
                                                                                                                     Verran og Inderøy Fjellstyre. 

 

                                                    UTSKRIFT FRA MØTEBOK. 

 

Til stede på møtet 

Møtedato: 2/9-21 1800-2030   Verrastranda Samfunnshus. 

Innkalte medlemmer: Odd Vidar Vandbakk, Leif Jåma, Ragnhild S 
Norum, Ida Stuberg, Ole Tronstad, Bjarne 
Kvistad. 

Møtende medlemmer:  Leif Jåma, Odd Vidar Vandbakk, Ida Stuberg, 
Ragnhild S Norum,Bjarne Kvistad,Ole Tronstad. 

Fraværende medlemmer:  

Møtende varamedlemmer:  

Sekretær: Hans Tettli. 
  

 

 

 

Behandlede saker 

Sak.nr.år                                              Sak 11/21-19/21-2021. 

 

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan 
påklages innen frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 
10 og forvaltningslovens kapittel VI. 

 

 

 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt 

på møtet. 

 

Odd Vidar Vandbakk. /s/         Ida Stuberg. /s/              Leif Jåma. /s/              Ragnhild S Norum. /s/ 

Bjarne Kvistad. /s/                    Trude Hoff. /s/                 Hans Tettli. /s/ 

 

 

 

 



                                                 UTSKRIFT FRA MØTEBOK: 

Sak 11/21. Godkjenning av møtereferat fra forrige møte, 26/4-21. 

 Referatet godkjent, med merknad om at det under pkt eventuelt, tas inn: 
Fjellstyret ordner seg egen vipps-konto, for bruk av våre kunder. 

  

Sak 12/21. Orienteringer. 
 

Saksfremlegg: - Godt utleie, godt salg av båtleie og fiskekort. 
- Ny bestandsplan for storviltjakt godkjent. 
- Regnskap revidert og godkjent av revisor. 
- Støtte fra Statskog SF gått opp fra ca 85000,- til 127.000,- 
- Bro i Simadalen. 
- Staten tildelt 15 stk elg og 13 stk hjort for 2021. 
- Leif tar kontakt med Tom Mattias Jåma, om graving av veigrøfter på 

Strømseterveien. 
- Fjellstyret må inn i INATUR med våre hytter snarest mulig.  

Vedtak: Orienteringen tas som en orientering. 
  

Sak 13/21. Trekning/rangering av omsøkte jaktkort. 
 

Saksfremlegg: Styreleder og daglig leder foretok trekning/rangering av de omsøkte jaktkortene. 
Det var 16   stk innenbygdsboende og 43 stk utenbygdsboende som hadde søkt. I 
tillegg er det søkt om 2 kort med hytte på Ormsethytta. Rangeringslista ligger ute 
på vår hjemmeside. 
 

Diskusjon: Ragnhild: Trekking bør foregå på styresmøte slik det er bestemt. Fjellstyret bør ha 
søknadsfrist og trekkning tidligere på året, helst med søknadsfrist medio Mars, 
med 3 dagers søknadsfrist, og trekking på første styresmøte etter dette. 
 

Forslag til 
Vedtak. 

Den fremlagte trekning/rangeringsliste,+ 2 kort og utleie av Ormsethytta 
godkjennes. 

Vedtak: Som forslaget, med tilføyelse at vi har søknadsdato medio Mars, med 3 dagers 
søknad, og trekking i styresmøte snarest etter dette, for seinere år. 
 

Sak 14/21. Takseringsresultater. 
 

Saksfremlegg:                 Årets taksering er meget oppløftende. Pr dato mangler 1 linje, Stamliheia, 
det er mulig at den kommer med til møtet. Det er som tidligere noe varierende fra 
linje til linje.  På de andre 8 linjene er det registrert 42 kull med hele 244 kyllinger. 
En snitt produksjon på 5,8 kyllinger pr høne. Det er i tillegg også sett noen få 
enkeltryper. Våre takseringslinjer utgjør ca 10% av totalarealet. Jeg tror det er litt i 
overkant og gangere opp resultatet med 10, da linjene er lagt i noe godt terreng, 
men ganger vi opp med 8, så har vi 2624 ryper på vårt terreng. Det har blitt sagt 
av de såkalte eksperter, at et uttak på 30% tåles. Det vil si at vi kan ta ut 750-800 
ryper. Dette synes jeg er for høyt. Når vi nå har vært restriktive i flere år med 
uttak, og kanskje lyktes med å få til en større bestand, skal vi ikke ta helt av. Et 
uttak på 10-15% er nok et mere sindig uttak. Rundt 250-300 ryper er nok et bedre 
forslag. De aller fleste rypejegere feller ikke mere enn 1-2 ryper i snitt på hele 
jaktsesongen viser tilbakemeldinger til SSB. 
 



