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Årsmelding 2010 – Fjellstyrene i Lierne BA 

 

Årsmelding for Fjellstyrene i Lierne BA 2010. 

 
  Vinterjakt i Strifjellet 

 

 

Sørli fjellstyre har i 2010 bestått av: 

Knut Eide, leder   Odd Herman Totland, nestleder 

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

Ann Kristin Skaugvold ble innvilget fritak fra sitt verv og Inger Marie Krystad Skåle ble 

innvalgt som nytt medlem. 

 

 Nordli fjellstyre har i 2010 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 2010 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. 

Leo Lyngstad, fjelloppsyn/sekretær       70% stilling. 

Mogens Totsås, fjelloppsyn        30% stilling. 

Mogens sin stilling ble justert tilbake til 15% stilling fra 1. mai i forbindelse med at SNO 

overtok arbeidsgiveransvaret for rovviltkontaktoppgavene. 
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Vidar Formo sa opp sin stilling som fjelloppsyn fra 01. august og gikk over i tilsvarende jobb 

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 5 fjellstyremøter og behandlet 2 saker i Fjellstyrene i Lierne, 30 saker i Sørli 

fjellstyre og 31 saker i Nordli fjellstyre. Alle møter er gjennomført som fellesmøter mellom 

fjellstyrene, med særmøter etter behov. 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 02. mars 2010, med behandling av regnskap og årsmelding.  

 

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 15 søknader og det ble gitt tilskudd til 7 av de omsøkte tiltaktene. 

Det er videre innvilget tilskudd til: 

- Bokprosjekt til Oddvar Åsvoll: 10 000,- 

- Reklameskilt i Liernehallen og Sørlihallen: ca. 7 000,- 

 

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.  

 

Rovdyrsikkert gjerde på Muru – møte med statskog og drivere av Murumoen. 

Erfaringer med bruk av rovdyrsikkert gjerde ble drøftet med drivere av Murumoen og det ble 

inngått ny kontrakt omkring bruken av gjerdet. Bruk av rovdyrsikkert gjerde har vært 

avgjørende for muligheten til å opprettholde saudrift på Murumoen. 

 

Revisjon av regler og tildelingsrutiner for småviltjakta på statsallmenningene i Lierne. 

Styrene har i desember 2010 igangsatt en revisjon av jaktregler og rutiner for tildeling av 

småviltjakt på statsallmenningene. De nye reglene må på plass i god tid før søknadsfrist og 

tildeling i april 2011. 

 

Befaring i Blåfjellet. 

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

inviterte Fjellstyrene i Lierne til møte og befaring i område Berglia – Grubbstuggu - 

Tjønndalen.  
 

Høringer som fjellstyret har gitt uttalelse til: 

- Lierne kommunes økonomiplan og budsjett 

- Lierne kommunes arealdelplan 

- Søknad om tillatelse til isfiskeløyper for vintersesongen 2010/2011. 

- Revisjon av forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning. 

- Søknad om grunndisponering på Muruseteren (Nordli fjellstyre) 
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Informasjons – og utviklingsarbeid som fjellstyret har deltatt i:  

 

Ny hyttebrosjyre: ”Hemmeligheten med Lierne”. 

Det ble i løpet av året trykt opp en ny, revidert utagave av ”Hemmeligheten med Lierne”-

brosjyren. Brosjyren er fortsatt etterspurt til tross for at digitale medier har overtatt mye av 

informasjonsrollen. Hjemmesidene har blitt et mer og mer viktig medium i formidling av 

informasjon til brukere og publikum.  

 

Norges Fjellstyresamband 

Arnodd Lillemark har også i 2010 vært leder i Norges Fjellstyesamband på 3. året, og har 

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

2010 kan nevnes: 

- Samarbeidsavtale med SNO og andre samarbeidende organisasjoner. 

- Festeavtaler på statsallmenning 

- Landsmøte på Oppdal 

- HR- strategi for fjellstyrene 

 

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 ROU Nord- Trøndelag.  

