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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 og byggansvarlig  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 felles styremøter i Fjellstyrene i Lierne, Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre, 

med hhv 25 og 2 og 4 saker til behandling.  

 

Fjellstyrebefaring i Sørli den 11. juni. Lenglinghytta, Nyborg, Kingen, Dalbekken 

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

Generalforsamling i Fjellstyrene i Lierne SA ble avholdt den 17. april, med behandling av 

regnskap og årsmelding. 

 

 
Fjellstyrebefaring i Vestre Finnli statsallmenning – Kingen. 
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I. Politisk arbeid og aktivitet 

Litt fra politisk arbeid i fjellstyrene: 

 

Reingjerde i Arvaslia: 

Sørli fjellstyre har etablert dialog med Stensjö kraft/Fortum angående restaurering og 

nybygging av reingjerde langs riksgrensa mellom Bjørkvatnet til Kingen. Kraftselskapet har 

ansvaret for anlegget, som er bygd blant annet for å hindre sammanblanding mellom norsk og 

svensk rein. Ny trase er stedvis trukket godt inn på norsk side av grensa, uten at foreligger 

noen avtale med grunneier (Statskog SF) og/eller fjellstyret. Sørli fjellstyre og Statskog SF 

har fremmet krav om avtale med utbygger, som ivaretar bruksrettigheter og 

grunneierrettigheter for de områder hvor gjerdet går inn i statsallmenningen. 

 

 
Arbeid med grensegjerdet i område Arvaslia 

 

Båtplan for statsallmenningene: 

Det er i 2018 satt i gang en prosess med å evaluere og videreutvikle båtplan for 

statsallmenningene i Sørli og Nordli, i samarbeid med grunneier og 

nasjonalparkforvaltningen. En arbeidsgruppe i fjellstyret har utarbeidet et utkast til båtplan 

som i løpet av 2019 skal ut på høring blant parter og interessenter. Arbeidsgruppa har bestått 

av Odd H. Totland, Lillian Bergli, Arnodd Lillemark og Tord Åberg (saksbehandler). 

Fjellstyret ønsker å etablere litt mer tydelige rutiner for behandling av båtsaker som angår 

statsallmenninger og verneområder. 

 

Rekreasjonsløyper for snøscooter: 

Lierne kommune er fortsatt i prosess med å videreutvikle tilbudet om rekreasjonsløyper 

omkring i kommunen. Fjellstyrene har gitt uttalelse til flere løyper: 
- Eidet i Sørli - tilknytningsløype 

- Storsteintjønna – justering av løype som tidligere har gått til Stortjønna. 

- Isfiskeløype til Vargtjønna – tilknytning fra Ny-ork. 

Ny Fjellov: 

Utvalget som har jobbet med et utkast til ny Fjellov har ferdigstilt arbeidet i en NOU 

(2018:11). Fjellstyrene i Lierne har involvert seg i prosessen på flere nivå, men primært 

gjennom styreleder Arnodd Lillemark som har ledet arbeidet i Norges Fjellstyresamband frem 

til august 2018. Fjellstyrene i Lierne har avgitt høringsuttalelse hvor de støtter en 

fellesuttalelse ført i penn av Norges Fjellstyresamband. Ny fjellov med utangspunkt i 

flertallsforslaget vil bidra til: 
- rammer som ivaretar bruksrettene på en forsvarlig måte 
- en forenkling og modernisering av lovverket. 
- en bærekraftig bruk av SA, til det beste for de med allmenningsrett, for samisk reindrift, for 

lokalsamfunnene og for storsamfunnet 
- en overføring av oppgaver fra statlig til lokalt folkevalgt nivå 
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- en bedre folkehelse og bevaring av viktige tradisjoner for jakt, fiske og friluftsliv 
- en mer effektiv bruk av fellesskapets ressurser. 
- en profesjonell og kompetent administrasjon- og oppsynsordning i SA. 

 

Fjellstyrets arbeidsgiverutvalg (FAU) 

Norges Fjellstyresamband har over en lengre periode drevet kursing og kompetanseheving på 

arbeidsgiverrollen til fjellstyrene, særlig i forbindelse med fellessamlinger. Fjellstyrene i 

Lierne har fulgt opp dette blant annet med å etablere et «fjellstyrets arbeidsgiverutvalg» 

(FAU), som er delegert ansvar og myndighet til å sette på dagsorden, og ta avgjørelser i, 

personalpolitiske- og arbeidsgiverrelaterte saker.  

 

Annet arbeid – møter hvor fjellstyrene har vært representert. 
- Fagsamling for fjelloppsyn på Værnes i 3 dager i januar. 

- Regionalt forskningsfond – bærekraftig forvaltning av ryper. 

- Arbeidsmøte med bedriftshelsetjenesten – Veiviser`n. 

