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Årsmelding 2014 – Fjellstyrene i Lierne SA 

 

Felles årsmelding for Fjellstyrene i Lierne SA, Sørli 
fjellstyre og Nordli fjellstyre - 2014. 

 

 

Sørli fjellstyre har i 2014 bestått av: 

Knut Eide, leder   Odd Herman Totland, nestleder 

Grete Bruce, styremedl.  Lillian Bergli, styremedl. Kåre Totland, styremedl. 

 

 Nordli fjellstyre har i 2014 bestått av: 

Arnodd Lillemark, leder  Terje Grande, nestleder Kikke Kvemo, styremedl. 

Madelene Odelberg, styremedl. Håvard Furulund, styremedl. 

 

Styret i Fjellstyrene i Lierne SA har i 2014 bestått av: 

Arnodd Lillemark, leder Knut Eide, nestleder   Terje Grande          

Madelene Odelberg  Kikke Kvemo    Håvard Furulund 

Odd H. Totland  Grete Bruce    Lillian Bergli    

Kåre Totland   

 

Ansatte: 

Nils Vidar Bratlandsmo fjelloppsyn og daglig leder  100% stilling. 

Tord Åberg, fjelloppsyn/utviklingsleder    100% stilling. 

Leo Lyngstad, fjelloppsyn/sekretær     100% stilling. 

Mogens Totsås, fjelloppsyn        15% stilling. 

 

Økonomibistand har ført regnskap og Lierne servicekontor har utført telefonbemanning, 

hytteutleie, informasjonsvirksomhet mv. for fjellstyrene, når ansatte ikke er tilgjengelig på 

telefon eller på kontoret. Annfrid Lyngstad og Jonar Estil har utført oppdrag i tilknytning til 

hyttedrifta. 

Det er avholdt 5 felles styremøter mellom Fjellstyrene i Lierne, Nordli fjellstyre og Sørli 

fjellstyre, med hhv 19/1/2 saker til behandling.  

 

Drifta har foregått i tråd med vedtekter og avtaler som er tegnet mellom fjellstyrene. 

Generalforsamling i Fjellstyrene i Lierne SA ble avholdt den 24. februar, med behandling av 

regnskap og årsmelding. 

I. Politisk arbeid og aktivitet 

Noen vedtak – fra møteboka: 

 

Tildeling av midler til allmennyttige tiltak og næringstiltak. 

Det kom inn 8 søknader til fjellstyrefondet og det ble tildelt totalt 20 000,-, fordelt på 7 

søkere. 

 

HMS og internkontroll for fjellstyrene i Lierne 

Styret foretok en gjennomgang og revidering av organisasjonens HMS- og 

internkontrollsystem, i egen sak i februar (L 02/2014). Det ble ikke utarbeidet nye instrukser, 

men det ble gjort noen suppleringer med hensyn til sikkerhetsutstyr (bl.a. med 

satellittkommunikasjon til ansatte). Ansatte har årlig gjennomgang av sikkerhetsinstrukser og 

kvalitetssikring av utstyr.  
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Prosjekt: JaktiLierne. 

Fjellstyrene i Lierne tok i februar initiativ til et møte med noen grunneiere og Lierne 

kommune, for å drøfte skuddpremieordningen og utfordringer med høyt predasjonstrykk på 

småviltet i kommunen. Møtet endte opp med å etablere en arbeidsgruppe, som fikk i mandat 

utformet en prosjektplan og forslag til gjennomføring av et 5- års tiltaksprosjekt for å redusere 

predasjonstrykket i kommunen: JaktiLierne. 

Fjellstyrene i Lierne har bevilget 50 000,- årlig i 5 år og skal i tillegg delta aktivt i prosjektet 

med både prosjektleder- og styrelederfunksjon. 

 

Høringer som fjellstyret har gitt uttalelse til: 
- Om forlengelse av prosjekt foring og overvåking av fjellrev i Hestkjølen og Blåfjella. 

- Forskrift om jakt, fangst og fiske på statsallmenning. 

- Årsplan for Lierne kommune – 2015. 