 

10- årsjubileum for familiedag på Lifjellet 1. påskedag  

Nordli fjellstyre avviklet 10- årsjubileum for familedagen på Lifjellet 1. påskedag, med bra 

vær og godt oppmøte. Årets arrangement var et samarbeid med Lierne Nasjonalparksenter og 

Lierne kommune, som benyttet anledningen til å foreta formell åpning av innfallsporten på 

Lifjellet. Om lag 300 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 og Kjørskardtjønna. 

 

Innføring av elektronisk arkiv og postliste for fjellstyrene. 

Fjellstyrene har i løpet av året gått over fra tradisjonelt papirarkiv til et elektronisk arkiv for 

saker som berører fjellstyredriften. I den forbindelse er det også opprettet en postliste for 

inngående og utgående brev. 

 

En smak av Lierne og Limartnan mv. 

Som medlem av En smak av Lierne (ESAL) har fjellstyrene bidratt i felles stand på 

Limartnan. Tord Åberg representerte fjellstyrene. Fjellstyret hadde ikke egen stand i år og ble 

derfor litt anonym blant publikum. Limartnan er en viktig arena for å møte 

statsallmenningbrukerne, så det bør vurderes om en i tillegg skal ha egen stand til neste år. 

Fjellstyrene var også representert på De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum i august, 

hvor Arnodd og Nils Vidar var til stede i 3 dager. Fjellstyrene i Lierne inngikk i felles stand 

med Norges Fjellstyresamband og Engerdal fjellstyre. 

 

Landsmøte på Oppdal. 

Landsmøte for fjellstyrene ble avholdt på Oppdal i Juni, hvor Arnodd Lillemark, Knut Eide 

og Nils Vidar Bratlandsmo deltok. 
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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 

Etter meget dårlig vær under fjorårets småviltjakt ble været bedre i år. Det var en meget sein 

vår i Lierne og den største snøsmeltinga skjedde midten av mai.   

Værforholdene før og under eggklekkinga var ikke de aller beste i år heller, (regn og kaldt), 

med nysnø på fjelltoppene natt til 26. mai og natt til 20.juni. Vi hadde også nysnø i Hartkjølen 

20.-21. juli. Resultat viser en liten oppgang på felt ryper pr dagsverk i forhold til 2009.  

Smågnagerbestanden er på vei tilbake etter to, tre år med lite eller ingen smågangere. 

 

Takseringene som ble gjennomført i august bekrefter også i år at årets produksjon var under 

middels og at mange av kullene som ble taksert var store men det var lang mellom dem. Det 

ble også registrert en god del små kull og enkelfugl. Tendensen var likevel positiv. 

 

Felt antall ryper pr. dagsverk
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Det ble tildelt ca 570 jaktkort i regulerte perioden, litt mindre enn ”normalen”.  Innføring av 

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

tilbakemeldinger på fellinger. Vi har en tilbakemelding på over 90% i Sørli og over 80% i 
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Nordli. Rapportene viser at pila for antall felt ryper peker oppover igjen. Bag limiten ble i år 

fastsatt til maksimalt 6 ryper pr. jeger pr. dag, hvorav maksimalt 3 kan være lirype, og maks 2 

skogsfugl kan felles pr jeger pr. dag. 

 

 

Fornøyde jegere ved Akafjellet 

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 

241 elger av denne kvoten i 2010. Det ble totalt felt 223 elger i STO i 2010. 

 

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 29 17 59 % 

Nordli fjellstyre 29 26 90 % 

Fjellstyrene i Lierne 58 34 74 % 
 

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 
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Ungdyr (1,5 år) og kalv 30 70 % Min 65 % 

Kalv 21 49 % Min 40 % 

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

Eldre ku (2,5 år og eldre) 5 12 % Maks 15 % 

Elgjakta ga elgjegerne 5.300 kg med elgkjøtt.  

 

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 tabellene. 

 

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 jegerne har 

begrenset med ferie og fritid å bruke på elgjakt. Det er vanskelig å inngå kontrakter med flere 

jaktlag når man har en bestemt fellingskvote å forholde seg til. En kan jo ikke selge samme 

elger til flere jaktlag samtidig. 

