
 

Årsmelding 2017: 
- Fjellstyrene i Lierne SA 

- Nordli fjellstyre 
- Sørli fjellstyre 

 

 
 

Ny hytte ved Kviltjønna 

 
 

Fjellstyrene i Lierne SA er en felles oppsyns og administrasjonsordning for Sørli 

fjellstyre og Nordli fjellstyre, i Lierne kommune. 
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Medlemmer Nordli fjellstyre:  Varamedlemmer: 

Arnodd Lillemark, leder   Sigvart Totland 

Tove H. Ingulfsvann, nestleder  Gunn Anita Totland 

Frode Holand     Rita Tangen 

Ken Thomas Wallinder   Jostein Ringstad 

Hilde Kveli     Lina Kvetangen 

 

Medlemmer Sørli fjellstyre:  Varamedlemmer: 

Grete Bruce, leder    Håkon Gustavsen 

Odd Hermann Totland, nestleder  Ellinor Bergli 

Lillian Bergli     Per Jan Eide 

Kåre Totland     Dag Arvid Totland 

Jon Andreas Stenfjell    Odd Bjørnar Bjørkås. 

 

Styret i Fjellstyrene i Lierne SA har i 2017 bestått av: 

Arnodd Lillemark, leder Grete Bruce, nestleder  Frode Holand 

Ken Thomas Walinder Hilde Kveli    Tove Heggdahl 

Odd H. Totland  Jon Andreas Stenfjell   Lillian Bergli    

Kåre Totland   

 

Ansatte og innleide: 

Nils Vidar Bratlandsmo fjelloppsyn og daglig leder  100% stilling. 

Tord Åberg, fjelloppsyn/rådgiver     100% stilling. 

Leo Lyngstad, fjelloppsyn/sekretær     100% stilling. 

Mogens Totsås, fjelloppsyn        15% stilling. 

 

Annfrid Lyngstad har vært innleid til vasking av hytter og vasking/klargjøring av sengetøy til 

alle hytter. Fjellstyret har leid inn skoleungdom til beising av hytter. 

 

Økonomibistand AS har ført regnskapet. BDO AS har utført revisjon av regnskaper. 

 

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

med hhv 26 og 2 og 1 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 25. april, med behandling av 

regnskap og årsmelding. 

 

 
Fjellrevyngling i Hestkjølen. 
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I. Politisk arbeid og aktivitet 

Noen vedtak – fra møteboka: 

Tildeling av midler til allmennyttige tiltak og næringstiltak 

Det kom inn 5 søknader til fjellstyrefondet og det ble tildelt totalt 25 000,-, fordelt på 5 

søkere. 

 

HMS og internkontroll 

Styret har i løpet av året gjennomgått og revidert HMS-plan og internkontrolldokumenter for 

Fjellstyrene i Lierne. Styret har godkjent daglig leder sin plan for det daglige HMS-arbeidet, 

med bygger på et samarbeid med bedriftshelsetjenesten «Veiviseren». 

 

Fiskløysa kraftverk: 

Utbygging av Fiskløysa kraftverk ble påstartet vinteren 2017. Nordli fjellstyre har deltatt på 

befaringer og møter om utbyggingsprosessen, både med grunneier, utbygger og entreprenører. 

Fjellstyret har ovenfor grunneier fremmet krav om erstatning for utbyggingen, og har vært i 

møte med Statskog der kravet ble utdypet. Norges Fjellstyresamband har bistått i dette 

arbeidet. Statskog har pr. 31.12 ikke svart på kravet. 

 

Forvaltningsplan for småvilt: 

Se eget avsnitt om småviltforvaltning. 

 

 

Informasjons – og utviklingsarbeid som fjellstyret har deltatt i:  

 

Fjellovutvalget: 

Stortinget har iverksatt en prosess for revisjon av Fjelloven. En egen komite har fått som 

overordnede mål og rammer: 
- Forenkling i lovverk og administrasjon av statsallmenningene 

- Utarbeide en samlet lov for statsallmenningene 

- Ivareta grunnlaget for samisk kultur 

- Sentrale rettigheter og prinsipper i allmenningsretten skal videreføres 

- Legge vekt på betydningen av det lokale selvstyret. 

