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Årsmelding for Fjellstyrene i Lierne 2007. 

 
Båtplass ved Hykkelfjelltjønna 3. juli 2007. 

Nordli fjellstyre har i 2007 bestått av: 
Terje Grande, leder   Per Johnar Kveli, nestleder Kikke Kvemo, styremedl. 
Ann Helen Holand, styremedl.     Morten Elvseth, styremedl. 
 
Etter valget i oktober har styret bestått av: 
Arnodd Lillemark, leder  Morten Elvseth, nestleder Kikke Kvemo, styremedl. 
Madelene Odelberg, styremedl. Håvard Furulund, styremedl. 
 
 
Sørli fjellstyre har i 2007 bestått av: 
Knut Eide, leder   Odd Herman Totland, nestleder 
Anne Dordi Moen, styremedl. Randi Devik, styremedl. (flyttet og byttet ut med Maj-
Brit Bergli)    Kåre Totland, styremedl. 
 
Etter valget i oktober har styret bestått av: 
Knut Eide, leder   Odd Herman Totland, nestleder 
Ann Kristin Skaugvold, styremedl. Maj-Brit Bergli, styremedl. Kåre Totland, styremedl. 
 
Ansatte: 
Nils Vidar Bratlandsmo fjelloppsyn og daglig leder  100% stilling. 
Tord Åberg, fjelloppsyn/utviklingsleder    100% stilling. 
Vidar Formo, fjelloppsyn/sekretær     100% stilling. 
Leo Lyngstad, fjelloppsyn/sekretær       70% stilling. 
Mogens Totsås, fjelloppsyn        30% stilling. 

Årsmelding 2007 – Fjellstyrene i Lierne 
 



2 

Nordli regnskapskontor har sluttført regnskapet.  
Lierne servicekontor har utført telefonbemanning, hytteutleie, informasjonsvirksomhet mv.  
for fjellstyrene. 
 
Fra 1 januar 2007 trådte fellesordningen for Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre i kraft med full 
virkning – Fjellstyrene i Lierne BA. Styret i fellesordningen har bestått av alle 
styremedlemmene i fjellstyrene, med Knut Eide som leder.  
 
Administrasjonen flyttet inn i nye kontorlokaler på administrasjonsbygget i Lierne og de 
fleste styremøter ble avholdt som fellesmøter. 
Det er avholdt 6 styremøter og behandlet henholdsvis 26 saker (Nordli fjellstyre) og 27 saker 
(Sørli fjellstyre). 
Drifta har foregått i tråd med de avtaler som er tegnet mellom fjellstyrene og i henhold til nye 
instrukser. Det er foretatt valg av ny fjellstyremedlemmer i forbindelse med kommunevalget i 
september. 

I. Politisk arbeid og aktivitet 
Noen vedtak – fra møteboka: 
Årsplan og driftsbudsjett for 2007. 
Som følge av etableringen av Fjellstyrene i Lierne BA har fjellstyrene for 2007 vedtatt å 
godkjenne et felles driftsbudsjett og en felles årsplan for 2007. Både årsplan og budsjett 
gjenspeiler et forholdsvis normalt driftsår uten de veldig ambisiøse tiltakene. Tiltakene ble i 
hovedtrekk gjennomført i henhold til årsplanen for 2007. 
 
Tildeling av midler fra fjellstyrefondet 
Også i år ble det tildelt 30 000,- i fra fjellstyrefondet. Det ble mottatt 12 søknader hvor alle 
fikk tildelt en viss andel av det de søkte om. Kun en søknad ble avslått med begrunnelse av at 
tiltaket ikke har tilknytning til allmenningsbygda. 
 
Tilskudd til TV-Norge til produksjon av TV-program om nasjonalparkene. 
Fjellstyrene i Lierne innvilget en søknad i fra TV-Norge på 12 500,- til produksjon av 8 TV-
programmer om de nye nasjonalparkene i Lierne. Snåsa fjellstyre og fjellstyrene i Lierne 
samordnet saksbehandling på denne saken. 
 
