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Årsmelding 2008 – Fjellstyrene i Lierne BA 
 

Årsmelding for Fjellstyrene i Lierne BA 2008. 
 

 
 

Nytt uthus i ved Tjønndalshytta 
Nordli fjellstyre har i 2008 bestått av: 
Arnodd Lillemark, leder  Morten Elveseth, nestleder Kikke Kvemo, styremedl. 
Madelene Odelberg, styremedl. Håvard Furulund, styremedl. 
 
Sørli fjellstyre har i 2008 bestått av: 
Knut Eide, leder   Odd Herman Totland, nestleder 
Ann Kristin Skaugvold, styremedl. Maj-Brit Bergli, styremedl. Kåre Totland, styremedl. 
 
Fjellstyrene i Lierne BA har i 2008 bestått av: 
Knut Eide, leder  Arnodd Lillemark, nestleder   Morten Elvseth     
Madelene Odelberg  Kikke Kvemo    Håvard Furulund 
Odd H. Totland  Ann Kristin Skaugvold  Maj-Brit Bergli 
Kåre Totland   
 
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. 
Nordli regnskapskontor har sluttført regnskapet. Lierne servicekontor har utført 
telefonbemanning, hytteutleie, informasjonsvirksomhet mv. for fjellstyrene. 
 
Det er avholdt 8 fjellstyremøter og behandlet 32 saker. Alle møter er gjennomført som 
fellesmøter mellom fjellstyrene. Drifta har foregått i tråd med de avtaler som er tegnet mellom 
fjellstyrene og i henhold til nye instrukser. Generalforsamling i Fjellstyrene i Lierne BA ble 
avholdt i april 2008, med behandling av regnskap, årsmelding og valg. Leder, nestleder og 
styremedlemmer ble valg for to år. 
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I. Politisk arbeid og aktivitet 
Noen vedtak – fra møteboka: 
 
Tildeling av midler fra fjellstyrefondet 
I 2008 ble det tildelt 20 000,- i fra fjellstyrefondet. Det ble mottatt 15 søknader hvor alle fikk 
tildelt en andel av det de søkte om. Kun en søknad ble avslått med begrunnelse av at tiltaket 
ikke har tilknytning til allmenningsbygda. 
I tillegg er det innvilget en søknad på 10 000,- i fra Lierne Nasjonalparksenter til utvikling av 
en bok om nasjonalparkene i Indre Namdal. 
Fjellstyrene har bevilget 50 000,- til etablering og drift av Lierne servicetorg. 
 
Innføring av HMS og interkontroll for fjellstyrene i Lierne 
Styret og de ansatte har i 2008 utarbeidet, innført og gjennomgått et nytt opplegg for HMS og 
internkontroll for driften av Fjellstyrene i Lierne BA. Opplegget bygger på føringer i 
Internkontrollforskriften og det legges opp til gjennomgang og revisjon minst en gang i løpet 
av året. Styreleder og daglig leder hatt ansvaret for arbeidet. 
 
Driftsplan for båtbruk i statsallmenningene. 
Arbeidet med en driftsplan for båtbruk i statsallmenningene ble påstartet i 2007, som følge av 
strenge reguleringer av båtbruken i de nye nasjonalparkbestemmelsene. Arbeidet har skjedd i 
dialog med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag og nasjonalparkforvaltningen, og den nye 
planen ble presentert for nasjonalparkrådene på høsten i år. I hovedsak består tiltakene i 
planen i at fjellstyret tilrettelegger for båtbruk gjennom å legge ut utleiebåter i vatn hvor 
brukerne har ønsker og behov for nye båter. Fjellstyrene forutsetter at 
nasjonalparkforvaltningen bidrar økonomisk både til innkjøp og drift av båter. 
Kåre Totland, Odd Hermann Totland og Tord Åberg har utgjort arbeidsgruppen som har 
jobbet med saken. 
 