Fjellstyresystemet er representert i lovutvalget ved daglig leder Jan Borgnes. Arnodd 

Lillemark har som styreleder i NFS vært mye involver i det strategiske arbeidet fra 

fjellstyrene sin side. Lovutvalget skal fremme en NOU i løpet av våren 2018. 

 

 
Spørreundersøkelse om nasjonalparkforvaltningen. Kasser plassert flere steder i statsallmenningene. 
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Annet arbeid – møter hvor fjellstyrene har vært representert. 
- Fagsamling for fjelloppsyn på Stjørdal i 3 dager i januar. 

- Styreledersamling på Gardermoen i januar 

- Regionalt forskningsfond – bærekraftig forvaltning av ryper. 

- Arbeidsmøte med bedriftshelsetjenesten – Veiviser`n. 

- Arbeidsmøter med Statens Naturoppsyn 

- Fagsamling med politiet i Trøndelag, for personell med begrenset politimyndighet. 

- Kurs i bruk av Statskog SF sin kartinnsynsløsning. 

- Informasjonsmøte med kommunestyret 

- Bestillingsdialogmøter med nasjonalparkforvaltningen. 

- Fjellstyrebefaring i Namsskogan 

- Forelesning på Nord Universitet – om fjelloppsynsordningen i Norge. 

- Årsmøte og fagdag i Nord- Trøndelag Fjellstyresamband. 

- Årsmøte i Holand/Djupvatnet utmarkslag. 

- Styremøter og årsmøte i Sørli tildelingsområde. 

- Styremøter og årsmøte i Nordlikortet 

- Styremøter og årsmøte i Sørlikortet. 

- Møte i Rådgivende utvalg for Lierne og Blåfjella/skjækerfjella nasjonalpark. 

- Møter med Nord Universitet og NINA om flere forsknings- og samarbeidsprosjekter. 

- Arnodd Lillemark har representert fjellstyrene i Lierne i Fjellandbruksprosjektet. 

- Møter og befaringer med Statskog angående Fiskløysa kraftverk 

- Storviltforvaltningsmøte i Namsskogan 

- Fagsamling for arbeidsgiverspørsmål på Gardermoen 

- Møter med Naturdata AS angående mulig samarbeid om småviltregister og kompetansesenter 

for småvilt. 

- Møte med Statskog SF angående erstatning for grunndisponeringer i SA – Dalbekken skifferbrudd 

og Fiskløysa kraftverk. 

- Møter med adv. Tor Gresseth om krav om erstatning for etablering av nasjonalparker. 

- Møter i arbeidsgruppe om Lierne som Nasjonslparkkommune. 

 
Dugnad på Kviltjønnhytta 
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II Bruken av statsallmenningene 

a. Småviltjakta  

1. Lirype 

 

Høsttaksering  

Fjellstyrene i Lierne har etterhvert lange tradisjoner med høsttaksering av lirypebestanden. 

Fjellstyrene i Lierne har takstresultater helt fra 1999. I starten ble taksten utført som ordinær 

linjetakst. Fra 2006 er taksten utført etter distance-metoden (avstands-metoden). 

 

 

 
 

Jaktreguleringer 

Fjellstyrene i Lierne har to typer jaktreguleringer. Den ene typen er reguleringer som ligger 

fast over flere år. Eksempler på slike reguleringer er to fredningsområder for ryper, regulert 

antall jegere i regulert periode, predatorkontroll i regi av prosjektet Jakt i Lierne, osv. Den 

andre typen jaktreguleringer er reguleringer som varieres hvert år i tråd med takstresultatene. I 

2016 fattet Fjellstyrene i Lierne to vedtak om jaktreguleringer, ett i august, etter at 

takseringsresultatene forelå og før jakta startet, og ett vedtak i slutten av oktober etter at den 

første statusoppdateringen av jaktresultatene forelå. Nedenfor er vedtakene gjengitt. 
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Fjellstyrevedtak 29.8.2017: 

A. Fjellstyrene i Lierne fastsetter følgende mål for jaktuttaket av liryper for sesongen 

2017/18:  

 Det totale jaktuttaket av liryper i statsallmenningene i Lierne samlet skal ikke 

overstige 20 % av taksert høstbestand, dvs. ikke overstige 2 340 liryper. 