Søknad om tilskudd til oppstart av Lierne Servicetorg 
Lierne Fritid fikk innvilget en søknad om 50 000,- til oppstart av Lierne Servicetorg sammen 
med Lierne kommune. Servicetorget vil være et viktig ”ansikt utad” både mot innbyggerne og 
mot besøkende i bygda. Tiltaket vil etter fjellstyrenes oppfatning ha en positiv effekt for 
næringslivet i bygda. 
 
Medlemskap i ”En smak av Lierne”. 
Fjellstyrene i Lierne har gjort vedtak om å inngå medlemskap i ”En smak av Lierne”. 
Selskapet skal markedsføre lokale kvalitetsprodukter knyttet til mat og servering, reiseliv mv.  
 
Båtbruk i verneområder 
Fjellstyrene har i 2007 satt i gang et prosjekt med å få på plass rutiner og retningslinjer for 
båtbruk i statsallmenningene. De nye vernebestemmelsene for nasjonalparkene gjør at dette 
blir et viktig arbeid med tanke på å sikre muligheten til bruk av viktige garnfiskevatn. 
Fjellstyrene mener det skal være en uavkortet rett til å fiske med garn der hvor fjellstyret har 
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åpnet for det, også i nasjonalparkene. Dette forutsetter at det må være adgang til legge ut båt 
der hvor fjellstyrene anser at det vil være behov. 
 
Høringer 

- Om bruk av løshund for trening og skadefelling av bjørn 
- Forvaltningsplan for Lierne nasjonalpark 
- Forslag til ny motorferdselslov 

 
Informasjons – og utviklingsarbeid som fjellstyret har deltatt i:  
Familiedag på Lifjellet 1. påskedag. 
I tradisjon tro ble det også i 2007 gjennomført en familieskidag på Lifjellet 1. påskedag. Påska 
ellers ble preget av storm og snøvær, men denne dagen ble brukbar værmessig noe som gav 
godt oppmøte. Over 200 personer var i området hvor det ble gitt informasjon og spandert 
kaffe og mat. 
 
Regionalt oppsynsutvalg (ROU) 
Terje Grande og Nils Vidar Bratlandsmo har begge sittet i Regionalt oppsynsutvalg (ROU) 
for fjellstyrene i Nord- Trøndelag. ROU har i 2007 gjennomført kurs for 
naturoppsynsaktørene, med fokus på kulturminner. Det er gitt økonomisk støtte til leie av fly i 
forbindelse med motorferdselsoppsyn og det er gitt tilskudd til arrangement og 
kompetansehevingstiltak i fjellstyrene. 
 
Limartnan 
Fjellstyrene har også i år hatt stand på Limartnan. Dette er en av de viktige arenaene hvor 
fjellstyrene og fjelloppsyna møter publikum og brukerne av statsallmenningene. 
 
Samarbeid med skoler/barnehager 
Mogens Totsås har deltatt på 3-dagers overnattingsopplegg med Stortangen skole og Gäddede 
skole i forbindelse med deres arbeid med ”å leve med rovdyr”. Fjellstyrene får meget gode 
tilbakemeldinger i fra skolene på dette bidraget. 
Fjellstyrene har også i år hatt med seg en praksiselev i fra Stortangen skole. 
Fjellstyrene bidrog med 2 personer til gjennomføring av Vinteridrettslekene 
Fjellstyrene forberedte et spor- og sportegnopplegg med Stortangen i forbindelse med deres 
friluftsopplegg ved Råvatnet. Opplegget ble imidlertid avlyst. 
 
Verneområder i statsallmenningene. 
Fylkesmannen har startet en prosess med vern av statlige arealer i Nord- Trøndelag. Ut i fra 
utredninger og foreløpige konklusjoner så ligger det an til nye tunge verneprosesser på 
statsallmenningene i Lierne. Mange nye områder er definert med høy verneverdi og anbefales 
vernet av NINA. Fjellstyrene er involvert som part i saken og vil jobbe mye med dette i 2008. 
 