Fellesmøte og småviltseminar for fjellstyrene i Indre Namdal 

Fjellstyrene i Lierne inviterte nabofjellstyrer til et felles fjellstyremøte og mini småviltseminar 

i august. Hensikten var å forsøke å samordne fjellstyrene rundt fastsetting av 

fangstbegrensninger i småviltjakta og samtidig øke styrenes faglige kompetanse på 

småviltforvaltning. Det ble hentet innledere fra NINA, HINT og NFS. Fjellstyrene i 

Namsskogan, Snåsa, Lierne, Røyrvik og Steinkjer var representert på samlingen, som ble 

gjennomført over 2 dager på Sørgården. 

 

 

Informasjons – og utviklingsarbeid som fjellstyret har deltatt i:  

 

Norges Fjellstyresamband. 

Styreleder i Nordli fjellstyre, Arnodd Lillemark, har også i 2014 fungert som styreleder i 

Norges Fjellstyresamband.  

 

Utvikling av Naturporten – flytting av kontoret. 

Lierne nasjonalparksenter har fått tildelt i oppdrag fra Miljødepartementet å utvikle et 

forvaltningsknutepunkt for Blåfjella-/Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark. 

Forvaltningsknutepunktet skal utgjøre et fagmiljø for forvaltning og oppsyn av 

verneområdene. Forvaltningsknutepunktet i Lierne har fått navnet «Naturporten» og består av 

Fjellstyrene i Lierne, SNO, Nasjonalparkforvalter og Lierne Nasjonalparksenter. 

 

Lierne kommune har foretatt en betydelig ombygging av kontorlokalene i 1. etasje og 

Fjellstyrene har i løpet av høsten 2014 flyttet inn i det nye kontormiljøet. Ansatte har ytet en 

betydelig dugnadsinnsats for kommunen, for å få til et trivelig og presentabelt kontormiljø og 

møtelokaler. 

 

Annet arbeid – møter hvor fjellstyrene har vært representert. 
- Lierne kommune sitt månedsmøte næring, hvor daglig leder representerer Fjellstyrene i Lierne. 

- Årsmøte og fagdag i Nord- Trøndelag Fjellstyresamband. 

- Møte med nasjonalparkforvalter med flere, angående bestillingsdialogen med SNO. 

- Styremøter og årsmøte i Sørli tildelingsområde. 

- Årsmøte i Nordlikortet og Sørlikortet. 

- Møte i Rådgivende utvalg for Lierne og Blåfjella/skjækerfjella nasjonalpark. 
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- Møter med HINT om Namdalsmidler og flere forskningsprosjekter. 

- Landsmøte for fjellstyrene i juni. 

- Informasjonsstand på Limartnan, i samarbeid med ESAL og Lierne NP-senter. 

- Møte med Statssekretær Jardar Jensen om kommunereformen. 

- Arnodd Lillemark har representert fjellstyrene i Lierne i Fjellandbruksprosjektet. 

- Fjellstyrene i Lierne arrangerte et fellesmøte mellom ledelsen i NFS og SNO, i Fiskløyshytta i 

februar. 

 
Ledelsen i SNO og Norges fjellstyresamband møttes i Fiskløyshytta. 

 

II Bruken av statsallmenningene 

a. Småviltjakta 

Etter noen sesonger med svak produksjon hadde vi gode forhåpninger om at det skulle bli 

oppgang. Etter meget bra vær i mai måned, ble værforholdene under egg klekkinga desto mer 

ugunstig, med nysnø i fjellet en hel uke rundt 20.juni. Til gjengjeld ble det gunstig vær i juli 

og august, med mye varme og lite nedbør. Smågnagerbestanden i skogen er på vei opp, men 

det finnes fortsatt ikke lemen i fjellet.  

 
Takseringene som ble gjennomført i august viser at årets produksjon var ca. middels og at mange 

av kullene som ble taksert var store. Tettheten ble beregnet til ca. 15 ryper pr. km2, med en 

kyllingproduksjon på 6,6 kyllinger pr. høne.  

 

Det ble også registrert en del små kull og enkelfugl, men tendensen var likevel positiv. 
 