 Det vil naturlig være variasjon i prosentvis jaktuttak mellom de enkelte jaktfeltene. 

Jaktuttaket i det enkelte jaktfeltet bør likevel ikke overstige 20 % av taksert 

høstbestand i jaktfeltet, og jaktuttaket i de jaktfeltene med de svakeste bestandene bør 

ikke overstige 15 %. 

 

20 % jaktuttak uttrykt som jaktkvoter (ant. liryper): 

 
Jaktfelt 

Estimert antall liryper 
i bestand  

 
Jaktkvote lirype 

Muru 600 120 

Kviltjønna 80 20 

Lifjellet 2600 520 

Arvaslia-Tjønndalen 700 140 

Blåfjellet 2000 400 

Guslia-Fossdalen 4000 800 

Langlia-Finnhuslia 5100 1020 

Lierne totalt 11 700 2 340 

 

B. For å nå målet om begrenset jaktuttak, innfører Fjellstyrene i Lierne følgende dagskvoter 

(bag-limit) for statsallmenningene i Lierne for jaktsesongen 2017/2018: 

 

1. Det kan felles inntil 2 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger per dag.  

2. Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst på jaktilierne.no jaktåret 2016/17 
kan felle inntil 3 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger per dag.  

3. Det kan felles maksimalt 2 skogsfugl per jeger pr. dag.  

4. Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst på jaktilierne.no jaktåret 2016/17 
kan felle inntil 3 skogsfugl pr. jeger pr. dag. 

5. Flytting av kvoter mellom jegere og mellom dager er ikke tillatt. 

 

C.  For å nå målet om begrenset jaktuttak, innfører Fjellstyrene i Lierne kvoter for jaktkort 

som kan selges i oktober måned. 

 

Alle jaktkort som selges i oktober selges på inatur.no etter “førstemann til mølla”-prinsippet, 

inntil jaktkortene er utsolgt. Etter at jaktkortene er utsolgt, stenges jaktkortsalget i det aktuelle  

jaktfeltet inntil annet blir bestemt (se punkt D. i dette vedtaket). 

 

Antall jaktkort som kan selges til utenbygds i oktober: 

Jaktfelt  Dagskort Ukeskort Sesongkort 

Muru* 25 2 0 

Muruskogene -hare og skogsfugl* 50 5 0 

Kviltjønna 8 0 0 

Lifjellet 70 4 1 

Arvaslia-Tjønndalen 10 2 0 

Blåfjellet 40 2 0 

Guslia-Fossdalen 55 3 0 
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Langlia-Finnhuslia 15 2 1 
*jaktkort Muru jaktfelt gjelder hele Muru jaktfelt og jakt på alle jaktbare småviltarter. Muruskogene -hare og 

skogsfugl gjelder bare jakt i barskog og bare på hare og skogsfugl, samt smårovvilt.  

 

Innenbygds:  

Det innføres ikke begrensninger i antall kort i oktober for innenbygds før forholdet 

innenbygds/utenbygds bryter med 60/40-regelen.  

 

D. Fjellstyrene i Lierne vil i slutten av oktober evaluere jaktuttaket i september og oktober og 

eventuelt fastsette nye jaktreguleringer fra ca. 5. november 2017.  

 

Begrunnelse: 

Tiltakene bidrar til bærekraftig forvaltning av rype og skogsfugl i statsallmenningene i Lierne. 