Knut Eide og Nils Vidar Bratlandsmo har sittet i nasjonalparkrådet for Lierne nasjonalpark, 
som i løpet av året har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for nasjonalparken. 
Forvaltningsplanen er pr. 31.12. inne til formell godkjenning hos Diretkoratet for 
Naturforvaltning. 
 
Felles administrasjon- og oppsynsordning for Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre = 
”Fjellstyrene i Lierne”. 
Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre har i 2007 gjennomført første driftsår i ”Fjellstyrene i 
Lierne BA”. Det var forventet at det ville dukke opp en del innkjøringsproblemer knyttet til at 

Årsmelding 2007 – Fjellstyrene i Lierne 
 



4 

2 selskaper skulle samordne sin drift gjennom et felles driftsselskap. Det har likevel vært få 
erfaringer med slike problemer og drifta har gått rimelig greit. Dette tror vi skyldes at det har 
vært jobbet meget grundig i forkant av at etableringen ble iverksatt.  
 
Uten at det er foretatt noen grundig evaluering av den nye ordningen, så kan vi allerede si at 
tiltaket har gitt en del positive effekter: 

- Flyttet inn i kontorfellesskap med andre aktører, i et godt faglig miljø. 
- Tilgang til gode kontor- og møtelokaler, med tilhørende teknisk utstyr. 
- En mer rasjonell arbeidsdeling mellom de ansatte, hvor hver enkelt har fått noe mer 

spesifikke arbeidsoppgaver. 
- Planleggingsmøter med ansatte og med styreledere 

 
Annet arbeid – møter hvor fjellstyret har vært representert. 

- Årsmøte Lierne Fritid. 
- Årsmøte Sørlikortet og årsmøte i Nordlikortet. 
- Arbeidsgruppe for innfallsporter til nasjonalparkene. 
- Arbeidsgruppe småvilt – NFS. 
- Arbeidsgruppe organisasjonsutvikling – NFS. 
- Plan- og byggekomite for nasjonalparksenteret. 
- Arbeidsgruppe for Bågedeørreten. 
- Politiske møter med Ola Borten Moe, Torny Pedersen, Arild Stokkan Grande m.fl. 
- Fjellstyret har deltatt i åpen høring med Energi- og miljøkomiteen. 

 

II Bruken av statsallmenningene 

a. Småviltjakta 
Vinterjakta i januar og februar gikk som normalt. Snorfangere kunne rapportere om 
forholdsvis spredt med rype, men med en økning fra forrige vinter. Mye dårlig vær gjorde 
forholdene vanskelige for mange jegere sist vinter. 
 
Forholdene låg bra til rette under egglegging og klekking i vår. Bra vær, mye smågnagere og 
relativt beskjeden bestand av små rovdyr gjorde sitt til at vi fikk store kull hos rype og 
storfugl. Likevel var det noe ujevnt med stamfugl hos rypa, og dette førte til at jegerne fikk 
varierende inntrykk fra bestandene under jakta.  
 
På bakgrunn av takseringsresultatene ble antall solgte kort i regulert periode økt med ca. 30 
kort, og det ble totalt solgt nærmere 550 kort i den regulerte perioden i 2007. Fangsrapporter 
viser at antall felte ryper pr. dagsverk har økt i høst, og at det har økt jevnt siden det kraftige 
bunnåret i 2005. Det er sjanse for en topp i bestanden i 2008 dersom vi ikke får en kollaps i 
smågnagerbestandene i løpet av vinteren eller våren.  
 
I høst hadde vi et veldig bra år for storfugl, og også hare var det bra med i skogene. Det virker 
også som om fjellrype tar seg opp igjen i høgfjell.  
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b. Storviltjakta 
2007 var et innholdsrikt år mhp elgforvaltning og elgjakt.  
 
Begge fjellstyrene var med og opprettet et nytt tildelingsområde sammen med alle private 
grunneiere i Sørli. Tildelingsområdet fikk navn ”Sørli tildelingsområde”, som i det videre 
forkortes med STO. STO består av totalt 27 jaktfelt, hvorav 11 er jaktfelt på statsallmenning. 
 
Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre har en felles representant i styret i STO. I tillegg har 
fjellstyrene i Lierne inngått en avtale om salg av tjenester som daglig leder for 
tildelingsområdet. 
 
Det ble opprettet en 2-årig avskytingsavtale mellom STO og Lierne kommune. Totalt ble det 
tildelt 258 elger til jaktfeltene i STO i 2007, og av dette ble det felt 228 elger. 50 elger ble 
tildelt fjellstyrene. På statsallmenningene ble det felt 31 elger, noe som ga en fellingsprosent 
på 62 %. 
 
De fleste jaktfeltene på statsallmenningene er oppdelt i to jaktperioder og på to jaktlag. I 2007 
hadde fjellstyrene i Lierne kontrakt med 17 jaktlag. Likevel sto 5 jaktfelt ledige og uten jegere 
i første periode. Dette skyldes i hovedsak at jegerne har liten tid å avsette til elgjakt. 
 
Fjellstyrene i Lierne innførte en prøveordning med flat kg-pris på elgjakt i 2007. 
Prøveordningen blir videreført i 2008 og en endelig evaluering vil bli gjort etter endt jakt i 
2008. 
 
Elgjakta på statsallmenningene administreres med hjelp av det nettbaserte dataprogrammet 
inatur.no. Inatur foretok omfattende oppdateringer av dataprogrammet rett før elgjakta. Det 
oppstod komplikasjoner under oppdateringene, noe som ga krøll på systemet og mye 
ekstraarbeid for fjellstyrene. 
 
I forkant av jakta ble det arrangert to felles jaktledermøter for alle jaktlaga på 
statsallmenningene i Lierne. Det er godt oppmøte på disse møtene og vi når ut med viktig 
informasjon til laga. Vi synes å ha en god dialog med jaktlaga gjennom hele jakta. 
 
Fjellstyrene i Lierne søkte Lierne kommune og Fylkesmannen i NT om forlengelse av 
elgjakta utover november og desember, men søknaden ble avslått.  

 

c. Fiske 
Nordli fjellstyre inngår i et felles fiskekortsamarbeid med øvrige grunneiere i Nordli – 
Nordlikortet. Kortsamarbeidet har omsatt fiskekort for ca. 175 000,- hvor fjellstyrets andel er 
på 33,7%. Antall kort er stabilt, men omsetningen har gått noe ned. Nordlikortet har bidratt 
med innspill for å etablere en felles fiskekortadministrasjon i Tunnsjøen. Nils Vidar 
Bratlandsmo er leder for administrasjonsordningen. 
 
Sørli fjellstyre inngår i et felles fiskekortsamarbeid med øvrige grunneiere i Sørli – 
Sørlikortet. Kortsamarbeidet har omsatt fiskekort for ca. 262 000,-   dette en nedgang på ca. 
25 000 fra 2006. Utbytte til Sørli fjellstyre ble 65 000,-. Sørlikortet har bidratt med innspill for 
å etablere en felles fiskekortadministrasjon i Tunnsjøen. Harald Bakken er leder for 
Sørlikortet.  
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Fjellstyrene har utarbeidet ”båtvettregler” som er påklistret alle båtene som fjellstyrene leier 
ut. Dette er et ledd i det forebyggende arbeidet som fjellstyrene  gjør både på båt- og 
hytteutleie. Det er gjort mindre reparasjoner både på Sanddølabåten, Holmvassbåten og 
Lakavassbåten. 
 
Utfiskingsprosjektet i Raudbergtjønna er videreført også i 2007, med et uttak på ca. 3000 kg. 
fisk. Gjennomsnittsvekta er stabilt lav og det er liten endring å spore. Trolig må innsatsen 
økes betydelig dersom en skal oppnå ønsket effekt. 
 

d. Utleiehytter, bygg og anlegg 
Hytteutleia har økt i 2007 og det omsettes for ca. 532 000,- knyttet til utleiehyttene. Dette har 
nok sammenheng med en oppgang i småviltbestandene, som gir økt utleie spesielt utover 
høsten. Det registreres også en økt pågang på utleie utover sommerhalvåret. 
 