 
Båtopplag ved Klingervatnet. 
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Barskogvern på statsallmenning i Lierne 
Fylkesmannen i Nord- Trøndelag varslet i 2006 oppstart av barskogvernprosess på 
statsallmenninger i Nord- Trøndelag. I verneprosessen har 7 områder/teiger på 
statsallmenning vært vurdert opp i mot vern. Det er gjennomført befaringer og møter mellom 
Fylkesmannen og fjellstyrene og det er gjort avveininger mellom bruk og vern. Fylkesmannen 
har i oktober sendt ut på høring forslag om 5 nye naturreservater på statsallmenningene i 
Lierne. Dette er Båsdalen, Muru/Fiskløysdalen, Muru/Skograudberga i Nordli samt Tjallia og 
Stridalen i Sørli. 
Miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har blitt enige om at verneprosessen 
skal kjøres etter prinsipper om frivillig vern. Fjellstyrene i Lierne jobber med en 
høringsuttalelse som skal oversendes Fylkesmannen i februar 2009. 
Odd Hermann Totland, Arnodd Lillemark, Tord Åberg og Nils Vidar Bratlandsmo har utgjort 
arbeidsgruppen som har jobbet med saken. 
 
Uttalelse til søknad om fornyet konsesjon for svensk regulering av Limingen i Røyrvik 
og Lierne kommuner. 
Norges vassdrag og energiverk har i 2008 startet behandling av søknad om ny konsesjon for 
drift av vannkraftverk i Limingdalen. Inneværende konsesjon for svensk del av 
kraftproduksjonen går ut om noen år og det søkes om videre drift. Nordli fjellstyre berøres 
som part gjennom at Linnvasselv (renner gjennom Limindal statsallmenning) er fullstendig 
tørrlagt store deler av året. Fjellstyret har utarbeidet og sendt inn uttalelse og krav i 
forbindelse med søknadsbehandlingen. 
 

 
Fra befaring i Limindal statsallmenning – Linnvasselva. 
 
Høringer 

- Felles opprop – ny lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. 
- Søknad om fornyet konsesjon – Linnvasselv kraftstasjon. 
- Barskogvern på statsallmenning i Lierne – foreløpig uttalelse 
- Lierne kommunes arealplan – innspill til det videre arbeidet. 
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Informasjons – og utviklingsarbeid som fjellstyret har deltatt i:  
Norges Fjellstyresamband 
På landsmøtet i Molde i juni ble Arnodd Lillemark valgt som ny styreleder i Norges 
Fjellstyresamband. Det er første gang i historien at en styreleder i fra Lierne har hatt dette 
vervet. Arnodd er valgt som styreleder for 2 år. 
 
Sentralt- og Regionalt oppsynsutvalg (ROU) 
Arnodd Lillemark har som leder av Norges Fjellstyresamband deltatt på møter i Sentralt 
oppsynsutvalg, hvor sentrale prioriteringer av oppsynsarbeid foretas. Nils Vidar Bratlandsmo 
har som valgt representant for fjelloppsyna i Nord- Trøndelag deltatt på møter i Regionalt 
oppsynsutvalg for Nord- Trøndelag. 
 
Nasjonalparkråd for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark. 
Arnodd Lillemark har vært fjellstyrene i Snåsa og Lierne sin representant i rådet for Blåfjella-
Skjækerfjella nasjonalpark, og fjellstyrene i Lierne sin representant for Lierne nasjonalpark. 
Fjellstyrene i Lierne har nestlederfunksjonen for rådet for Lierne nasjonalpark. 
 
Familiedag på Lifjellet 1. påskedag 
I tradisjon tro ble familiedag på Lifjellet 1. påske gjennomført i fint vintervær. Også i år var 
det over 200 besøkende og masse fornøyde skiturister på fjellet. Det ble servert mat og drikke 
og det var oppkjørt skispor inn til Kjørskardtjønna. 
 