Forslag til 
vedtak: 

Det fremlagte takseringsresultatet, tas til orientering. 

Diskusjon: Resultatet ble diskutert, daglig leder orienterte litt om linjer, og om måte dette 
foregår på. 

Vedtak: Det fremlagte takseringsresultatet, tas til orientering. 
 

Sak 15/21. Jaktstart, bag limit, antall kort som skal selges, dagskort etter 2/10. 
 

Saksfremlegg: Det er som tidligere annonsert, blitt startet småviltjakt på Sandseter 
Statsallmenning den 15/9, det er i viltloven åpnet for å starte 10/9. Åfjord 
Statsallmenning starter 10/9. Jeg vil foreslå at vi forholder oss til start 15/9 som 
tidligere. Vi begrenser derfor jakta noen dager, og de siste kyllingene får 5 dager 
til på å bli bedre flyvere. Vi har tidligere hatt fredning for bruk av hund, vest for 
Ormsetvatnet fra 15/9 og til 2/10. Dette er noe styret må ta stilling til.  Ved å frede 
et område får vi større jakt-trykk de første dagene på det resterende området, 
samt et stort trykk på området vest for Ormsetvatnet etter den 2/10. Grunnen til 
fredningen har vært et påtrykk fra reindriftsnæringa, i forbindelse med 
sanking/slakting av rein ved Fiskløysa, vest for Ormsetvatnet. Saksbehandler har 
ingen sterke meininger om dette, uten de fordeler det hadde vært med og fått 
spredd jegeren utover hele området fra 15/9, og dermed unngått det største jakt-
trykket ved start på jakta, samt den 2/10. Foreslår videre at vi holder jakta åpen til 
den 23/12, da dette ikke skal være farlig med en sesongkvote. Foreslår videre at 
alle som har søkt om sesongkort i år får tildelt kort. Det er riktig å høste av 
produksjonen når året har vært bra, samt at det også har et økonomisk aspekt for 
fjellstyret. Foreslår videre at vi legger ut 25-30 dagskort fra den 2/10. 
Bag limit: De aller fleste av våre jegere feller kun1-2 ryper pr år, noen ingen ryper. 
I 2020 ble det felt ca 100 ryper, ut fra de tilbakemeldinger på kortene. Ved 
utdeling av 61 stk kort, 2 i dags bag limit og en sesongkvote på 8, vil vi felle max 
488 stk ryper. Ved en halvering av felling, vil vi felle 244 stk ryper. Dette er nok et 
tall som stemmer bedre med hvor flinke jegerne er. De aller fleste 
utenbygdsboende jakter kun 1 uke. 
Åfjord fjellstyre har en produksjon på 3,6 kyllinger pr høne, og har satt en 
dagskvote på 5 ryper pr dag, samt en ukekvote på 24 ryper og sesongkvote på 40 
ryper. 
Daglig leder mener at en bag limit på 2 ryper pr dag, og en sesongkvote på 10 
ryper er forsvarlig i vårt område. 
 

Forslag til 
Vedtak: 

1. Jaktstart settes til 15/9 og avsluttes 23/12 for rype, skogsfugl. Hare 
jaktes til 28/2-22. 

2. Alle som har søkt om sesongkort tildeles kort. I tillegg legges det ut 30 
dagskort for salg fra 2/10. 

3. Bag limit settes til 2 ryper pr dag pr jeger og en sesongkvote på 10 ryper. 
Skogsfugl er med i denne kvoten. (Orrfugl-Tiur/Røy) Det oppfordres til å 
spare brun-ful i de siste kategorier.   