Av prioriterte tiltak i 2007 kan nevnes at: 

 Grunntjønndammen ferdigstilt 
 Raudbergstien, Lakavasstien og stien til Gusvatnet er begynt klopplagt. 
 Det er bygd ny brannmur i Almdalshytta, Raudberghytta og Kviltjønnhytta. 
 Det er bygd ny (enkel) bru over Holøla 
 Ryddet ny trase til Tjønndalshytta for elgjegerne 
 Ryddet rundt Lenglinghytta 
 Vegrydding – Svartvikvegen 
 Det er produsert 1200 sekker med ved til utleiehyttene 
 Det er bygd ny veranda og inngangsparti til Guslihytta 
 Lakavassbrua er ferdig restaurert 
 Guslia, beiset hytta, uthus, båthus. 
 Rauberg, beiset hytta, uthus, båthus.  

 

III. Administrativt arbeid og oppsyn 
Alle ansatte i Sørli fjellstyre og Nordli fjellstyre ble i 2007 overført til Fjellstyrene i Lierne 
BA, som formelt sett er den nye arbeidsgiveren. I forbindelse med denne overføringen er det 
ordnet med ny pensjonsordning for alle ansatte. Det er inngått ny tariffavtale for de 
deltidsansatte, mellom Fjellstyrene i Lierne og Fellesforbundet. I denne tariffavtalen inngår 
bl.a. AFP- ordning for alle ansatte. Det er iverksatt en prosess med utarbeidelse av HMS- 
system for bedriften, som påregnes ferdigstilt tidlig i 2008. 
 
Kurs og kompetanseheving 
Alle ansatte har deltatt på ROU-samling på Heia hvor kulturminner var hovedtema. 
Alle ansatte har deltatt på dagseminar for BP- personell på Steinkjer. 
Alle ansatte deltok på oppsynssamling i Jorm. 
Tord Åberg deltok på Fjellrevseminar i Sørvaranger. 
Tord og Nils Vidar deltok på fagsamling for aktører i nasjonalparkforvaltningen. 
Nils Vidar, Tord og Vidar deltok på FNN- samling på Røros. 
 
Annen informasjonsvirksomhet 
Tord har hatt forelesning for russiske besøkende som HINT hadde invitert til Lierne. 
Nils Vidar har hatt forelesning for HINT sine oppsynskurs 
Det er gjennomført jaktledermøter for elgjegere (ca. 50 deltakere) 
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Tord har deltatt på skogdag om elgbeite på Muru 
Tord deltok på samling med Allskog på Lakavatnet og informerte om fjellstyrene og 
nasjonalparkene i Lierne. 
Nils Vidar og Tord deltok på befaring av Linnesvegen sammen med Statskog, kommunen 
m.fl. 
 
Samarbeid med andre aktører og salg av tjenester 
Oppsynsarbeidet er koordinert med Lensmannen og SNO, med jevnlige planleggingsmøter på 
Lensmannskontoret. Fjellstyret har solgt tjenester til SNO, miljøvernmyndighetene og andre: 

• Oppsyn i Skograudberga naturreservat, Arvasslia naturreservat og Sanddøldal 
naturreservat for SNO 

• Gaupetaksering for LJFF 
• Yngleregitrering på jerv for SNO 
• Yngleregistrerging på fjellrev for SNO 
• Registreringer i DN sin rovbase for SNO – stedfortreder rovviltansvarlig. 
• Rovviltkontaktarbeid for SNO 
• Nasjonalparkoppsyn for SNO 
• Sekretæriat for Sørlikortet 
• Daglig ledelse for Sørli tildelingsområde. 