Været under den regulerte jakta var meget varierende, fra helt fantastiske dager til regn, 

skodde, sterk vind. 
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Det ble tildelt ca 550 jaktkort i regulerte perioden, litt mindre enn ”normalen”.  
Innføring av depositum på jaktkort, mot innlevering av fangstrapport, har gjort til at vi har fått 

meget gode tilbakemeldinger på fellinger. Vi har en tilbakemelding på over 80 %. 

  

Rapportene viser at antall felte ryper ligger litt over 1,5 rype pr jeger pr dagsverk. Det er på 

samme nivå som i 2011, men bedre enn 2012 og 2013.  Bag-limiten ble i år fastsatt til 

maksimalt 5 ryper pr. jeger pr. dag, hvorav maksimalt 3 kan være liryper. 

 

 
Jegere på vei inn i Hestkjølen 
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b. Storviltjakta 

Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre er medlemmer av Sørli tildelingsområde (STO). 

Elgstammen på statsallmenningene forvaltes således sammen med de private eiendommene i 

Sørli. STO består av totalt 27 jaktfelt, hvorav 12 er jaktfelt på statsallmenning. 

 

Fjellstyrene i Lierne har én felles representant i styret i STO. I tillegg selger fjellstyrene 

tjenester som sekretær/daglig leder til tildelingsområdet. 

 

STO har en godkjent bestandsplan for perioden 2013-2016, som gir tillatelse til å felle inntil 

280 elger pr år. I 2014 ble det felt 247 elger i STO. 

 

Statsallmenningene 

Tabellen nedenfor viser tildeling, fellinger og fellingsprosent på statsallmenningene fordelt på 

de to fjellstyrene i Lierne, samt totalt for fjellstyrene i Lierne. 

 

Tildeling og felling på statsallmenningene i Lierne 

  Tildelt Felt Fellings% Tellende areal pr felt elg 

Sørli fjellstyre 29 20 69 % 10.567 da pr elg 

Nordli fjellstyre 32 31 97 % 3.760 da pr elg 

Fjellstyrene i Lierne 61 51 84 % 6.422 da pr elg 

 

 

Totalt for begge fjellstyrene ble fellingene fordelt på alder og kjønn og målt opp mot målene i 

bestandsplanen slik: 

 

Dyrekategori Antall skutt % av fellingene Målet i bestandsplanen 

Ungdyr (1,5 år) og kalv 38 75 % Min 65 % 

Kalv 24 47 % Min 40 % 

Eldre okse (2,5 år og eldre) 11 22 % Maks 20 % 

Eldre ku (2,5 år og eldre) 2 4 % Maks 15 % 

 

Elgjakta på statsallmenningene i Lierne ga elgjegerne 6 336 kg med elgkjøtt.  

 

68 % av fellingskvotene ble tildelt til utenbygdsboende jaktlag, mens 32 % ble tildelt til 

innenbygsboende jaktlag. Kravet i forskriften er minst 40 % til utenbygdsboende jaktlag. 

 

Salg og administrasjon av dagskort/periodekort ble flyttet fra papirversjon over til inatur og 

fjellstyrenes hjemmesider i år, noe som resulterte i økt salg.  

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall solgte kort 12 9 18 31 70 35 225 

Antall jaktlag 4 3 4 6 13 10 44 

Antall skutte elger 0 0 2 0 2 3 9 

 

Fjellstyrene leier ut arealer til 4 tilgrensende private jaktfelt. Dette er i hovedsak arealer som 

ligger slik til at det arronderingsmessig ikke går å danne egne jaktfelt med bare 

statsallmenning. Sørli fjellstyre leier ut arealer ved Bustaddalen til Lierne kommuneskoger og 

Nordli fjellstyre leier ut arealer til tre private jaktfelt, to i Nordli og ett i Tunnsjøen. Den reelle 
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tildelingen og avskytingen på statsallmenningene er derfor større enn det som framgår av 

oversiktene ovenfor. 

 

I alt jaktet 64 jaktlag og ca. 250 jegere elg i statsallmenningene i Lierne i 2013, inkludert de 

arealene som leies ut til tilgrensende private terreng. 

 

 

c. Fiske 

Fiskekortsalget administreres gjennom Sørlikortet og Nordlikortet. Omsetningen til begge 

fiskekortordningene er forholdsvis stabil over tid. Totalomsetningen for Nordlikortet havnet 

på ca. 210 000,-. Totalomsetning for Sørlikortet ble på ca. 300 000,-.  