 

Diskusjon: Ida: Gode utredninger, rapportering etter jakta må vektlegges. 
Leif: Fredning i A-felt for hund først i jakta må stå, forstyrrer brunst til rein, 63 kort 
er for mange, utenbygds kan reduseres. Jakttid må reduseres. 
Odd Vidar: Redusere med noen kort, og kortere jakt-tid. 
Etter litt diskusjon samlet styret seg for: 17 stk innenbygdsboende og 36 stk 
utenbygdsboende, + 2 kort med hytte i Ormsethytta. Sesongkvote på 8 stk, 



(skogsfuggel, orrfuggel medreknet) og en bag limit på 2 stk pr dag pr jeger. Jakta 
avsluttes 1/11. Det legges ut 30 dagskort, med jakt fra den 2/10, med samme bag 
limit. 

Vedtak: 1. Alle 17 stk innenbygdsboende tildeles kort. De 36 første på 
utenbygdslista, tildeles kort. Jaktstart blir 15/9 og avsluttes 1/11 

2. Bag limit blir 2 stk pr dag/jeger, og en sesongkvote på 8 stk, skogsfuggel 
(orr og storfugl) er inkludert i denne kvote 

3. Det legges ut 30 stk dagskort for jakt fra 2/10, med samme bag limit. 
4. A og B sone blir som tidligere. 
5. Det selges 2 kort med Ormsethytta for jakt i en uke. 

 

Sak 16/21 Lønn til daglig leder. 
 

Saksfremlegg: Lønn til daglig leder har ikke blitt justert på noen år. Styreleder tok opp dette med 
daglig leder tidligere. Lønna vil bli oppjustert etter de tariffavtaler som gjelder. 
Regnskapskontoret har lovet å legge frem dette til møtet. Etterbetaling fra 
tidligere år utregnes av regnskapskontoret, og legges frem. 

Vedtak: Odd Vidar tar kontakt med regnskapskontoret om at tariff skal følges. En 
vurdering av etterbetaling legges frem på neste styresmøte. 
 

Sak 17/21 Hjortekvote på 13 stk til fjellstyret. Hvordan forvalter vi dette? 
 

Saksfremlegg: Elgjakta på våre 3 jaktfelt (2 i Simadalen og 1 på Malbua) er organisert slik som 
hos de andre fjellstyrene. Jaktfeltene betaler en grunnavgift på kr 4000,- pr dyr, på 
forskudd. Og deretter for pr kg vekt på dyrene, etter en tabell som er vedtatt i 
nord-trøndelag fjellstyresamband. Denne reguleres hvert år.  
De 4000,- i forskudd, trekkes ifra på oppgjøret til slutt. Hvis dyr de har tildelt, ikke 
felles, betales   grunnavgiften, ikke tilbake. 
For hjort, hit til, har det blitt praktisert at det ikke har blitt krevd grunnavgift, men 
at de har betalt kg pris etter samme tabell. 
Fjellstyret har som tidligere nevnt blitt tildelt 13 stk hjorter. Da fjellstyret har i 
overkant av 46000. da, skulle dette ha vært 15 stk. Arbeidsutvalget i Ytre Verran 
storvald foreslo at 2 av disse hjortene ble tildelt slik at noen andre jaktfelt som 
manglet noen 10 deler på å få en hjort til, ble til gode sett.  
Foreslår at vi bruker samme praksis til våre jaktfelt (Simadalen 1, Simadalen 2, 
Grønnlia og Malbua) som tidligere, det kreves ikke inn grunnavgift, men de betaler 
kg pris for det som felles. Jaktlaget på Bolmset, har egen hjortekvote tildelt fra 
Ytre Verran Storvald. Skal Bolmset få flere dyr av vår kvote, betales kg pris etter 
samme prinsipp som de andre jaktfeltene.  
Fjellstyret har fått tildelt 3 voksne bukker og 10 frie dyr (ikke voksen Bukk)  
Foreslår at vi holder igjen 5 dyr til våre jaktlag, og at de tildeles som frie dyr (innkl 
voksen bukk) og bruker «først til mølla» på bukkene. Når det er felt 3 bukker, 
informeres jaktlagene om dette. 
Det er ikke nødvendig at alle jaktfelt i gamle Verran, får tilgang til disse dyrene, da 
alle har stor nok kvote tildelt. Malm Storvald har tildelt 14 stk hjort, og felte 7 stk i 
2020. Ulvik/Kjær storvald har tildelt 41 stk hjort, felte 5 stk i 2020. Ytre Verran 
storvald, tildelt 32, felt 17 stk i 2020. 
For at det ikke skal bli for dyrt ved ikke felling, foreslår jeg en grunnpris pr dyr, og 
en fornuftig kg pris. Grunnpris trekkes ifra på oppgjøret til slutt. 
Kan nevne at det er solgt voksne bukker tidligere innad i Ytre Verran Storvald for 
6000-7000,- pr dyr. 



