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Årsmelding 2009 – Fjellstyrene i Lierne BA 

 

Årsmelding for Fjellstyrene i Lierne BA 2009. 
 

        
 Gammelbrua over Lissblåfjellelva            Nybrua påbegynt i november 2009 

 

Sørli fjellstyre har i 2009 bestått av: 

Knut Eide, leder   Odd Herman Totland, nestleder 

Ann Kristin Skaugvold, styremedl. Maj-Brit Bergli, styremedl. Kåre Totland, styremedl. 

 

 Nordli fjellstyre har i 2009 bestått av: 

Arnodd Lillemark, leder  Morten Elveseth, nestleder Kikke Kvemo, styremedl. 

Madelene Odelberg, styremedl. Håvard Furulund, styremedl. 

 

Styret i Fjellstyrene i Lierne BA har i 2009 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. 

 

Vidar Formo har i 2009 hatt permisjon i fra jobben, og har jobbet som daglig leder i Snåsa 

Fjellstyre. Leo Lyngstad har jobbet i 100% stilling hele året. 

Nordli regnskapskontor har sluttført regnskapet, og Lierne servicekontor har utført 

telefonbemanning, hytteutleie, informasjonsvirksomhet mv. for fjellstyrene, når ansatte ikke 

er tilgjengelig på telefon eller på kontoret. 

 

Det er avholdt 6 fjellstyremøter og behandlet 2 saker i Fjellstyrene i Lierne, 33 saker i Sørli 

fjellstyre og 32 saker i Nordli fjellstyre. 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 23. mars 

2009, med behandling av regnskap og årsmelding.  
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I. Politisk arbeid og aktivitet 

Noen vedtak – fra møteboka: 

 

Tildeling av midler til allmennyttige tiltak og næringstiltak. 

Det ble gjort vedtak om å fordele 30 000,- til allmennyttige tiltak i allmenningsbygdene. 

Fjellstyrene mottok 14 søknader og det ble gitt tilskudd til 13 av de omsøkte tiltaktene. 

Det er videre innvilget tilskudd til: 

- Forarbeid bokprosjekt: ”Lierne – et eldorado for miljøbyråkrater uten politisk styring”. 

8 000,- 

- Delfinansiering bokprosjekt: ”Landet går i arv” 10 000,- 

 

HMS og interkontroll for fjellstyrene i Lierne 

Plan og system for HMS og internkontrollarbeid ble etablert i 2007. Videre oppfølging av 

dette har vært å innføre kontrollrutiner på brannsikkerhet i hyttene, med sjekklister som gås 

igjennom en gang pr. år. Det er også utarbeidet rutiner for utleie og bruk av Fjellstyrene i 

Lierne sine båter i fjellet.  

De ansatte har sammen med politiet og SNO deltatt i kursing på HMS og vintertjeneste, med 

fokus på redning, førstehjelp mv. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med alle 

ansatte. 

 

 
Fra vinterøvelse på Geitfjellet 

 

Områder, regler og priser for trening av jakthund på statsallm. i Lierne. 

Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre har vedtatt like retningslinjer for trening av jakthund på 

statsallmenningene. Innstillingen lå ute til offentlig høring før endelig vedtak ble fattet. De 

nye retningslinjene omfavner de aller fleste former for jakthundtrening og gir samlet sett et 

godt tilbud for denne brukergruppen. 

 

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. Direktoratet 

for Naturforvaltning har behandlet Fylkesmannens verneforslag og oversendt sin innstilling til 

Miljøverndepartementet, som har ansvaret for sluttføringen. Fjellstyrene i Lierne har sendt 
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krav til Miljøverndepartementet om videre forhandling om de områder som er foreslått vernet. 

Dette gjelder områdene: Fjelløya, Fiskløysdalen, Skograudberga og Båsdalen. Fylkesmannen 

har i denne omgang tatt ut Tjallia fra den videre prosess, med begrunnelses i mange uavklarte 

konflikter.  

 

Odd Hermann Totland, Arnodd Lillemark, Tord Åberg og Nils Vidar Bratlandsmo har utgjort 

arbeidsgruppen som har jobbet med saken. 

 

Befaring i Skjækerfjella 

Med bakgrunn i samarbeidsavtale mellom Snåsa fjellstyre, Sørli fjellstyre og Nordli fjellstyre, 

inviterte Snåsa fjellstyre til møte og befaring i område Roktdalen – Skjækerfjella. Dette var 

nye områder for de fleste Libyggen og det var nyttig å se og høre hvordan Snåsa fjellstyre 

forvalter og administrerer aktiviteten på sine statsallmenninger. Det ble gjennomført et felles 

styremøte i Åsvasseteren. Befaringen ble avsluttet med en omvisning på det nye 

Ismenningskomplekset. 
 