 

Fjellstyrene i Lierne videreførte ordningen med flat kg-pris på elgjakt i 2010. Prøveordning 

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

ble også videreført. Det ble i alt solgt dagskort til 18 personer fordelt på 4 jaktlag, og det ble 

felt to elger på denne ordningen. I alt jaktet 19 jaktlag og 133 jegere elg i statsallmenningene i 

Lierne i 2010.  

c. Fiske 

Fiskekortsalget administreres fortsatt gjennom Sørlikortet og Nordlikortet. Omsetningen til 

Nordlikortet er forholdsvis stabil over tid, med en liten økning i 2010. Totalomsetningen 

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

totalomsetning på ca. 250 000,-. 

 

Revisjon av fiskeregler på statsallmenningene. 

Både Nordli fjellstyre og Sørli fjellstyre gjennomførte revisjon av fiskeregler for 

statsallmenningene, med høringsprosess og innspill i fra rettighetshavere. Prosessen førte til 

små justeringer på reglene, spesielt knyttet til garnfiske. Det ble vedtatt reduksjon i 

garnmaskestørrelse i Raudbergtjønna som følge av utfiskingsprosjektet og det ble vedtatt å 

innføre en grense på 5 garn pr. fisker i Kingen – for utenbygdsboende. 

 

Utfiskingsprosjektet i Raudbergtjønna ble videreført også i 2010 – inklusive prøvefiske: 

Årstall 
Antall 
ruser vitjet Antall fisk Antall gram  Gj.snitt i gram 

Fangst kg pr 
hektar 

2003 64 ?? 57500 ??                          3,1  

2004 70 1843 83300 45,20                          4,4  

2005 85 2316 71300 30,79                          3,8  

2006 94 2655 72600 27,34                          3,9  

2007 104 3136 88900 28,35                          4,7  

2008 ? 2960 89100 30,10                          4,7  

2009 ? 394 18700 47,46                          1,0  

2010 ? 2055 69900 34,01 3,7 

            

Totalt 417 15359 551300 35,89 27,565 
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Prøvefiske i Raudbergtjønna 

Det ble gjennomført prøvefiske i Raudbergtjønna den 19. – 20. august, og følgende kan leses 

fra sammendraget i rapporten: ”Selv om en har en del usikkerhetsmomenter i metoden og 

resultatene kan en trekke følgende konklusjoner”: 
 Fiskekvaliteten ble redusert i perioden 1972 – 2003. 

 Fiskekvaliteten ble forbedret i perioden 2003 – 2010. 

 Den gjennomførte tynningen av fiskebestandene ved fisking med småruser ser ut til å gi 

positiv effekt på lengde og vekt hos både rør og ørret.  

 

Prøvefiske i Akselvatna 

Det ble gjennomført prøvefiske i Akselvatna og Klingervatnet, på vårisen i april. Det ble 

fanget 17 fisker som ble sendt til Norsk Institutt for naturforskning for analyse. Av de 17 

fiskene som ble fanget var 13 angrepet av bendelmark av typen måkemark eller fiskandmark. 

Disse er nærbeslektede arter som er vanskelig å skille. Infeksjonen var fra lav (1-10 stk mark 

pr fisk i 8 fisker) til moderat (10-30 mark pr fisk i 5 fisker). 77 % (mer enn ¾) av fisken i 

fangsten fra Østre Akselvatnet var angrepet av måkemark/fiskeandmark.   

Det er rimelig å anta at måkemark/fiskandmark i fisken i Akselvatna har økt kraftig de siste 

årene. Akselvatna som var noen av de mest attraktive fiskevatna i Lierne for noen år siden, 

begynner nå å få dårlig rykte. Fjellstyrene vil vurdere behov og muligheter for forebyggende 

tiltak og tiltak mot ytterligere spredning. 

 

d. Utleiehytter, bygg og anlegg 

Hytteutleia har i 2010 viser en liten nedgang sammenlignet med de siste 2-3 åra og det 

omsettes i 2010 for ca, 540 000,- knyttet til utleie av fjellstyrehyttene.  

 

Det er også i år brukt mye tid (spesielt på vinter) på tilsyn og skjøtsel på fjellstyrehytter og 

anlegg. Alle hytter har en HMS-gjennomgang og rundvask i løpet av vinteren, med 

etterfylling av ved (totalt ca. 600 sekker), propan, lys/lamper, utfrakt av søppel mv. 