- Arbeidsmøter med Statens Naturoppsyn 

- Bestillingsdialogmøter med nasjonalparkforvaltningen. 

- Forelesning på Nord Universitet – om fjelloppsynsordningen i Norge. 

- Årsmøte og fagdag i Nord- Trøndelag Fjellstyresamband. 

- Styremøter og årsmøte i Sørli tildelingsområde. 

- Styremøter og årsmøte i Nordlikortet 

- Styremøter og årsmøte i Sørlikortet. 

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

- Arnodd Lillemark har representert fjellstyrene i Lierne i Fjellandbruksprosjektet. 

- Møter i arbeidsgruppe om Lierne som Nasjonslparkkommune. 

- Forberedende sluttbefaring for Fiskløysa kraftverk, med Grønkraft, Statskog m.fl. 

- Etablering av lokalt FAU. Møter. 

- Naturdata sin viltkonferanse på Stjørdal 

- Møte med SNO om tjenestekjøpsavtaler 2019. 

- Møte med NINA og NORD Universitet om samarbeidsprosjekter fremover. 

- Møte med Namdal Fuglehundklubb, Luru rbd og Lierne kommune om jakthundprøver/-trening 

og bruk av Lifjellområdet. 

Norges Fjellstyresamband sitt landsmøte ble gjennomført på Gardermoen fra 16. – 17. august. 

Hovedtema for landsmøtet var Ny fjellov. 

Arnodd Lillemark ble takket av som leder for Norges Fjellstyresamband over de siste 10 

årene, og fikk stor anerkjennelse for sitt engasjement.  

 
Arnodd Lillemark blir takket av på Landsmøtet i NFS 
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II Bruken av statsallmenningene 

a. Småviltjakta 

Høsttaksering 

I forkant av takseringene 2018 arrangerte Fjellstyrene i Lierne kurs i distance-takst for 

taksører. Kurset ble holdt på Grong videregående skole med instruktører fra 

Hønsefuglportalen. Taksørene hadde også en egen samling med gps-kurs. Taksørene i Lierne 

var testpiloter på den nye takseringsappen som Hønsefuglportalen holder på å utvikle. 

 

Det ble taksert 234 km etter distance-metoden i august. Gjennomsnittlig tetthet av lirype ble 

estimert til 24,4 liryper pr. km2. Totalbestand i statsallmenningene i Lierne ble estimert til ca. 

24000 liryper (24,4 liryper pr. km2 * 980 km2 egnet lirypehabitat). Kyllingproduksjonen ble 

estimert til 5,4 kyllinger pr. par. 

 

 

Jaktuttak av liryper sesongen 2018/19 

Fjellstyrene vedtok før jakta et mål om å oppnå en høstingsandel på 20 %, dvs. høste 20 % av 

taksert bestand. 20 % av 24000 liryper ga en jaktkvote på 4800 liryper. Jaktuttaket ble 

fortløpende målt og estimert med utgangspunkt i fangstrapporter fra jegerne. Estimert 

jaktuttak for hele jaktsesongen (sep 2018–feb 2019) ble 2880 liryper, noe som ga en 

høstingsandel på 12 %. Dette var 1920 liryper og 8 % under fjellstyrets mål. Mesteparten av 

lirypene ble felt i september (2250 av 2880 liryper). I resterende periode (oktober–februar) ble 

det felt 680 liryper.  Figuren under oppsummerer jaktuttaket i forhold til 20 % høstingsandel 

(se figurtekst). 

 

 
Figur. Jaktuttak (søyler) i forhold til mål om 20 % jaktuttak (svart linje). Den svarte linjen 

representerer 20 % av taksert bestand i august (4800 liryper i 2018). Orange og rød linjer angir 95 % 

konfidensintervallet. Fargene på søylene representerer ulike perioder i jaktsesongen.  
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2. Fjellrype 

 

Estimert antall felte fjellryper (10. sep – siste feb) i statsallmenningene i Lierne: 

 

Sesong Estimert antall felte 
fjellryper 

2016/17 971 
2017/18 629 
2018/19 716 

 

 

3. Annet småvilt 

 

Estimert antall felt annet småvilt i statsallmenningene i Lierne i jaktsesongen 2018/19: 

 
Art 2016/17 2017/18 2018/19 

Storfugl 25 36 287 

Orrfugl 16 18 272 

Hare 9 5 36 

Jerpe 14 1 50 

Kråke 2 0 10 

Skjære 1 0 0 

Nøtteskrike 3 0 0 

Kvinand 1 0 0 

Rødrev 1 2 12 

Ravn 1 0 12 

 

 

  

Fra kurs i rypetaksering 
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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 22 69 % 11 930 da pr elg 

Nordli fjellstyre 40 21 53 % 7 251 da pr elg 

Fjellstyrene i Lierne 72 43 60 % 9 645 da pr elg 

*Det blir tildelt ekstra mange dyr til fjellstyrene for at fjellstyrene skal kunne tilby jaktkort utover høsten. Det 

forventes ikke at alle dyrene skytes. Derfor bør man ikke legge for stor vekt på fellingsprosentene. 