 

Det ble ikke funnet tid til gjennomføring av utfisking i Raudbergtjønna i 2014. 

 

d. Utleiehytter, bygg og anlegg 

Hytteutleia i 2014 viser en liten oppgang sammenlignet med de siste 2-3 åra og det omsettes i 

2014 for ca, 674  000,- knyttet til utleie av fjellstyrehyttene.  

 

Fjellstyrene i Lierne har nå 16 utleieenheter, med tilhørende uthus, naust osv, som skal 

kontinuerlig driftes og vedlikeholdes. Av litt større tiltak som er gjennomført i 2014 kan 

nevnes: 

- Rydding og klargjøring av tomt til naust ved Gusvatnet.  

- Klargjøring for bygging av bru over Guselva. 

- Utbedring av sti inn til Guslisetra. 

- Utskifting av bjelkelag på uthuset i Lakavatnet. 

- Nedvasking og klargjøring for utleie av Asptangenhytta. 

- Utbedring av parkeringsplass ved Ingelsfossen. 
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e. Annet 

 

Hundetrening og jakthundprøver. 

De årlige jakthundprøvene for fuglehunder på Lifjellet ble avholdt på hhv 1. og 3. helg i mars, 

med god deltakelse og rimelig god premiering. Norsk Bretonklubb 

3 ekvipasjer på Lierne kommune sitt bjørnefellingslag fikk dispensasjon fra 15. juli til trening 

av hund på bjørn. 

 

III. Administrativt arbeid og oppsyn 

Kurs, kompetanseheving og informasjonsvirksomhet. 

Fjelloppsyna har i løpet av året deltatt på: 

 Samling for personell med Begrenset Politimyndighet (BP). 

 2-dagers ROU- samling i Nord- Trøndelag. 

 Storsamling for fjelloppsyn på Stjørdal (3 dager). 

 Fjellstyrene i Lierne arrangerte møte mellom ledelsen i NFS og SNO, i Fiskløyshytta i 

februar. 

 Viltmøte i Hjorteviltregion 5 

 Forelesning for 80 oppsynsstudenter på HINT. 

 

Overgang til elektronisk fakturering. 

Som et tiltak for å spare tid og ressurser både for regnskapskontoret og fjellstyrene, har 

fjellstyrene gått over til elektronisk (online) fakturering. Ordningen synes å fungere meget 

godt. 

 

Nytt administrasjonsprogram for småvilt: 

Administrasjonen har jobbet mye med å få på plass et nytt og enklere system for håndtering 

av jaktkortsøknader i regulert periode. Både Inatur og Norges Fjellstyresamband har vurdert 

ulike løsninger som kunne passe alle fjellstyrene, men har etterhvert lagt det hele på is. 

Fjellstyret har derfor vært nødt til å ta ansvar for dette selv og har havnet på en løsning som er 

utviklet i samarbeid med Smart Media. Hele prosessen med søknad, trekking, fakturering og 

rapportering, foregår nå elektronisk og reduserer både tidsbruk og kostnader. Det skal jobbes 

med å videreutvikle dette i 2015, for å få det hele mer komplett. 

 

Samarbeid med andre aktører og salg av tjenester 

FIL har i 2014 vært involvert som medansvarlig og/eller tjenesteleverandør i mange ulike 

prosjekter: 

 Begrenset politimyndighet – bistand til politiet. 

 Gaupetakstering for NJFF 

 Daglig ledelse for Sørli tildelingsområde. 

 Nasjonalparkoppsyn for SNO (ca. 40 dagsverk), inklusive overvåking og sjekk av 

kongeørnlokaliteter. 

 Yngleregistrering av jerv for SNO (ca 15 dagsverk) 

 Nasjonalparktiltak for nasjonalparkstyret: 

o Sluttføring av Lakavasstiprosjektet 

o Ny bru over Lakavasselva 

o Oppstart av Raudbergstiprosjektet. 