Se saksutredningen i denne saken og Forvaltningsplan for lirype i statsallmenningene i Lierne 

for nærmere begrunnelse.  

 

Fjellstyrevedtak 31.10.2017: 

Fjellstyrene i Lierne vedtar nye jakt- og fangstbegrensinger gjeldende for perioden 1.11.2017–

28.2.2018: 

 

Jaktfeltene Lifjellet, Kviltjønna, Guslia-Fossdalen-Lakavatnet, Langlia-Finnhuslia, og 

Blåfjella: 

 Det kan felles maksimalt 2 ryper pr. jeger pr. dag, hvorav maksimalt 1 kan være 

lirype. 

 Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt hos jaktilierne.no 

jaktåret 2016/17 kan felle inntil 3 ryper pr. jeger pr. dag, hvorav maksimalt 1 kan være 

lirype. 

 Det kan felles maksimalt 2 skogsfugl pr. jeger pr. dag.  

 Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt hos jaktilierne.no 

jaktåret 2016/17 kan felle inntil 3 skogsfugl pr. jeger pr. dag. 

 Snarefangst: det kan fanges maksimalt 10 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger pr. 

sesong. 

 Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt hos jaktilierne.no 

jaktåret 2016/2017 kan fange maksimalt 15 ryper (lirype og/eller fjellrype) pr. jeger 

pr. sesong. 

 

Jaktfeltene Muru og Arvaslia-Tjønndalen: 

 Jakt på lirype er ikke tillatt. Jakt på øvrige småviltarter, inkludert smårovvilt og 

fjellrype, er tillatt.  

 Det kan felles maksimalt 2 fjellryper pr. jeger pr. dag.  

 Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt hos jaktilierne.no 

jaktåret 2016/17 kan felle inntil 3 fjellryper pr. jeger pr. dag.  

 Det kan felles maksimalt 2 skogsfugl pr. jeger pr. dag.  

 Jegere som har meldt inn og fått godkjent fangst av smårovvilt hos jaktilierne.no 

jaktåret 2016/17 kan felle inntil 3 skogsfugl pr. jeger pr. dag. 

 Snarefangst ikke tillatt. 

 

Det settes ingen begrensninger i antall kort som kan selges i de enkelte jaktfeltene i denne 

perioden, med unntak av Lifjellet jaktfelt. Her vil kortsalget reduseres til 85% av kortsalget i 

2016/2017. 
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Begrunnelse: 

Jakt etter dette forslaget vurderes å være bærekraftig på sikt. 

 

Antall solgte jaktkort 

 
Tabell X. Antall gyldige (utstedte) periodekort for utenbygds i regulert periode (10. sept–1.okt). 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

523 547 605 578 567 560 575 553 543 530 515 528 

 
Tabell X. Antall dagskort og ukeskort som var gyldige i oktober.  

Kilde: inatur.no. 

 2015 2016 2017 

Innenbygds Sørli 14 16 6 

Utenbygds Sørli 205 190 128 

Innenbygds Nordli 29 28 27 

Utenbygds Nordli 260 301 168 

Totalt Lierne 508 535 329 

 
Tabell X. Antall sesongkort som var gyldige i oktober.  

Kilde: inatur.no. 

 2015 2016 2017 

Innenbygds Sørli 14 26 18 

Utenbygds Sørli 2 3 2 

Innenbygds Nordli 12 19 16 

Utenbygds Nordli 1 6 1 

Utenbygds knyttet til reg. per., Sørli og Nordli  64 50 55 

Totalt Lierne 93 104 92 

 

 

Jaktuttaket sesongen 2016/17 

Før jaktstart vedtok Fjellstyrene i Lierne et mål om at jaktuttaket av lirype skulle ligge på ca. 