 

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 32 74 % Min 65 % 

Kalv 22 51 % Min 40 % 

Eldre okse (2,5 år og eldre) 8 19 % Maks 20 % 

Eldre ku (2,5 år og eldre) 3 7 % 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 2018 

Solgte kort 12 9 18 31 70 35 225 215 140 57 42 

Antall jaktlag 4 3 4 6 13 10 44 33 22 24 8 

Skutte elger 0 0 2 0 2 3 9 7 6 5 5 

 

Fjellstyrene leier ut arealer til tre private jaktfelt og ett kommunalt jaktfelt. Dette er i 

hovedsak arealer som ligger slik til at det er vanskelig å lage 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 
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Tunnsjøen. Den reelle tildelingen og avskytingen på statsallmenningene er derfor større enn 

det som framgår av oversiktene ovenfor. 

 

I alt jaktet 28 jaktlag og ca. 130 jegere elg i statsallmenningene i Lierne i 2018, inkludert de 

arealene som leies ut til tilgrensende private terreng. 

 

c. Smårovvilt 

JaktiLierneprosjektet er inne i nest siste driftsår og har i 2018 hatt fokus på drift og 

kvalitetssikring av allerede etablerte tiltak. Noen av tiltakene: 
- Smårovviltkveld og foredrag med Robert Salomonsson. 

- Drift av åtebuer, blant annet ved Aspgangen 

- Skuddpremieordning og annen premiering 

- Gjeommføring av slakteavfallinnsamling fra elgjakta 

- Drift av JaktiLiernekortet 

- Foredrag om JaktiLierneprosjektet på smårovviltkonferanse på Flå. 

- Premiekveld og foredrag med Børre Åsbø. 

- Tetthetsstudie på rødrev 

Fellingsresultater for sesongen 2017-2018: 

 
 

Sporingsindeks på henholdsvis rødrev og mår: 

 

 
 

JaktiLierneprosjektet har laget en egen årsrapport som kan leses på www.jaktilierne.no 

 

http://www.jaktilierne.no/
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d. Fiske 

Statsallmenningene i Lierne inngår i felles fiskekortordninger i henholdsvis Sørli og Nordli: 

Sørlikortet: 

Sørlikortet har hatt en liten nedgang i fiskekortsalg i 2018, sammenlignet med rekordåret 

2017. Omsetningen endte på 270 666,- 

Sørlikortet har fått utviklet ny hjemmeside; www.sorlikortet.no 

I samarbeid med Designtrykk på Namsos har Sørlikortet fått utviklet og trykt opp ny 

Sørlikortbrosjyre med kart. 

27.-28. juli arrangerte Sørlikortet stor fiskekonkurranse i Lenlingen og Ulen, med godt 

oppmøte. 

 

Nordlikortet: 

Nordlikortet har hatt en fin økning i fiskekortsalget i 2018, og havnet på en omsetning på 

246 094,-. Lieverten står for hovedsalget, men vi ser en økning i kortsalg over Inatur.no. 

I samarbeid med Designtrykk på Namsos har Norlikortet fått utviklet og trykt opp ny 

Nordlikortbrosjyre med kart.  

 

Fjellstyret har ellers oppgradert med ny alu-utleiebåt på Akavatnet i Muru statsallmenning. 

 

e. Utleiehytter, bygg og anlegg 

Hytteutleia i 2018 viser fortsatt vekst og det omsettes i 2018 for 793 000,-. Utviklingen fra 

2012 viser: 
År 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Omsetning: 793 400 774 005 708 295 664 637 674 124 581 093 547 125 

 

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 2018 kan nevnes: 

 

 Det er utarbeidet og vedtatt en forvaltning-, drift- og vedlikeholdsplan (FDV-plan) for alle 

fjellstyret sine bruer. Dette styrker arbeidet med internkontroll og vedlikehold av viktig 

infrastruktur i statsallmenningene. 

 Arvasliprosjektet – sikringsbu/oppsynsbu. 

o Veranda og takutstikk 

o Nytt inngangsparti. 

o Nytt plåttak på hele hytta 

o Beising av inngangspartiet og takutstikket 

o Sendt spillemiddelsøknad på høsten. 

 Strivasshyttprosjetket 

o Ny veranda 

 Beising av: 

o Langlihytta   

o Båthuset i Guslia 

 Klopplegging av stien inn til Fiskløyselva - Raudbergstien 

 Vegetasjonsrydding Raudberghytta og Lakavasshytta. 

