Referat fra styresmøte i Verran og Inderøy Fjellstyre mandag 17/6-19 kl 1900 på butikken
på Verrastranda.
Disse møtte: Bjørn Skjelstad. Ole Tronstad. Ole A Iversen. Leif Jåma og Hans Tettli.
Lena Heggstad hadde meldt forfall og vara Signar Berger hadde ikke anledning til å møte.
Grete Mari Sand meldte forfall samme dag som møtet, og vara var ikke å oppdrive.

Sakliste:
Sak 9/19.

Orienteringssaker.

Sak 10/19. Tildelte kort småviltjakta 2019.
Sak 11/19. Storviltjakt-tildeling 2019-2022.
Sak 12/19. Innkomne søknader på leie av jordstykket på Malbua, og valg av leier.
Sak 13/19. Prosjekt «Samarbeid mellom fjellstyrene i Nord Trøndelag.
Sak 14/19. Fjellstyret som arbeidsgiver opp mot ansatte.

Sak 9/19. Orienteringer.
-

-

Oppsigelse av tjenesteavtaler. Verran Kommune har sagt opp alle de tre avtalene som fjellstyret
hadde med kommunen på fallvilt, jaktoppsyn og skadefellingsledelse. Dette uten noen form for
begrunnelse. Dette må diskuteres i styret.
Div søknader fra fjellstyret/Statskog til Verran Kommune om omdisponeringer. Vedlegges.
Gitt tillatelse til kjøring med minigraver til Løsvatnet.
Arbeidsplan sommer 2019. Vedlegges.

Vedtak:
Referatet fra forrige møte med Leif Jåma sine bemerkninger vedlegges møteboka.
Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsplanen sendes ut til styret. Det innhentes en
anbudspris på arbeidet med bro Simadalen.

Sak 10/19. Tildeling kort småviltjakt 2019.
Søknadsmassen var i år noe mindre enn tidligere, rundt 60-65 søknader kom inn. De fleste i
løpet av første 5 min etter åpning, noen i løpet av 2-3 dager.
Nesten alle innenbygdsboende er tildelt kort. Det er ingen søknader på de kort som er utlagt med
hytte.
Vedtak: Oversikt over tildelte legges ut på vår hjemmeside.

Sak 11/19. Storviltjakt-tildeling 2019-2022.
Meget stor søknadsmasse på alle våre jaktfelt. Det er Steinkjer Fjellstyre som står ansvarlig
for loddtrekkningen av jaktfelt.
Jo Severin Matberg, Levanger, ble trukket ut for jakt på Malbua, og har takket ja.
Terje Djuvsland, Inderøy, ble trukket ut for jakt på Grønlia, og har takket ja.
Bjarne Lindstrøm, Follafoss ble trukket ut for jakt på Simadalen A periode, og har takket ja.
Frank Rudi Selbo, Malm, ble trukket ut for jakt på Simadalen B periode, og har takket ja.
Vedtak: Fjellstyret tar dette til orientering.

Sak 12/19. Innkomne søknader på leie av jordstykket på Malbua, valg av leier.
Utlysning ble gjort gjennom Verran Kommunes oversikt over alle som søker
produksjonstillskudd i Verran Kommune. Det har kommet inn 2 søknader skriftlig, innen fristen som
var 5 juni. I tillegg har det kommet en søknad på sms etter fristen.
De som har søkt er: 1. Line Almli. Follafoss.
2. Per Steinar og Tone Geitvik.Follafoss.
I tillegg fikk jeg en sms lørdagskveld 8/6 kl 1800 fra Alf Slapgaard, Inderøy.
Som vi ser av søknadene er de 2 første søkerne interessert i å leie, å dyrke opp jorda, slik at den blir
i god forfatning. Dette er og en helt klar forutsetning både fra Statskog og fjellstyret.
Line Almli leier pr i dag de to andre jordstykkene på andre siden av veien ved Malbutjønna.
Leietiden er det fjellstyret som bestemmer. Statskog har klargjort at det ikke er leie å betale, dette
etter en rettsak i Rendalen som opphevet Statskogs rett til å ta leie. Det kan kreves leie for tap av
skogs-inntekt, men i dette tilfellet fastslår Knut Røst i Statskog at dette er så lite at det ikke
innkreves. De to søkerne som har søkt skriftlig er begge drivere av jord og husdyrhold pr i dag, og er
villige til å sette jordstykket i skikkelig stand. Begge hevder og å ha beite og allmenningsrett i
Sandseter Statsallmenning.
Alf Slapgaard skriver i sms at han er interessert i å «ha tilgang» til stykket.
Jeg legger frem saken uten forslag til vedtak slik at styret får diskutere og ta stilling til hvem som får
leie jordstykket. Søknadene vedlegges.
Vedtak:
Det er de 2 søkerne som her har søkt skriftlig som kommer i betraktning. Hvis det viser seg at
begge søkerne har allmenningsrett, innkalles begge parter til en forhandlingsrunde. På det møtet
fremlegges det en konkret kontrakt med de krav som fjellstyret/Statskog stiller. Det vil bli stillt
krav om oppgrøfting og tilsåing av hele stykket, samt at det blir krav om et nytt gjerde rundt hele
dyrkingsfeltet, som holder sau og rein utenfor.
Er begge partene fremdeles interessert, og fjellstyret/Statskog ikke finner andre ting som påvirker
valget av leier, blir det loddtrekkning, mellom de 2 søkerne. Dette gjøres på landbrukskontoret i
Verran.

Sak 13/19. Prosjekt «Samarbeid mellom fjellstyrene i Nord Trøndelag»
Viser til tidligere utsendte skriv fra prosjektgruppa. Daglig leder mener dette er en god sak, både for
fjellstyrene og for de ansatte. En mere profesjonalisering i alle ledd, spesielt på saksbehandling og
høringsuttalelser. Det viser seg at det blir mere og mere papirarbeid, og mindre tid til å være ute på
«vanlige» oppdrag. Det er nå slik at det kun er fjelloppsynet som kjører rundt på snøscooter alene,
hvis noe skjer har fjellstyret et voldsomt ansvar over for de ansatte. HMS er vel ikke det som har
vært mest fokusert på rundt om i fjellstyrene. Dette er en sak som selvfølgelig koster noe penger,
men som etter min meining er med på å heve kvaliteten på de jobber som fjellstyret gjør over for de
bruksberettigede og allmennheten. Saken må diskuteres bredt i styret.
I møtet ble saken diskutert nøye. Det var stort sett enighet om at dette prosjektet var godt, og at
dette er fremtiden for fjellstyrene.
Vedtak:
Verran og Inderøy Fjellstyre slutter seg til forslaget til samarbeid mellom fjellstyrene i Nord
Trøndelag, slik som prosjektgruppa legger frem. Verran og Inderøy Fjellstyre ser frem til å få til et
slik samarbeid, både for å heve kvaliteten på vårt arbeid, samt for å ivareta våre ansatte bedre
med tanke på sikkerhet.

Sak 14/19. Fjellstyret som arbeidsgiver opp mot de ansatte.
Saken ble behandlet som B-sak.

Hans Tettli.