Limartnan 
Fjellstyrene hadde også i år egen stand på Limartnan. Det var som vanlig bra med besøk 
innom vår stand, og dette er en meget fin arena for å møte brukerne av statsallmenningene. 
Tradisjonelt opplegg med lysbildefremvisning, natursti og kaffeservering. 
 
Annet arbeid – møter hvor fjellstyret har vært representert. 

- Leo Lyngstad har representert Sørli fjellstyre på årsmøte i Sørlikortet 
- Nils Vidar Bratlandsmo har representert Nordli fjellstyre på årsmøte i Nordlikortet. 
- Tord Åberg har representert Fjellstyrene i en kommunalt oppnevnt arbeidsgruppe for 

etablering av innfallsporter til nasjonalparkene. 
- Vidar Formo har representert fjellstyrene i NFS sin arbeidsgruppe for 

småviltforvaltning. 
- Nils Vidar Bratlandsmo har representert fjellstyrene i NFS sin arbeidsgruppe for 

organisasjonsutvikling. 
- Nils Vidar Bratlandsmo har representert Nordli fjellstyre i arbeidsgruppe for 

reetablering av Bågedeørreten i Murusjøne. 
- Nils Vidar Bratlandsmo har representert fjellstyrene i ”En smak av Lierne” 
- Arnodd Lillemark og Nils Vidar Bratlandsmo representerte fjellstyrene og NFS i egen 

stand på jakt- og fiskedagene på Elverum. 
- Tord Åberg har representert Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre i Sørli 

driftsplanområde. 
- Leo Lyngstad har representert fjellstyrene som arrangør av de årlige 

vinteridrettslekene 
- Tord Åberg har deltatt og bidratt på Stortangen skole og Sørli skole sin høsttur fra 

Berglia til Snåsa. 
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II Bruken av statsallmenningene 

a. Småviltjakta 
Forholda låg bra til rette før egglegginga i vår, med brukbare bestander av stamfugl både på 
skogsfugl og rype. Regn og delvis sludd utover den sårbare klekkeperioden medførte nok en 
del tap av kyllinger. Videre så fikk vi en krakk i smågnagerbestandene i juni, som utover 
sommeren og høsten har ført til et høyt predasjonstrykk på alt matvilt. 
 
Taksteringene som ble gjennomført i august bekreftet langt på veg det som måtte skje, at årets 
produksjon var under middels og at kullene var små. Vanskelige taksteringsforhold og store 
variasjoner mellom de ulike linjene gav oss likevel håp om et noen lunde brukbart år. 
 
Et fantastisk vær de to første periodene gjorde at mange fikk mange fine jaktopplevelser til 
tross for ujevne bestander.  
 

 
 
Det ble tildelt ca. 600 kort i regulert periode, noe som er 50 kort over ”normalen”. Innføring 
av depositum på jaktkortene, mot innlevering av jaktrapport, gjorde at vi i år fikk en meget 
god tilbakemelding på fellinger. Rapportene viser at antall felte ryper ligger på nivå med 
2006, men med en fallende tendens. 
 

 
Bilde innsendt av fornøyde jegere. 
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b. Storviltjakta 
Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre er medlemmer av Sørli tildelingsområde (STO). Elgjakta 
på statsallmenningene administreres således sammen med de private jaktfeltene i Sørli. STO 
består av totalt 27 jaktfelt, hvorav 11 er jaktfelt på statsallmenning. 
 
Fjellstyrene i Lierne 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 var opprettet en 2-årig avskytingsavtale mellom STO og Lierne kommune for årene 2007 
– 2008, hvor det ble tildelt 300 elg pr år. Sørli tildelingsområde valgte å benytte 283 elger av 
disse i 2008. Det ble totalt felt 233 elger i STO, noe som ga en fellingsprosent på 82 %.  
 
Tabellen nedenfor viser tildeling, fellinger og fellingsprosent på statsallmenningene. 
 