 Feltarbeid for prosjekt «Felles fjellrev» (ca 50 dagsverk)  

o Drift av foringsautomater 
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o Triangeltakst og kamera på åtestasjoner. 

o Mottak og innsending av rødrev. 

o Innfangning av avlsdyr  

o Yngleregistrering på alle fjellrevhi på barmark. 

 Feltarbeid for «Fjellrypeprosjektet»  – på oppdrag for NINA 

 Feltarbeid for «Viltkameraprosjektet»– på oppdrag for HINT. 

 Administrasjon av Sørlikortet og Nordlikortet. 

 Drift av innfallsporter til nasjonalparkene. FIL har inngått partnerskapsavtale med Lierne 

kommune om tilsyn og drift av innfallsporter på Muru og i Berglia/Tjallia. 

 Prosjektledelse for JaktiLierne. 

 

Hovedarbeidet med nasjonalparkoppsynet har vært tilstedeværelse, registrering av kjørespor, 

registrering av leirplasser, gjerdemateriale mv.  

FIL har i samarbeid med statskog sørget for drift og vedlikehold av skogsbilveger på 

statsallmenningene.  

Fjelloppsyna har bistått Sørli skole og Stortangen skole i forbindelse med gjennomføring av 

friluftopplegg og overnattingsturer for elvene.  

 

 

Nøkkeltal for 2014: 

Oppsyn: Informasjon og kontroll:         530,5 timer 

Skjøtsel/tilrettelegging:           996,0 timer 

Saksbehandling           706,5 timer 

Annet refusjonsberettiget innearbeid       2017,8 timer 

Arbeid med tjenestesalg/regnskap/økonomi/kortsalg mv.        955,2 timer 

Totalt:                     5206,0 timer 

 

Antall informerte         517 

Antall kontrollerte         298  

Antall anmeldte saker             2 

Saker oppgjort på stedet        7  

 

 

IV. Økonomi 

Fjellstyrenes regnskaper er i 2014 ført i henhold til avtale mellom Sørli fjellstyre og Nordli 

fjellstyre, som inngår som en del av samarbeidsavtalen om Fjellstyrene i Lierne SA. Nordli 

regnskapskontor har ført regnskapet. BDO revisjon har revidert regnskapet. 

 

Regnskapet for Fjellstyrene i Lierne SA er oppgjort med et overskudd på 286 790,- etter 

avskrivninger. 

Regnskapet for Sørli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 31 085,44 etter avskrivninger. 

Regnskapet for Nordli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 51 957,- etter avskrivninger. 

 

Overskuddet i Fjellstyrene i Lierne SA tilbakeføres til Sørli fjellstyre og Nordli fjellstyre i 

henhold til fordelingsnøkkel i vedtekter. 
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V. Inntrykk i fra fjellet 

Været: 

Vær og klima opptar friluftsfolk og bruker av fjellet. Vi opplever stadig nye «rekorder» både 

med hensyn til temperaturer, nedbør og vind, og det diskuteres om dette er naturlig eller 

menneskeskapt. 

 

Starten av 2014 var preget av stabil østavind og lite eller ingen nedbør, i en periode på over 3 

måneder. Det var svært lite snø i fjellet helt frem til ca. 10. mars da vi fikk væromslag til 

vestavind og litt snø.  

Snøen som kom i mars sikret fine ski- og turforhold i påsken og videre utover våren.  

Våren kom til «normal» tid, men et kraftig snøvær rundt St. Hans gav grunnlag til bekymring 

for nyfødte rypekyllinger. Det kom ca. 20-30 cm. med snø i høgfjellet, og det var snødekt 

mark helt ned mot bygda.  

Sommeren gikk over i historien som en av de varmeste og tørreste i «manns minne», med 

lange perioder med temperaturer mellom 20 – 30 grader. Myrene tørket ut og det ble lett å 

ferdes i fjellet.  

Sommeren holdt seg helt frem til småviltjakta, som startet nesten helt uten høstfarger i fjellet. 

Snøen lot vente på seg helt til desember. Fjellstyret opplevde stor etterspørsel etter dagskort i 

november som følge av barmark og fine forhold for jakt. Det ble også skutt flere elger i 

forbindelse med dagskortjakta på slutten av året. 