 
Hovedarbeidet med nasjonalparkoppsynet var i år å registrere alle båter innenfor 
nasjonalparkene. I tillegg ble flere innfallsporter registrert med fotodokumentasjon og gps-
koordinater. 
Mogens har vært stedfortreder for rovviltansvarlig i SNO Nord- Trøndelag (Tore Solstad) 
 
Fjellstyrene i Lierne har videreført samarbeidsavtalen med Høgskolen i Nord-Trøndelag om 
rypetaksering etter Distance-metoden. Taksering skjer i august, og opplegget var justert og 
forbedret til i år.  
 
Nøkkeltal for 2007: 
Oppsyn: Informasjon/kontroll/skjøtsel:         995,5 timer 
Skjøtsel/tilrettelegging:         1563,5 timer 
Saksbehandling           922 timer 
Annet refusjonsberettiget innearbeid       1975,5 timer 
Arbeid med regnskap/økonomi/kortsalg/tjenestesalg mv.      1105,5 timer 
Totalt:                     6562,0 timer 
 
Antall informerte          852 
Antall kontrollerte          278 
Antall anmeldte saker                  2 
Saker oppgjort på stedet               0 
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IV. Økonomi 
Fjellstyrenes regnskaper er i 2007 ført i henhold til avtale mellom Sørli fjellstyre og Nordli 
fjellstyre, som inngår som en del av samarbeidsavtalen om Fjellstyrene i Lierne BA. Nordli 
regnskapskontor har ført regnskapet. KomRev Trøndelag IKS har revidert regnskapet. 
 
Regnskapet for Fjellstyrene i Lierne BA er oppgjort med et underskudd på 216 786,- etter 
avskrivninger. 
Regnskapet for Sørli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 273 633,- etter avskrininger. 
Regnskapet for Nordli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 225 797,- etter 
avskrivninger. 
 
 

V. Inntrykk i fra fjellet – Aktivitetsrapport fra fjelloppsyna 2007 
 
Bruken av fjellområdene 
I forbindelse med småviltjakta ser vi at bruken av faste, etablerte leirplasser er økende. Ofte 
skjer dette i forbindelse med kløyving inn i terrenget. Utfordringen med slike plasser er å 
hindre for stor slitasje på vegetasjonen, og å unngå at søppel og skrot blir liggende igjen. Det 
kan også skje at leirplassene blir etablert på eller ved gamle samiske kulturminner som er 
fredet, og at de da kan komme i konflikt med vernet av disse. 
 
På utleie av fjellstyrehyttene ser vi at en del starter fiskesesongen allerede i slutten av juni, 
men det er imidlertid fra midten av juli og utover at de fleste fjellvandrerne og fiskerne tar 
turen hit. Det kan se ut som det blir mindre av svenske fiskere som kommer, men ellers virker 
det som det er en del nye som oppdager fjellområdene og fjellstyrehyttene i disse områdene. 
Godt fiske ryktes fort, og i sommer har vi opplevd økt tilstrømning særlig i Kviltjønna og i 
Storvatnet. 
 
På stiene inn til de mest brukte fjellstyrehyttene blir vegetasjonsdekket opptrampet og det blir 
en del blaute og grisete partier der det ikke er fastmark. Disse blaute partiene utvider seg etter 
hvert som folk går rundt de verste områdene, og særlig ille blir det i perioder med nye nedbør. 
For å hindre videre utvidelse disse partiene har fjellsyrene i sommer startet et arbeid med å 
klopplegge de verste partiene inn til Lakavasshytta, Raudberghytta og Guslihytta. Arbeidet vil 
bli oppfulgt neste år. Erfaring fra lignende utbedringer på stiene tidligere er svært gode. 
 
Trening av jakthunder på statsallmenningene skjer både før, under og etter jakta. I sommer 
opplevde vi imidlertid en økt pågang av jegere som ville trene hund på bjørn. Bestanden av 
bjørn er i vekst, og problematikken omkring beitedyr og bjørn øker stadig vestover. Effektiv 
felling av bjørn stiller krav til gode hunder, og da blir de områdene med tettest bestand av 
bjørn oppsøk for trening. Særlig i Muru området var det en god del sporing av bjørn i 
sommer. 
 