Felles ikke disse voksne bukkene og noen av de 5 dyrene vi har til egne jaktlag 
innen 25. november, legges også disse ut for salg. 
 

Diskusjon: Det ble diskutert frem og tilbake, Odd Vidar mente at vi skulle gi bort di dyrene vi 
ikke feller gratis til andre jaktfelt, Leif og Ragnhild var uenige i dette, og at 
fjellstyret her kunne tjene gode penger på dette. Odd Vidar var delvis enig og 
mente vi ikke måtte ha en for høy pris. Daglig leder fikk i oppdrag og legge frem et 
forslag en av de første dagene. Det er dette saksfremlegget som ligger over. 

Forslag til 
Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
1. De 4 jaktfeltene Simadalen 1, Simadalen 2, Malbua og Grønnlia tildeles 5 

dyr av kvoten, disse er frie dyr, innkl voksne bukker. (Kan felle det som 
kommer) 

2. Våre jaktlag betaler ikke grunnavgift, men betaler kg pris, etter samme 
pristabell som for elg, som tidligere. 

3. De andre 8 dyrene legges ut for salg blant alle jaktfelt i Ytre Verran 
Storvald. Disse legges ut for en grunnavgift på kr 1000,- pr dyr. Betales på 
forskudd. I tillegg betales en kg pris på kr 40,- for kalv, hind, 1 ½ års dyr og 
kr 50,- pr kg for voksen bukk. 
Grunnavgift trekkes ifra ved felling, men betales ikke tilbake ved ikke felt 
dyr. 
 
Priseksempel:                Kalv: 30 kg x 40, -= 1200,- 
                           Voksen hind: 65 kg x 40,- = 2600,- 
                              1 ½ års dyr: 50 kg x 40,- = 2000,- 
                           Voksen bukk: 90 kg x 50,- = 4500,-  

4. Har ikke våre jaktfelt felt noen av de voksne bukkene, eller andre dyr, 
innen 25.november, legges disse ut for salg på likt som de andre. 

5. Alle dyr som blir solgt, skal veies av fjelloppsynet, eller av godkjent 
viltmottak. 

6. Fellingsavgift til Steinkjer Kommune kommer i tillegg. 
 
 
 
Ber om at fjellstyrets medlemmer gir tilbakemelding på dette snarest. 
Jaktfeltene i Ytre Verran Storvald blir kontaktet pr mail, og får dette 
tilbudet. 

 
Vedtak: Dette forslaget til vedtak ble vedtatt. 

 

Sak 18/21. Elgtildeling 2021. 
 

Saksfremlegg: Fjellstyre har fått tildelt elg for 2021. Dette har vi sett på i styret. Det ble trekning 
mellom Simadalen 1 og Malbua om hvem som får voksen okse i år, da vi hadde 
fått tildelt bare 3 okser. 
 

Vedtak: Simadalen 1: 1 stk vetle okse. 1 stk vetle ku. 1 stk kalv. 
Simadalen 2: 1 stk voksen okse. 1 stk vetle ku. 1 stk kalv. 
Malbua: 1 stk voksen okse. 1 stk vetleokse. 1 stk kalv. 
Grønlia. 1 stk fritt dyr. 
 

Sak 19/21. Eventuelt. 



Saksfremlegg: Det kom ikke frem mye under eventuelt. Det ble snakket om å få Årbogen til å 
ordne litt på moloen ved båtutlegget ved Ormsetvatnet, når de kommer frem med 
maskiner fra Holmtjønna. 
Neste møte blir 7/12-21 på Inderøya. Ole og Ida får i oppgave og ordne med plass 
og mat, slik at vi får en juleavsluttning. 

  
                                     

 