Tildeling og felling på statsallmenningene i Lierne 
   Tildelt Felt Fellings% 
Sørli fjellstyre  31* 13 42 %

Nordli fjellstyre  31** 24 77 %

Fjellstyrene i Lierne 62 37 60 %
 

*Sørli fjellstyre fikk egentlig tildelt 32 dyr, men ett av dyrene ble overført/solgt til Lierne kommuneskoger. 
**Nordli fjellstyre leier ut arealer til private jaktfelt i Nordli og i Tunnsjøen. Den reelle tildelingen og 

avskytingen på statsallmenningene i Nordli er derfor større enn det som framgår av tabellen. 
 
Fjellstyrene i Lierne videreførte ordningen med flat kg-pris på elgjakt i 2008. Det ble iverksatt 
en prøveordning med dagskort på elgjakt på jaktfelt hvor de opprinnelige jaktlagene hadde 
avsluttet for sesongen. Det ble i alt solgt 12 dagskort. 
 
De fleste jaktfeltene på statsallmenningene er oppdelt i to jaktperioder og på to jaktlag. I 2008 
hadde fjellstyrene i Lierne ordinære kontrakter med 15 jaktlag. I tillegg kjøpte en del jaktlag 
dagskort på elgjakt. Mange jaktfelt sto likevel tom for jegere i store deler av jakta. 
 
Elgjakta på statsallmenningene administreres med hjelp av det nettbaserte dataprogrammet 
inatur.no. Inatur foretok også i år 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 opplever en utfordring når det gjelder lav fellingsprosent på ”fjellvaldene” i Sørli. 
Fjellstyrene bestemte etter jakta 2008 å ha stor fokus på å få opp fellingsprosent på disse 
jaktfeltene de kommende årene. 
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c. Fiske 
Fiskekortsalget administreres fortsatt gjennom Sørlikortet og Nordlikortet. Det registreres en 
oppgang på omsetningen på Nordlikortet, selv om prisnivået er uendret. Totalomsetningen 
havnet på ca. 210 000,-. Det registreres også en økning på Sørlikortet, med en totalomsetning 
på ca. 280 000,-. 
 
Utfiskingsprosjektet i Raudbergtjønna ble videreført også i 2008. Det ble økt på med ruser og 
totaluttaket økte til ca. 120 kg. Det registreres foreløpig liten/ingen effekt på røya i vatnet. 
 
I forbindelse med Sweco sine naturfaglige registreringer gjort i Fiskløyselva i august, ble det 
registrert en ny fiskeart i Fiskløyselva og Murusjøen. Hvitfinnet Ferskvannsulke (Cottus 
gobio) ble funnet i mengder under el-fiske i elva. Senere registreringer på høsten avdekket at 
arten har spredd seg over hele sjøen og trolig i alle bekker og elver i tilknytning til Murusjøen. 
Det er foreløpig uklart om når og hvordan arten har havnet i området, men det er avklart at 
den har eksistert i Hetøgelen på svensk side over flere tiår. Fjellstyrene har opprettet kontakt 
og dialog med NINA og Vitenskapsmuseet for å utrede konsekvenser og eventuelle behov for 
tiltak. 
 

d. Utleiehytter, bygg og anlegg 
Hytteutleia har i 2008 vært på ca. samme nivå som de siste 2-3 åra og det omsettes for ca. 550 
000,- knyttet til utleie av fjellstyrehyttene. Av større skjøtselstiltak i 2008 kan nevnes at: 
 

 det er bygd nytt uthus til Tjønndalshytta. 
 det er bygd ny bru over Blåfjellelva, ved utløpet av Midtivatnet. 
 det er utført nødvendige reparasjoner og lagt ny bordkledning på Almdalshytta. 
 det er utført vedlikehold skogsbilvegnettet 
 det ble gjennomført befaring til Kviltjønnhytta og Almdalshytta for å vurdere større 

skjøtselstiltak. 
 Arvaslistien er utbedret med klopper og merking. 