 
Fra befaring i Skjækerfjella. 

 

Høringer som fjellstyret har gitt uttalelse til 

- Samerettsutvalgets innstilling om rettigheter til land og vann i samiske områder sør for 

Finnmark. 

- Søknad om støtte fra grunneierfondet – forprosjekt Lierne Steinforedling. 

- Etablering og merkring av turløyper mellom Snåsa og Lierne – prosjekt i regi av 

Inovasjon Norge m.fl. 

- Forskrift om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, med tilhørende jakttid, Lierne 

kommune. 

- Kommuneplanens arealdel for Lierne kommune 2009 – 2012. 
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Informasjons – og utviklingsarbeid som fjellstyret har deltatt i:  

 

Norges Fjellstyresamband 

Arnodd Lillemark har i 2009 vært leder i Norges Fjellstyesamband på 2. året, og har igjennom 

sitt verv hatt berøring med mange viktige saker for fjellstyrene. Av viktige saker i 2009 kan 

nevnes: 

- Samarbeidsavtale med SNO og andre samarbeidende organisasjoner. 

- Ansettelse av ny medarbeider, med ansvar for organisasjonens HR-arbeid. 

- Samerettustvalgets innstilling om retten til land og vann i Nordland og Troms. 

 

Sentralt- og Regionalt oppsynsutvalg (ROU) 

Arnodd Lillemark har vært fjellstyrene (NFS) sin representant i Sentralt oppsynsutvalg, mens 

Knut Eide representerer fjellstyrene i Nord- Trøndelag i Regionalt oppsynsutvalg. Nils Vidar 

Bratlandsmo er valgt som de ansattes representant i Regionalt oppsynsutvalg i Nord- 

Trøndelag.  

 

Nasjonalparkråd for Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og Lierne nasjonalpark. 

Arnodd Lillemark har vært Fjellstyrene i Snåsa og Lierne sin representant i Nasjonalparkrådet 

for Blåfjella-Skjækerfjella. Arnodd har også vært Fjellstyrene i Lierne sin representant, og 

nesteleder i nasjonalparkrådet for Lierne nasjonalpark. 

 

Familiedag på Lifjellet 1. påskedag 

Nordli fjellstyre arrangerte for 9. året på rad, familiedag på Lifjellet 1. påskedag. Etter en 

påske med mye dårlig vær ble det brukbart vær denne dagen, og det var godt oppmøte av både 

lokale og tilreisende. Om lag 200 personer var innom campen ved Storlarstjønna, og fikk 

servert gratis hamburger, pølse, kaffe, kakao mv. Det ble arrangert natursti og tilrettelagt med 

skiløyper inn til Storlarstjønna. 

 

En smak av Lierne 

Som medlem i En smak av Lierne har fjellstyrene bidratt til felles markedsføring av lokale 

bedrifter og produkter i fra Lierne. Hovedinnsatsen i år har vært å delta med eget Lierne-Torg 

på Jakt- og fiskedagene på Elverum, fra 5. – 9. august. Fjellstyrene i Lierne hadde stand i 

Lierne Torget sammen med Lierne nasjonalparksenter, og samarbeidet i tillegg med Norges 

Fjellstyresamband om markedsføring av fjellstyresystemet generelt. Slike møtesteder er 

viktige for å treffe gamle og nye brukere av statsallmenningene i Lierne. 

 

 
Fra Liernetorget på Elverum – ”En smak av Lierne” 
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Limartnan 

Også i 2009 hadde Fjellstyrene i Lierne stand på Limartnan, i år sammen med Lierne 

nasjonalparksenter. Det var rimelig bra besøk på vår stand, til tross for dårlig vær under hele 

helga. Det ble arrangert ”naturnøtter” og det ble servert kaffe. Dette er også et viktig 

møtepunkt mellom fjellstyrene og de bruksberettigede. 

 

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. 

- 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” 

- Tord Åberg har representert fjellstyrene i Sørli tildelingsområde. 

II Bruken av statsallmenningene 

a. Småviltjakta 

Værforholdene før og under eggklekkinga var ikke de aller beste i år, (regn og kaldt), og det får vel ta 

en del av skylden for det dårlige resultatet. Krakken i smågnagerbestanden som vi fikk i juni i fjor, 

merker vi også i år, lite eller ingen smågnagere, det har vel ført til at det høye predasjonstrykk på 

matviltet fortsetter. 