20 % av taksert bestand i august. Rypetaksten i august ga et estimat på lirypebestanden i 

statsallmenningene i Lierne på i underkant av ca. 12 000 liryper. Med et mål om et jaktuttak 

på maks 20 %, kunne det felles inntil ca. 2 350 liryper totalt i all statsallmenning i Lierne 

denne sesongen. Etter endt sesong (10.9.–28.2) viste fangstrapportene fra jegerne at det totale 

uttaket var 2363 ryper og 20 % av taksert høstbestand. Til sammenligning var jaktuttaket i 

jaktsesongen 2015/16 på 21 % og jaktsesongen 2016/17 på 21 %. 

 
Tabell X. Taksert bestand av lirype, rapportert jaktuttak av lirype  for hele sesongen og fellingsprosent. Tallene 

gjelder for all statsallmenninger i Lierne kommune samlet. 
 2015/16 2016/17 2017/18 

Taksert bestand  8 100 12 300 11 700 

Rapporter jaktuttak 1 768 2 643 2 363 

Fellingsprosent 21 % 21 % 20 % 

 

 

Videre viste oppsummeringen av fangstrapportene fra inatur.no at det ikke ble fanget ryper i 

snarer i statsallmenningene i Lierne i jaktsesongen 2017/18.  
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Tabell X. Snarefanget lirype sesongen 2017/18.  

Kilde: Fangsrapporter fra inatur.no 

Jaktfelt Antall snarefanget lirype 

Lifjellet 0 

Kviltjønna 0 

Muru 0 

Langlia-Finnhuslia 0 

Arvaslia-Tjønndal 0 

Blåfjella 0 

Guslia-Lakavatnet 0 

Totalt for Lierne 0 

 

 

Forvaltningsplan for lirype 

Fjellstyrene i Lierne oppdaterte forvaltningsplanen for liryper. Den oppdaterte planen ligger 

på fjellstyrene i Liernes hjemmesider. 

 

 

2. Fjellrype 
 

Tabell X. Antall skutte og snarefanget fjellrype i sesongen 2016/17.  

Kilder: Fangstrapporter fra fjellstyreneilierne.no og inatur.no. 

Jaktfelt 2016/17 2017/18 

Lifjellet-Kviltjønna 203 154 

Muru 262 184 

Langlia-Finnhuslia 56 37 

Arvaslia-Tjønndal 53 78 

Blåfjella 218 86 

Guslia-Lakavatnet 179 90 

Totalt for Lierne 971 629 

 

 

3. Annet småvilt 

 
Tabell X. Fellingsstatistikk statsallmenningene i  

Lierne – andre småviltarter.  

Kilde: inatur.no 

Art 2016/17 2017/18 

Røy 14 11 

Tiur 11 25 

Orrhane 10 7 

Orrhøne 6 11 

Hare 9 5 

Kråke 2 0 

Skjære 1 0 

Nøtteskrike 3 0 

Jerpe 14 1 

Kvinand 1 0 

Rødrev 1 2 

Ravn 1 0 
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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 28 jaktfelt, hvorav 13 er jaktfelt på statsallmenning. Fjellstyrene i 

Lierne har hver sin representant i årsmøtet og én felles representant i styret. I tillegg selger 

fjellstyrene tjenester som sekretær/daglig leder til tildelingsområdet. 

 

STO har en godkjent bestandsplan for perioden 2017-2020, som gir tillatelse til å felle inntil 

290 elger pr år. Fjellstyrene i Lierne fikk til delt 72 elger. Det ble tildelt ekstra mange dette 

året for at fjellstyrene skulle kunne tilby jaktkort for elgjakt til allmennheten. Det var således 

ikke noen forventning om at hele kvoten skulle felles. 

 

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 32 27 84 % 9 720 da pr elg 

Nordli fjellstyre 40 21 53 % 7 251 da pr elg 

Fjellstyrene i Lierne 72 48 67 % 8 640 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 33 68 % Min 65 % 

Kalv 26 54 % Min 40 % 

Eldre okse (2,5 år og eldre) 12 25 % Maks 20 % 

Eldre ku (2,5 år og eldre) 3 6 % Maks 15 % 

 

Elgjakta på statsallmenningene i Lierne ga elgjegerne ca. 5 850 kg elgkjøtt.  