 

 
Fra restaurering av Almdalshytta 
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III. Administrativt arbeid og oppsyn 
 
Kurs og kompetanseheving 
Styremedlemmer deltok på kurs for nye fjellstyremedlemmer på Snåsa. 
TordÅberg, Leo Lyngstad, Vidar Formo og Mogens Totsås har deltatt på ROU-samling på 
Heia hvor HMS var hovedtema. 
Tord Åberg deltok på Fjellrevseminar på Dovrefjell/Oppdal. 
Nils Vidar og Arnodd deltok på arbeidsgiverkurs på Værnes, hvor Nils Vidar hadde 
innledning om fjelloppsynets utfordringer i hverdagen. 
 
Annen informasjonsvirksomhet 
Nils Vidar har hatt forelesning for HINT sine oppsynskurs 
Tord har ledet jaktledermøter for elgjegere (ca. 50 deltakere) 
 
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: 

• Gaupetaksering for LJFF 
• Yngleregitrering på jerv for SNO 
• Hi- og 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 innfallsporter og kjøreleier 
knyttet til nasjonalparkene. 
  
Det ble inngått avtale med SNO om et utvidet engasjement for Mogens Totsås, som 
stedfortreder for Regional rovviltansvarlig i SNO. Han jobbet stort sett på heltid for SNO fra 
og med mai til og med august. 
 
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 2008: 
Oppsyn: Informasjon/kontroll/skjøtsel:       876,5 timer 
Skjøtsel/tilrettelegging:         1528 timer 
Saksbehandling         797,5 timer 
Annet refusjonsberettiget innearbeid       2095,5 timer 
Arbeid med regnskap/økonomi/kortsalg/tjenestesalg mv.      1520,5 timer 
Totalt:                      6818 timer 
 
Antall informerte         975 
Antall kontrollerte         239  
Antall anmeldte saker                  0  
Saker oppgjort på stedet             3   
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IV. Økonomi 
Fjellstyrenes regnskaper er i 2008 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. Trøndelag Kommunerevisjon har revidert regnskapet. 
 
Regnskapet for Fjellstyrene i Lierne BA er oppgjort med et overskudd på 43 755,- etter 
avskrivninger. 
Regnskapet for Sørli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 137 661,- etter avskrininger. 
Regnskapet for Nordli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 87 108,- etter avskrivninger. 
 

V. Inntrykk i fra fjellet 
 
Det ble veldig fort vår i år. Selv om det var bra med snø i fjellet, så forsvant den fort da det 
satte inn en voldsom varme og østavind først på mai. Utover sommeren og tidlig høst hadde vi 
veldig lite nedbør, og det var svært lite vann i sjøer og elver. De første jegerne som kom 
kunne derfor lett ta seg over elver og bekker. 
 
Vi fikk en kollaps i smågnagerbestandene i vår, og presset på egg og kylinger ble større. Vi 
fikk derfor et nedgangsår i lirype- og skogsfuglbestandene i år. Fjellrypene ser ut til å ha klart 
seg bedre. 
 
Reindrift og beitenæring 
Omfanget på utmarksbeite med sau går ned, og det pågår fortsatt både nedlegging og 
omlegging av sauebruk. Gården Murumoen har likevel valgt å utvide besetningen gjennom å 
satse på inngjerding av et større beiteområde i Muru statsallmenning. Det er påbegynt 
oppføring av et rovdyrsikkert gjerde i fra gården og østover, mellom RV74 og 
svenskegrensen, noe Statskog og Nordli fjellstyre har vært positive til. 
Reindrifta sliter også med predasjonstrykket i fra store rovdyr, og bruker mye av sin tid på å 
forebygge skader og lete kadaver. 
 
