
ÅRSBERETNING 2018. 

 

Verran og Inderøy fjellstyre har sitt virkeområde i Sandseter statsallmenning i Verran 

Kommune. 

Rettighetshavere til allmenningen er innbyggere i deler av Inderøy Kommune, samt deler av 

Verran Kommune. Styret består av tre representanter fra hver kommune. 

Styrets oppgave består i å ivareta rettighetene til de bruksberettigede, samt å legge til rette 

for allmennhetens tilgang til allmenningen. Viktige bruksretter i dag er beiting, seterdrift, 

jakt, fangst og fiske. 

 

Styrets sammensetning for 2018 har vært:      Leder:             Ole Tronstad.              Inderøy. 

                                                                                  Nestleder:       Bjørn Skjelstad.           Verran. 

                                                                                   Medlem:         Leif Jåma.                     Verran. 

                                                                                   Medlem:         Grete Mari Sand.        Verran. 

                                                                                   Medlem:        Lena Olderen Heggstad. Inderøy. 

                                                                                   Medlem:       Ole Anders Iversen.         Inderøy. 

 Styret har i 2018 avholdt 5 styresmøter og behandlet 24 saker. I ett av møtene var vi på 

befaring i Grønlisetra. 2 saker var og sendt ut på mail og behandlet slik. 

Fjellstyrets samlede driftsinntekt var for 2018 på kr.467476,- og driftsresultatet for 2018 var 

et underskudd på kr:89899,- 

Herav fikk styret tilført kr. 83829,- i statlige midler til oppsyn. For øvrig består inntektene av 

salg av jakt og fiske, festeavgift for hytter, jaktoppsynstjeneste til Verran Kommune, samt 

utleie av våre hytter.  

Inntektene fra stor og småviltjakt har utgjort en betydelig del av våre inntekter, i tidligere år. 

Vi hadde i 2018 tildelt 11 elger på våre 3 jaktfelt. Av disse ble 8 stk felt. På grunn av dårlige 

takseringsresultater til småviltjakta, innskrenket vi både antall kort og lengde på jakt-tid. 

Med disse endringene tapte fjellstyret 89820,-på småviltkort-salg, sammenlignet med 2017. 

Vi hadde og en nedgang i inntekt på storviltjakta på 22937,- sammenlignet med 2017.    

Daglig leder mener det allikevel var riktig å begrense småviltjakta p.g.a de dårlige 

takseringsresultatene. 



Det har vært en del «uro» i fjellstyret siste år. Dette går ut på at krefter utenfor fjellstyret og 

i andre kommuner, har kjørt en bevist strategi mot daglig leder, og leder, om ting som ikke 

har troverdighet i virkeligheten.  

Egenkapitalen er ved utgangen av 2018 på kr: 1.370451,- etter at underskuddet er dekt.  

Styret har en person i 40% stilling som oppsyn og daglig leder. I tillegg har Verran Kommune 

leid noe tjeneste fra fjellstyret på kontroll under storviltjakta (oppsyn-veiing-

kjeveinnsamling, osv) samt fallviltsarbeid. 

Det har også i 2018 vært vedlikehold på båter. En del av båtene begynner å bli «oppbrukt» 

og må skiftes ut.  Ellers har det også vært en del vedlikeholdsarbeid på hytter, oppgradering 

av tavler og bygging av ny bru ved Finnåslona. 

Utbygginga av Mefjellshytta er ferdig, det som nå er under arbeid er flytting av vegg og skifte 

av et vindu. 

Av andre store ting som har skjedd i 2018 er at fjellstyret har fått spørsmål om å overta 

Grønlisetra fra eierne av den. Fjellstyret har takket ja til dette, og den videre prosessen er i 

gang. 

Det er og innledet møter og planer om å se på et samarbeid mellom de ulike fjellstyrene 

rundt omkring oss. Det er Steinkjer fjellstyre som har tatt initiativ til dette. Ett prosjekt pågår 

for tiden, og Norges Fjellstyresamband er inne og har prosjektarbeidet. Dette gjelder for 

fjellstyrene i Steinkjer-Namdalseid-Osen-Verdal-Frosta-Mosvik-Inderøy-Åfjord og Verran. 

Arbeidsmiljøet er godt og det har ikke vært skader i løpet av 2018. 

Styret har hatt den nødvendige kjønnsbalansen slik at styret ikke har funnet det nødvendig 

med andre tiltak med hensyn til likestilling. 

Styrets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. 

Årets underskudd dekkes av egenkapitalen til fjellstyret.  

  

                                       Verrastranda 25/3-19.                    

 

Ole Tronstad. /s/                  Bjørn Skjelstad /s/                          Leif Jåma. /s/ 

 

Grete Mari Sand. /s/              Lena O Heggstad. /s/                   Ole Anders Iversen. /s/ 

 



Hans Tettli. /s/ 

                                                                    

                                                                       

                                                                               