 

Takseringene som ble gjennomført i august bekrefter langt på veg det som måtte skje, årets produksjon 

var under middels, mange av kullene som ble taksert var store men det var lang mellom dem. 

Vanskelige takseringsforhold og store variasjoner mellom de ulike linjene gav oss likevel et lite håp 

om et noenlunde brukbart år. 

 

Været under den regulerte jakta var ikke det beste, med regn, skodde, sterk vind, men mange fikk 

likevel noen fine jaktopplevelser til tross for været og ujevne bestander.    
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Det ble tildelt ca 580 jaktkort i regulerte perioden, litt mindre enn ”normalen”.  Innføring av 

depositum på jaktkort, mot innlevering av jaktrapport, har gjort til at vi har fått meget gode 

tilbakemelinger på fellinger. Vi har en tilbakemelding på over 80%. Rapportene viser at antall 

felt ryper ligger en del lavere enn 2008. Baglimiten ble i år fastsatt til maksimalt 4 ryper pr. 

jeger pr. dag, hvorav maksimalt 2 kan være lirype. Dette er en historisk lav baglimit for 

statsallmenningene i Lierne. 
 

 

Fornøyde jegere ved 

b. Storviltjakta 

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

Elgstammen på statsallmenningene forvaltes således sammen med de private jaktfeltene i 

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

 

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

tjenester som daglig leder til tildelingsområdet. 

 

Det ble i 2009 opprettet en 3-årig avskytingsavtale mellom STO og Lierne kommune for 

årene 2009 – 2011, hvor det er tildelt 270 elg pr år. Sørli tildelingsområde valgte å benytte 

251 elger av denne kvoten i 2009. Det ble totalt felt 122 elger i STO. 

 

Statsallmenningene 

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

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

 

Tildeling og felling på statsallmenningene i Lierne 

 Tildelt Felt Fellings% 

Sørli fjellstyre 28 13 46 % 

Nordli fjellstyre 30 21 70 % 
Fjellstyrene i 
Lierne 58 34 59 % 
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Fjellstyrene leier ut en del arealer til andre jaktfelt. Dette er i hovedsak arealer som ligger slik 

til at det arronderingsmessig ikke går å danne egne jaktfelt med bare statsallmenning. Sørli 

fjellstyre leier ut areal ved Bustaddalen til Lierne kommuneskoger og Nordli fjellstyre leier ut 

areal til private jaktfelt i Nordli og i Tunnsjøen. Den reelle tildelingen og avskytingen på 

statsallmenningene er derfor større enn det som framgår av tabellen. 

 

Fellingsprosentene på statsallmenningene er relativt lave i forhold til de private jaktfeltene i 

Lierne. Det er mange årsaker til dette, men hovedårsaken synes å være at mange jaktfelt står 

ujaktet i store deler av jakta. En del jaktfelt sto uten jakt i mer enn 30 dager i 2009. En av 

grunnene til at det jaktes lite er at jegerne har begrenset med ferie og fritid å bruke på elgjakt. 

Det er videre vanskelig å inngå kontrakter med flere jaktlag når man har en bestemt 

fellingskvote å forholde seg til. En kan jo ikke selge samme elgen til flere jaktlag samtidig. 

 

Fjellstyrene i Lierne videreførte ordningen med flat kg-pris på elgjakt i 2009. Prøveordning 

med dagskort på elgjakt på jaktfelt hvor de opprinnelige jaktlagene har avsluttet for sesongen 

ble også videreført. Fra og med 25.10 ble det solgt dagskort med redusert pris. Det ble i alt 

solgt dagskort til tre jaktlag, to med ordinær dagskortpris og ett med redusert pris. I alt jaktet 

18 jaktlag og 121 jegere på elg i statsallmenningene i Lierne i 2009.  

 

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. 

 

 

c. Fiske 

Fiskekortsalget administreres fortsatt gjennom Sørlikortet og Nordlikortet. Omsetningen til 

Nordlikortet er forholdsvis stabil over tid, med en liten nedgang i 2009. Totalomsetningen 

havnet på ca. 180 000,-. Det registreres en liten økning i salg av Sørlikortet, med en 

totalomsetning på ca. 280 000,-. 