 

65 % av fellingskvotene ble tildelt til utenbygdsboende jaktlag, mens 35 % ble tildelt til 

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

 

Salg av dagskort / jaktkort for elg (antall jaktdager): 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall solgte kort 12 9 18 31 70 35 225 215 140 57 

Antall jaktlag 4 3 4 6 13 10 44 33 22 24 

Antall skutte elger 0 0 2 0 2 3 9 7 6 5 
 

 

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

at det arronderingsmessig er vanskelig å danne egne jaktfelt med bare statsallmenning. Sørli 

fjellstyre leier ut slike 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 tildelingen og 
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avskytingen på statsallmenningene er derfor større enn det som framgår av oversiktene 

ovenfor. 

 

I alt jaktet 45 jaktlag og ca. 200 jegere elg i statsallmenningene i Lierne i 2017, inkludert de 

arealene som leies ut til tilgrensende private terreng. 

 

c. Smårovvilt 

Fjellstyrene i Lierne har også i 2017 deltatt aktivt i prosjektet JaktiLierne og det blir laget 

egen årsmelding for JaktiLierne. Prioriterte tiltak i 2017: 

 

Smårovviltseminar på Sørgården 

I juni arrangerte JaktiLierne, i samabeid med forvaltningsknutepunktet Naturporten, 

smårovviltseminar på Sørgården over 2 dager. Formålet var å samle ulike ressurspersoner 

med faglig bakgrunn og interesse for småviltforvaltning, for å diskutere en mer aktiv og 

fremtidsrettet forvaltning av småvilt og smårovvilt. Seminaret samlet deltakere med bred og 

ulik bakgrunn, blant annet fra nasjonale forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, 

interesseorganisasjoner, grunneiere og lokale og regionale forvaltningsorgan. 

 

JaktiLierneprosjektet fikk mange nyttige innspill i det videre arbeidet mot 2019. 

 

Fangstresultater 2016/2017: 

 

 
 

 

d. Fiske 

Fiskekortsalget administreres gjennom Sørlikortet og Nordlikortet. Omsetningen til begge 

fiskekortordningene er forholdsvis stabil over tid. Totalomsetningen for Nordlikortet havnet 

på ca. 225 000,-. Totalomsetning for Sørlikortet ble på ca. 308 000,-.  

Fjellstyret selger tjenester på sekretær- og kassererfunksjon både til Nordlikortet og 

Sørlikortet. Daglig leder i FIL har vært styreleder for Nordlikortet over de siste årene. 
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d. Utleiehytter, bygg og anlegg 

Hytteutleia i 2017 viser en betydelig oppgang sammenlignet med de siste 2-3 åra og det 

omsettes i 2017 for 774 005,- knyttet til utleie av fjellstyrehyttene. Utviklingen fra 2012: 

 
År 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Omsetning: 774 005 708 295 664 637 674 124 581 093 547 125 

Utv i % fra forrige år 9 6 -1 16 6 -7 

 

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

kontinuerlig driftes og vedlikeholdes. Av større tiltak som er gjennomført i 2017 kan nevnes: 

 

 Ny hytte ved Kviltjønna 

 Nytt utedo ved Arvaslihytta 

 Klopplegging av Raudbergstien 

 Platting foran inngang Grubbstuggu 

 Rydding og merking av ny sti til Arvaslihytta 

 

 
Bygging av nytt utedo til Arvaslihytta. 

 

 
Platting foran inngangsparti til Grubbstuggu. 
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III. Administrativt arbeid og oppsyn 

Kurs, kompetanseheving og informasjonsvirksomhet. 

Fjelloppsyna har i løpet av året deltatt på: 

 Fagsamling for fjelloppsyn på Gardermoen (3 dager), januar 

 Fagsamling for personell med Begrenset Politimyndighet (BP), februar 

 2-dagers ROU- samling i Nord- Trøndelag, november 

 

Samarbeid med andre aktører og salg av tjenester 

FIL har i 2017 vært involvert som medansvarlig og/eller tjenesteleverandør i mange ulike 

prosjekter: 

 Begrenset politimyndighet – bistand til politiet. 