Store rovdyr og fjellrev. 
Det ble påvist 2 ynglinger av jerv innenfor statsallmenningene i år, og det er stor jervaktivitet 
i områdene. En jerv ble avlivet i forbindelse med skadefelling i Blåfjella-Skjækerfjella np i 
vinter.  
Bjørn og gaupe har fast tilhold i områdene, men det er ikke dokumentert ynglinger innenfor 
parkområdene. 
I vinter kom en ulv vandrende inn i parken ved Gjevsjøen, og den oppholdte seg i områdene 
ved Blåfjella en periode. Det ble funnet flere rein som ulven hadde drept. 
 
Det var en god del lemen i høgfjellsområdene utover vinteren, men kollapsen på våren førte 
til at det ble vanskelig for fjellreven å få fram valper. Alle potensielle hi ble besøkt i løpet av 
sommeren, men det ble ikke dokumentert ynglinger ved noen av de kjente hiplassene i år. Det 
er dokumentert aktivitet av fjellrev både i Hestkjølen og i Blåfjellområdet også i 2008. 
 
Rovfugl. 
Det har ikke vært noen stor hekkesesong for kongeørn og jaktfalk. Selv om enkelte var på 
reirplassen tidlig i sesongen, har de fleste hekkinger trolig blitt avbrutt. Dette er ikke uvanlig i 
år hvor det er kollaps i smågnagerbestandene. Fiskeørna har hatt vellykkede hekkinger både 
på Snåsa og i Lierne. Fjellvåken var nesten helt fraværende i år. 
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SLUTTORD 
2008 har vært et aktivt år for Fjellstyrene i Lierne, med både nybygging og mye 
vedlikeholdsarbeid på eksisterende bygg og anlegg. Fjellstyrene har hatt flere nye, eksterne 
oppdrag som har tatt ekstra mye tid, med bl.a. Mogens Totsås som fungerende 
rovviltkoordinator i Nord- Trøndelag. Fjellstyrene påtok seg prosjektlederansvaret for ny 
energi- og klimaplan for Lierne kommune, men på grunn av permisjoner og 
kapasitetsproblemer i slutten av året måtte vi si fra oss denne oppgaven. I tillegg så har 
fjellstyrene tatt på seg daglig lederfunksjonen for Sørli tildelingsområde og Sørlikortet. 
Fjellstyrene har hatt som mål å kunne tilby kompetanse på naturfaglige tjenester i bygda, og 
det ser ut til at denne kompetansen og ressursen er etterspurt og kommer til nytte. I 2009 vil 
fjellstyrenes kapasitet være noe redusert da Vidar Formo er innvilget ett års permisjon i fra sin 
jobb som fjelloppsyn. 
 
Også på politisk side har det vært stor aktivitet i 2008, med bl.a. kurs for nye 
fjellstyremedlemmer, Landsmøte i NFS, årsmøte i Nord- Trøndelag Fjellstyresamband, 
befaringer, vasskraftkonsesjoner og tunge verneprosesser. 
Arnodd Lillemark ble valgt til ny leder i Norges Fjellstyresamband og bringer på den måten 
mye kompetanse om felles fjellstyresaker inn i Fjellstyrene i Lierne. Fjellstyrene er derfor 
godt rustet i forhold til de utfordringer som kommer. 
 
I ny virksomhetsplan for statsallmenningene i Lierne 2009 – 2012 er de store linjene for 2009 
og årene fremover lagt. Her ligger det klart definerte mål om at Fjellstyrene i Lierne skal: 

 være en samarbeidspartner og inspirator for utnytting og bruk av rettigheter i 
statsallmenningene 

 være et lokalt kompetansesenter og en attraktiv samarbeidspartner for oppdragsgivere 
som ønsker å få utført naturfaglige oppgaver i statsallmenningene i Lierne 

 være en inspirerende arbeidsplass for de ansatte. 
 
 
………………………………………… ………………………………………………….. 
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 24.03.2009.  