 Ny utleiebåt i Akavatnet (Alubåt). 

 

Nordli fjellstyre hadde i januar innbrudd i garasjen på Muru, utan at det ble stjålet noe av 

særlig betydning. 

http://www.sorlikortet.no/
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Nytt inngangsparti på Arvaslihytta.     Ny veranda på Strivasshytta. 

 

Veier: 

Fjellstyret og Statskog gjennomfører årlige befaringer av alle veier i statsallmenningen, for å 

planlegge og prioritere vedlikehold. 

Sørli fjellstyre har i tillegg tatt initiativ til å få på plass en opprusting av Dallivegen, som er en 

viktig innfallsport til Arvasliområdet. Lierne kommune har satt i gang kantrydding innover 

vegen og private aktører (Arvasli/Totland) har satt i gang slodding. 

 

Vegnettet på Muru fikk betydelige skader i forbindelse med et styrtregn vi fikk i slutten av 

juli. Det ble gjort reparasjoner for ca. 250 000,- på vegen mellom garasjen og Øvre Jakthytta. 

Fjellstyret er ansvarlig for 1/3 del av vedlikeholdskostnadene, men med tilskudd fra 

Nasjonalparkforvaltningen ble fjellstyrets andel likevel overkommelig. 

 

  
Vegskader på Muru. 

 
Skader på klopper - Raudbergstien 
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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 

 Hjemmesidekurs med Gasta 

 Kurs i bruk av Lightroom med Viltkamera AS. 

 Kurs i bruk av Nødnettsamband. 

Alle fjelloppsyna i Lierne har i løpet av 2018 blitt utstyrt med egen nødnettsender, som med 

aktiv bruk vil bidra til en tryggere arbeidsplass. Alle deltok på obligatorisk kurs i bruk av 

nødnettsendere på Snåsa. Det jobbes videre med å få på plass et samarbeid med svenske 

Rakel (tilsvarer Nødnett) for å bedre dekningsgraden i grenseområdene mot Sverige. 

 

Samarbeid med andre aktører og salg av tjenester 

FIL har i 2018 vært involvert som medansvarlig og/eller tjenesteleverandør i mange ulike 

prosjekter: 

 Begrenset politimyndighet – bistand til politiet. 

 Nasjonalparkoppsyn for SNO. 

 Feltarbeid for prosjekt «Felles fjellrev» - SNO. 

o Tilsyn og drift av foringsautomater 

o Yngleregistrering på alle fjellrevhi på barmark. 

 Yngleregistrering av jerv for SNO. 

 Nasjonalparktiltak for nasjonalparkstyret: 

o Raudbergstiprosjektet. 

o Utfrakt av ved til mye brukte leirplasser i fjellet. 

 Feltarbeid på fjellrev – NINA. 

o Triangeltakst og kamera på åtestasjoner. 

o Mottak og innsending av rødrev. 

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

o Radiomerking av 40 liryper på vinteren. 

o Bakke- og helikopterpeiling over året. 

 Daglig ledelse for Sørli tildelingsområde. 

 Administrasjon og drift av Sørlikortet og Nordlikortet. 

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

 Prosjektledelse for JaktiLierneprosjektet. 

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

statsallmenningene.  

Fjelloppsynet har arrangerte fiskedag for flyktninger som er bosatt i kommunen, med 10 

deltakere. Tiltaket var støttet av tiltaksmidler fra Miljøverndepartementet og med tilskudd fra 

Lierne Nasjonalparksenter. 

 

 Fiskerdag med flyktninger bosatt i Lierne 
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Nøkkeltal for 2018: 

Oppsyn: Informasjon og kontroll:         448 timer 

Skjøtsel/tilrettelegging:         1059,5 timer 

Saksbehandling           909 timer 

Annet refusjonsberettiget innearbeid       1687 timer 

Arbeid med tjenestesalg/regnskap/økonomi/kortsalg mv.        986,5 timer 

Totalt:                     5090 timer 

 

Antall kontrollerte     

Småviltjakt   84 

Storviltjakt   69 

Fiske   64 

Motorferdsel   29 

Verneregler   1 

Annet   0 

      

Antall anmeldte saker     

Fiske   0 

Småviltjakt   1 

Motorferdsel   2 

Annet   0 

 

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 186 342,- etter 

avskrivninger. Egenkapitalen er redusert fra 594 111,- til 387 341,-. 

Regnskapet for Sørli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 44 172,- etter avskrivninger. 

Egenkapitalen har økt fra 3 311 337,- til 3 588 035,-. 

Regnskapet for Nordli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 16 272,- etter avskrivninger. 

Egenkapitalen har økt fra 2 502 067,- til 2 679 927,-. 

 

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. 
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Vedtatt i generalforsamling for Fjellstyrene i Lierne SA den 09.04.2019 

 

 

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

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 