 

Utfiskingsprosjektet i Raudbergtjønna ble videreført også i 2009. 15 ruser ble satt ut ca. en 

uke etter isgangen. Fangsten i antall og kilo ble overraskende dårlig, men gjennomsnittsvekta 

har gått opp i fra ca. 30 gram til ca. 50 gram. Vi er litt usikre på om dette skyldes 

tilfeldigheter, eller om det effekt av mange års utfisking av småfisk. Et prøvegarnsfiske til 

våren vil bekrefte/avkrefte om vi har en positiv utvikling. 

 

Fjellstyrene la ut nye båter både ved Midtre- og Store Blåfjellvatn. Båtene er primært et tilbud 

knyttet til garnfiske for innenbygdsboende, men kan leies av andre i perioder hvor det er 

mindre aktuelt med garnfiske. Tiltaket er støttet av nasjonalparkforvaltningen. 
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d. Utleiehytter, bygg og anlegg 

Hytteutleia har i 2009 viser en liten økning sammenlignet med de siste 2-3 åra og det omsettes 

for ca 575 000,- knyttet til utleie av fjellstyrehyttene.  

Av større skjøtselstiltak i 2009 kan nevnes: 

 

 Det er utviklet en egen hytteperm for hver hytte, med praktisk diverse informasjon.  

 Beising av Arvaslihytta og Øvre Jakthytta. 

 Bygging av ny garasje på Muru – klargjøring av tomt til gapahuk ved Muruseteren 

 Restaurering av båthusene ved Langvatnet og Lakavatnet 

 Brubygging Liss Blåfjellelva 

 Reparasjon av inngangsparti Lakavasshytta  

 Reparasjon uthus Kviltjønnahytta 

 

 
Sluttføring av Blåfjellbrua. 

 

 

Innfallsporter og nytt lagerbygg på Muru. 

Tord Åberg har hatt prosjektlederansvar for etablering av innfallsport til Blåfjella-

Skjækerfjella nasjonalpark i Berglia. Arbeidet med parkering og stiforbedring er påstartet og 

skal ferdigstilles i 2010 

Nils Vidar har hatt prosjektlederansvar for etablering av innfallsport til Lierne nasjonalpark på 

Muru. Prosjektet omfatter stiforbedring til Raudbergtjønna og bauta, utbedring av 

parkeringsplasser, bygging av omkledningsrom og bygging av lagerbygg til Nordli fjellstyre. 

Parkeringsplasser og nytt lagerbygg er ferdigstilt, men det gjenstår en del arbeid knyttet til 

stier og omkledningsrom/gapahuk ved Øvre Jakthytta. 

Lierne kommune har hatt prosjektlederansvar for innfallsport på Lifjellet. Her gjenstår 

brubygging, omkledningsrom og tilrettelegging omkring sti til bauta. 
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III. Administrativt arbeid og oppsyn 

 

Kurs og kompetanseheving 

Fjelloppsyna har i løpet av året deltatt på: 

 Samling for personell med Begrenset Politimyndighet 

 ROU- samling, med hovedvekt på HMS og sikkerhet i vinterfjellet 

 Nordisk småviltseminar i Østersund 

 Nasjonalparkforvaltningen arrangerte kurs/samling for naturoppsyn knyttet til 

Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 

 Mogens, Tord og Nils Vidar deltok på kurs/samling for jervregistreringspersonell på 

Finsås. 

 

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 mye brukte leirplasser, og rydde 

søppel og skrot ved disse plassene. Arbeidet er beskrevet i egen rapport til SNO. 

Det ble også i 2009 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.  

I samarbeid med Stortangen skole har Lars Jacob Holand hatt arbeidspraksis sammen med 

fjelloppsyna. Han har blant annet deltatt på skjøtselsarbeid, fiskekultivering og tilsyn i 

naturreservater.  
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Nøkkeltal for 2009: 

Oppsyn: Informasjon/kontroll/skjøtsel:       768,5 timer 

Skjøtsel/tilrettelegging:         893 timer 

Saksbehandling         650,5 timer 

Annet refusjonsberettiget innearbeid       1919 timer 

Arbeid med regnskap/økonomi/kortsalg/tjenestesalg mv.      1479,5 timer 

Totalt:                      5710,5 timer 

 

Antall informerte         2156 

Antall kontrollerte         377  

Antall anmeldte saker             2  

Saker oppgjort på stedet        12  

 

 

IV. Økonomi 

Fjellstyrenes regnskaper er i 2009 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 underskudd på 149 094,- etter 

avskrivninger. 

Regnskapet for Sørli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 41 461,- etter avskrininger. 

Regnskapet for Nordli fjellstyre er oppgjort med et overskudd på 40 451,- etter avskrivninger. 