Reindrift og beitenæring 
Reindriftas arbeid i Hestkjølen og fjellområdene mellom Snåsa og Lierne preges av en stadig 
økende rovdyraktivitet. Også i år vanskeliggjør rovdyr reindriftas mulighet til å holde kontroll 
på reinen og få oversikt over tapstall. Det blir også vanskelig å benytte tradisjonelle 
kalvingsområder. Særlig har jerven tatt et stort antall rein i Luru reinbeitedistrikt sist vinter. 
Det ble gitt fellingstillatelse og en jerv ble felt på Snåsa. 
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I Hestkjølen og Lierne nasjonalpark kommer svensk rein opp for kalving på norsk side i 
april/mai. Også her var det stor aktivitet av rovdyr, og det ble gitt fellingstillatelse og felt en 
binne med 2 unger og en voksen hannbjørn like ved norskgrensen.  
 
Også sauenæringa i Lierne sliter fortsatt med rovdyr og store tap. Det er nå kun få brukere 
som slipper sau på beite i statsallmenningene, og det meste av sauen går i områdene 
Strifjellet, Middagsfjellet og Lifjellet. 
 
I området vest for Berglia i Sørli ble det også i sommer sluppet kviger på utmarksbeite 
 
Store rovdyr 
Mye tyder på at bestanden av bjørn er på tur opp både i Lierne og videre vestover. Funn av 
spor og sportegn, samt synsobservasjoner kan gi inntrykk av det. I vår ble det blant annet 
funnet et hi som var brukt av binne med to fjorårsunger sist vinter. Hiet låg langt til fjells, 
midt inne i kalvingslandet til Luru reinbeitedistrikt. Her har det de siste åra blitt observert 
binner med unger ved flere anledninger, og det er klart at bjørner lærer seg til at det i disse 
områdene er godt med mat når reinkalvene kommer. Det samme gjelder også i Hestkjølen, når 
svensk rein kommer dit for å kalve.  
 
Ellers så har det vært en god del fokus på bjørn nå utover høsten. Det har i år vært flere 
episoder hvor bjørn har gått til angrep på mennesker på svensk side like innenfor grensa til 
Lierne. I et tilfelle ble en mann drept av bjørn ved hytta si.  
 
I Lierne ble det felt to bjørner i sommer, en binne i Inderdalen i Sørli og en hannbjørn på 
Nesset i Nordli. 
 
Også i år har det vært stor aktivitet av jerv i fjellet. I Hestkjølen ble det dokumentert en 
yngling, mens det i områdene mellom Snåsa og Lierne ikke ble dokumentert yngling i år. Her 
gjorde imidlertid jerven stor skade i reinflokkene.  
 
Etter det vi kjenner til ble det ikke observert ulv eller spor av ulv i Lierne i vinter, men det har 
vært rapporter en del synsobservasjoner av ulv nå i høst. Observasjon av ulv har tydeligvis 
blitt mer vanlig i disse områdene de siste årene. 
 
Rovfugl 
Vi holder hele året oversikt med kjente rovfuglreir i områdene, i tillegg til at det drives 
nyleiting av reir i aktuelle områder. I år har det vært relativt gode vilkår for rovfuglene, med 
oppgang både hos smågnagere og rype.  
 
Vi har funnet flere nye reir i år, og det er registrert flere hekkinger av blant annet jaktfalk, 
kongeørn, fjellvåk og tårnfalk. Jaktfalk og kongeørn observeres jevnlig gjennom hele året. 
 