 

Dyrelivet: 

Ole Jakob Sørensen har gjennomført smågnagerfangst i område Larstjønna i Muru 

statsallmenning over mange år. Årets fangster viste et godt smågnagerår i skogene, med 

økning i produksjon fra vår til høst. I fjellet var det derimot ingen ting som tydet på verken 

musår eller lemenår. Musår i skogen gav seg utslag i veldig god produksjon av 

skogsfuglkyllinger og lite predasjon på kullene utover sommeren. 

 

Til tross for fravær av lemen i fjellet, fikk fjellreven frem unger både i Hestkjølen og 

Blåfjella. Totalt 6 kull ble dokumentert i forbindelse med yngleregistreringer utover 

sommeren, fordelt på 3 kull i Hestkjølen og 3 kull i Blåfjella.  

 

Også kongeørna og jaktfalken fikk frem kyllinger i sommer, men det synes som om det 

fortsatt er mange «ledige» revir. 

 

Reindrifta rapporterte om stor bjønnaktivitet i kalvingsområdene utover vårparten, særlig i 

område mellom Lakavatnet – Blåfjella – Bjørkvatnet. Dette ble også dokumentert av 

fjelloppsynet. I Hestkjølen kan det synes som om bjønnaktivitet i fjellet på våren er mindre 

enn tidligere. Det skyldes trolig svensk forvaltning, som de siste årene har økt avskytningen  

under den ordinære jakta og samtidig åpnet for betydelig uttak av skadegjørende bjørn i 

høgfjellet på våren. 

 

Utover senhøsten og vinteren er det mange som kan rapportere om mye rype å se i fjellet. Det 

gir grunnlag for optimisme mot neste års hønsefuglproduksjon. 



10 

Årsmelding 2014 – Fjellstyrene i Lierne SA 

 

 
Fjellrevvalper i Merrafjellet. 

 

 

Sluttord 

Den nye regjeringa har satt i gang flere prosesser som vil kunne medføre betydelige 

konsekvenser for statsallmenningsforvaltninga i fremtiden: 

 

1. Kommunereformen kan få betydning for rettighetsspørsmål, kanskje først og fremst 

for elgjakta, men det kan fort bli snakk om å redusere antall fjellstyrer som følge av 

kommunesammenslåinger. I utgangspunktet skal det være ett fjellstyre i hver 

kommune.  

 

2. Landbruks- og matministeren har gitt statskog i oppdrag å utrede om privatisering av 

skogvirksomhet og eventuelt salg av statskog sine arealer. Store endringer i statskog 

vil trolig medføre konsekvenser også for fjellstyrene.  

 

3. Regjeringa har satt i gang en prosess med mål om forenkling av utmarksforvaltningen. 

I mandatet ligger en klar politisk målsetting om å flytte ansvar og myndighet fra 

sentral til lokal forvaltningsenhet, og mål om forenkling, samordning og 

avbyråkratisering av utmarksforvaltningen. Her er det potensialet for nye oppgaver og 

roller for fjellstyrene, men det drøftes også muligheter for å legge fjelloppsynet inn 

under SNO, revisjon av fjelloven og flytting av fjellstyreoppgaver over til kommuner 

og/eller utmarksstyrer.  

 

Dette er prosesser som vil kreve stort politisk engasjement og kløkt, for å sikre fjellstyrenes 

interesser og posisjon. Det er i tillegg kommune- og fjellstyrevalg til høsten, så det burde bli 

rift om attraktive posisjoner i fjellstyrene til høsten. 
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Vedtatt i styremøte den 03.03.2015. 

 

 

………………………………………… ………………………………………………….. 

Knut Eide, styreleder Sørli fjellstyre  Arnodd Lillemark, styreleder Nordli fjellstyre 

 

…………………………………  …………………………………… 

Odd Herman Totland, nestleder  Terje Grande, nestleder 

 

…………………………………….  ……………………………………………… 

Grete Bruce     Kikke Blomdal 

 

…………………………………….  ........................................................................ 

Lillian Bergli     Madelene Odelberg 

 

........................................................... ............................................................................... 

Kåre Totland     Håvard Furulund 

 

 

 

……………………………………….. 

Nils Vidar Bratlandsmo 

Fjelloppsyn/daglig leder 

Fjellstyrene i Lierne      