 

Underskuddet i Fjellstyrene i Lierne BA dekkes av Sørli fjellstyre og Nordli fjellstyre i 

henhold til avtale av 23.11.2006. 

 

V. Inntrykk i fra fjellet 

Det virker å bli mer og mer ”normalt” at våren og snøsmeltinga inntar fjellet allerede i slutten 

av april. Dette er kanskje litt tidlig for de arter som er tilpasset en lang og stabil vinter, og som 

har fått leve i fred for andre arter som ikke trives med disse forholdene. Dette kan være deler 

av forklaringen på at typiske høgfjellsarter som fjellrype og fjellrev har en negativ 

bestandsutvikling også i våre områder over de siste årene. Tiden vil vise… 

 

Fjellfaunaen bærer preg av flere år med lite smågnagere. Fjellvåk og ugler har vært nesten 

totalt fraværende i fjellet og smårovviltet har gått over på hønsefugldiett. Spesialister som 

jaktfalk og kongeørn har unnlatt å hekke i år, men generalister som rev, måke og kråke ser 

likevel ut til å ha fått frem kull. En stabilt høg harebestand, samt god tilgang til 

kadaver/fallvilt og diverse avfall har kanskje bidratt til det? 

 

Få ryper og skogsfugl berget kullene frem til jakta, noe jegerne fikk bekreftet utover høsten. 

Fjellstyrene var forberedt på at det ville bli lite fugl å jakte på, og justerte ned bag-limit til et 

historisk lavt nivå for Lierne, samtidig som kortsalget ble noe redusert. I møte mellom jegere 

og fjelloppsyn ble dette ofte tema, men jaktbegrensningene møtes med stor forståelse og 

respekt.  
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Reindrift og beitenæring 

Gården Murumoen oppførte i sommer et rovdyrsikkert gjerde, og har dermed kunnet utvide 

sin sauebesetning på gården. Gjerdet går østover fra gården langs RV 74, og helt inn til 

svenskegrensen. 

Reindriften sliter fortsatt med stort predasjonstrykk både på kalv og voksendyr, og opplever at 

det blir vanskelig/umulig å drive en systematisk og god avl på de beste dyra. 

 

Store rovdyr og fjellrev. 

Det ble påvist yngling av jerv i Hestkjølen i år også. Det synes å være stor trafikk av jerv i de 

fleste fjellområdene, og det er samlet inn ekskrementer for DNA-prøver. Resultatene legges ut 

på www.rovbasen.no. De vedtatte bestandsmålene synes å være nådd i mange fjellområder. 

Det ble ikke påvist yngling av gaupe eller bjørn i våre statsallmenninger, men begge artene 

har tydelig tilhold her over hele året. Reineier Bernt Jåma fotograferte bjørn på Vestre 

Brandsfjell den 16. april i år, på ca. 1000 m.o.h. Det ble også i år funnet nybrukte bjørnehi i 

statsallmenningene. 

Alle kjente fjellrevhi ble besøkt i løpet av juli måned, men det ble ikke registrert yngling på 

noen av disse. 

 

 

 

 
 
Rein i Fiskløysdalen 
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SLUTTORD 

Årets Nobelpris i økonomi ble gitt til den amerikanske statsviteren Elinor Ostrom, for sine 

studier der hun påviser at lokale styringsformer vil være mer bærekraftig og mer effektive enn 

både privat og statlig styring. 

 

De beste forvaltingsregima, hevder Ostrom, i henvisning til de mest bærekraftige, finner vi 

der folk som har levd sammen lenge, og der en akter å holde fram med å leve sammen, i 

fellesskap får kontrollere bruk og vern. Det er her vi finner regima som er best tilpasset 

ressursen de er tenkt å forvalte, det er her vi finner de mest sofistikerte vedtaks- og 

håndhevingsmekanismer, det er her tilliten og legitimiteten er størst. Ostrom finner at lokale 

styringsformer basert på frivillig samarbeid, selv mellom konkurrenter, knyttet til omforente 

spilleregler og praksiser under visse vilkår er mer effektive enn både privat og statlig styring. 

 

Dette viser at fjellstyresystemet har vært, og fortsatt er, et rasjonelt og hensiktsmessig 

styringsregime med tanke på å forvalte lokale utmarksressurser. Fjellstyredistriktene har en 

viktig oppgave i å videreformidle denne vitenskaplige, og nå dokumenterte, kunnskapen inn i 

mot sentrale styremakter generelt, og Miljøforvaltningen spesielt.  

 

 

 

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

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 02.03.2010.  