Fjellrev 
Etter at vi begynte å se en oppgang for smågnagere og rype det siste året, så var vi spente på 
om fjellreven klarte å få fram valper i år. På tidligvinteren var det aktivitet ved flere hi, men 
utover senvinteren så ble det mindre aktivitet ved hiene. I løpet av sommerens 
barmarkskontroller ble det slått fast at det ikke var yngling i noen av de kjente fjellrevhiene i 
Lierne. Det var imidlertid yngling i et svensk fjellrevhi, like innenfor grensen ved flere av de 
norske hiene, så i praksis kan vi si at det i alle fall har vært en yngling i den norsk/svenske 
fjellrevstammen i området i år. 
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Mengden mus i fjellet har nå tatt seg veldig opp utover høsten, og lemenet begynte også etter 
hvert å komme inn. For fjellreven sin del så får vi bare håpe at lemenet nå får en ny 
bestandstopp mot neste sommer, og at vi ikke får en kollaps i smågnagerbestandene utover 
vinteren og våren. 
 
Vær og klima 
Det ble en lang vinter med mye dårlig vær i 2007. Snøen kom for fullt allerede i midten av 
oktober i de østligste områdene, og siden var det vinter til langt ut i mai. Årets påske fikk også 
mye dårlig vær, med snø og vind. En kald mai gjorde at snøen ble liggende lenge utover 
våren. Lite frost og tidlig snøfall skapte også mange dårlige iser i vinter.  
 
I slutten av juni og først på juli fikk vi så en veldig varm og tørr periode. Mye molteblomster 
tørket bort, og myrene sprakk opp. Utover august og september fikk vi igjen nedbør og vind, 
og i mange jakthytter ble det nok trangt om tørkeplassen rundt ovnen om kvelden. 
 
Som nevnt så tørket mye av molteblomstene tidlig på sommeren, og det resulterte i at det stort 
sett ble dårlig med molte i år. Unntaket fra dette var i fjellet, der snøskavlene hadde ligget 
lenge, og det var fuktighet nok når varmen og godværet startet opp i slutten av juni. Her 
kunne vi finne veldig bra med molte i år. 
 
Nord i Hestkjølen, særlig i Fiskløysdalen, hadde vi store angrep av fjellbjørkemåler i sommer. 
Store partier av både fjellbjørk og lyngvegetasjon var brune etter ”lauvmarkens” angrep. Slike 
utbrudd er vanlige med jevne mellomrom. 
 
 
Annet  
I løpet av 2007 har vi hatt to leteaksjoner etter folk som har vært savnet i fjellet. I det ene 
tilfellet hadde noen skiløpere kommet ut for tykk tåke på Lifjellet, og i det andre tilfellet var 
det en småviltjeger som ikke kom fram til Guslihytta til avtalt tid under jakta i høst. Begge 
tilfellene endte heldigvis bra for de involverte. 
 
I sommer var det en tragisk drukningsulykke ved Eldbekkskardvatnet. En ung mann omkom. 
Vi kjenner også til to andre episoder med båt på fjellvatten i området år, der det bare var flaks 
at det gikk bra for de involverte. En trivelig fisketur kan fort forvandles til en helt annen 
opplevelse hvis uhellet er ute. 
 
Den kjente svenske skuespilleren Peter Stormare besøkte fjellområdene og Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark under innspillingen av filmen Varg på senvinteren. Stormare 
hadde hovedrollen og spilte en svensk reineiers kamp mot rovdyr og storsamfunnet. 
Opplegget for innspillingen var godkjent av forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken, og 
innspillingen skjedde i samråd med reindrifta i området. 
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………………………………………… ………………………………………………….. 
Knut Eide, styreleder Sørli fjellstyre  Arnodd Lillemark, styreleder Nordli fjellstyre 

 
…………………………………  …………………………………… 
Odd Herman Totland, nestleder  Morten Elvseth, nestleder 
 
…………………………………….  ……………………………………………… 
Ann Kristin Skaugvold   Kikke Blomdal 
 
…………………………………….  ........................................................................ 
Maj-Brit Bergli    Madelene Odelberg 
 
........................................................... ............................................................................... 
Kåre Totland     Håvard Furulund 
 
 
 
Nils Vidar Bratlandsmo 
Fjelloppsyn/daglig leder. 
 
 
 
Godkjent av styret den 19.04.2008. 
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