 Nasjonalparkoppsyn for SNO. 

 Yngleregistrering av jerv for SNO. 

 Nasjonalparktiltak for nasjonalparkstyret: 

o Raudbergstiprosjektet. 

o Utfrakt av ved til mye brukte leirplasser i fjellet. 

 Feltarbeid for prosjekt «Felles fjellrev» - SNO. 

o Tilsyn og drift av foringsautomater 

o Yngleregistrering på alle fjellrevhi på barmark. 

 Feltarbeid på fjellrev – NINA. 

o Triangeltakst og kamera på åtestasjoner. 

o Mottak og innsending av rødrev. 

 Feltarbeid for «Fjellrypeprosjektet»  – på oppdrag for NINA. 

 Feltarbeid for «Lirypeprosjektet» - på oppdrag for NINA og Nord universitet. 

 Daglig ledelse for Sørli tildelingsområde. 

 Administrasjon og drift av Sørlikortet og Nordlikortet. 

 Drift av innfallsporter til nasjonalparkene - Muru og i Berglia/Tjallia. 

 Prosjektledelse for JaktiLierne. 

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

statsallmenningene.  

 

 

Naturporten: 

Kontorfellesskapet har løpende dialog, informasjonsutveksling og samarbeid omkring 

prosjekter og tiltak av felles interesse. Prosjekter som ble påstartet/gjennomført i 2017 var 

bl.a.: 

 Gjennomføring av et 2-dagers smårovviltseminar i Lierne i juni 2017. 

 Regionalt forskningsfondprosjektet, rypeforvaltningsprosjekt, med årsmøte og 

arbeidsseminar. 

 Finansiering av stipendiatstilling til Lierne – et doktorgradsarbeid på rype, blant annet med 

utgangspunkt i småvilt- og smårovviltdata som er samlet i Lierne over mange år. 

 «Hemmelighetene med Lierne»-prosjektet. Film- og bildeprosjekt som skal styrke 

markedsføringa av Fjellstyrene i Lierne sine tilbud på statsallmenningene. 
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Nøkkeltal for 2017: 

Oppsyn: Informasjon og kontroll:         415 timer 

Skjøtsel/tilrettelegging:         1085 timer 

Saksbehandling           888 timer 

Annet refusjonsberettiget innearbeid       1868 timer 

Arbeid med tjenestesalg/regnskap/økonomi/kortsalg mv.      1120 timer 

Totalt:                     5376 timer 

 

IV. Økonomi 

Fjellstyrenes regnskaper er 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 394 111,- etter 

avskrivninger. 

Regnskapet for Sørli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 47 901,- etter avskrivninger. 

Regnskapet for Nordli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 20 396,- etter avskrivninger. 

 

Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre gjorde i sak L09/2017 vedtak om å opprette et rypefond. 

200 000,- av årets overskudd overføres rypefondet. 

 

FIL har inngått avtale med Gabler AS og forhandling og kjøp av forsikringsordning på bygg, 

anlegg og utstyr. Alle forsikringer er overført Landbruksforsikring. 

 

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

henhold til fordelingsnøkkel i vedtekter. 

 

 

Vedtatt i generalforsamling for Fjellstyrene i Lierne SA den 17.04.2018 

 

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

Grete Bruce, styreleder Sørli fjellstyre Arnodd Lillemark, styreleder Nordli fjellstyre 

 

…………………………………  …………………………………… 

Odd Herman Totland    Hilde Kveli 

 

…………………………………….  ……………………………………………… 

Jon Andreas Stenfjell    Tove Heggdal 

 

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

Lillian Bergli     Ken Thomas Wallinder  

 

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

Kåre Totland     Frode Holand 

 

……………………………………….. 

Nils Vidar Bratlandsmo 

Fjelloppsyn/daglig leder 