 

Av større skjøtselstiltak i 2010 kan nevnes: 

Strivasshytta: 2 strøk med beis, lakkering av gulv, ny takrenne,  

Langlihytta: 3 strøk med beis, rydding/tynning av skog 

Lakavatnet: reparasjon av veranda 

Fiskløyshytta: reparasjon av ytterdør mv 

Lenglinghytta: vasslekasje mv. 

Beising av naust i Langvatnet og Lakavatnet. 

Mye vedarbeid/rydding rundt fleire hytter: Kviltjønna, Fiskløyshytta, Guslihytta, Langlia, 

Lakavasshytta. 

Rundvasking i alle hytter. 

 

Grensemerking i Lauvsjølia 

Etter ønsker i fra grunneiere i Lauvsjølia så har statskog/fjellstyrene bidratt til en 

grensemerking i mellom Olav Weglo sin eiendom i Lauvsjølia og Østre Finnli 

statsallmenning. Det er satt opp impregnerte gjerdestolper i grensegata mellom Langtjønna og 

Lauvsjølia. 

 

 

Utbedring av Kingenvegen. 
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Fjellstyrene i Lierne har tatt initiativ til en utbedring av vegen fra skiferbruddet og ned til 

Kingen. Det er skiftet stikkrenner og vegbanen er planert slik at det blir fremkommelig for 

personbil ned til parkeringa. Sørlikortet har bidratt med tilskudd til arbeidet. 

 

Innfallsporter og nytt lagerbygg på Muru 

Fjellstyrene i Lierne v/Nils Vidar Bratlandsmo har hatt prosjektlederansvaret for et større 

samarbeidsprosjekt mellom Fjellstyrene i Lierne, Lierne kommune og Lierne 

nasjonalparksenter. Prosjektet ble igangsatt i 2008, med tilskudd frå grunneierfondet og fra 

nasjonalparkforvaltningen. Total kostnadsramme har vært på ca. 850 000,- og følgende tiltak 

er gjennomført: 

 

Nedre innfallsport: 
 Utvidelse, planering og oppgrusing av parkeringsplass. 

 Riving av gammelgarasjen og bygging av nytt servicebygg. 

 Riving av gammel oppslagstavle og oppsett av ny. 

 Flytting av bompengestativ. 

 Bord, benker og skiffertavle vurdert å være unødvendig på denne innfallsporten. 

Øvre innfallsport: 
 Utvidelse og utbedring av parkeringsplass. 

 Riving av gammel gapahuk. 

 Bygging av omkledningsrom/grillhus. 

 Oppsetting av oppslagstavle og sittegruppe i skifer. 

 Oppsetting av nytt toalett. 

 Rydding av vegetasjon rundt hele plassen. 

Gapahuk og sti til Bauta og Raudbergtjønna: 
 Bygd og fraktet ut 700 meter med klopper til Raudbergstien og ny sti inn til bauta. 

 Merking og rydding av sti til bauta. 

 Ryddet og klargjort tomt for ny gapahuk på Muruseteren. 

 Bygging av ny gapahuk ved Muruseteren – inkl. grillplasser og stirydding til bekk. 

 Satt opp do ved Murusetern – (Lierne nasjonalparksenter) 

 

 
Innfallsport Muru – ved Øvre Jakthytta. 
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Innfallsport Berglia og stiforbedring til Lakavatnet. 

Fjellstyrene i Lierne v/Tord Åberg har hatt prosjektlederansvaret for utvikling av innfallsport i 

Berglia, samt stiforbedring inn forbi Lakavatnet, hvor Lierne kommune og Fjellstyrene i 

Lierne er prosjekteiere. Stien mellom Tjallia og Lakavatnet er klopplagt med impregnert 

plank og med bruk av GEONETT. Det er ryddet tomt for innfallsporten i vegenden i Tjallia 

og det er gjort avtaler om sluttføring av planlagte tiltak i 2011. 

 

 
Forsøk med geonett på stien inn til Lakavatnet. 

 

d. Annet: 

Jakthundprøver på statsallmenning. 

Fjellstyrene i Lierne opplever en voksende etterspørsel etter terrengleie i forbindelse med 

trening og konkurranser med jakthunder. I 2010 er det gjennomført følgende prøver: 

- NM for halsende fuglehunder (spets). 

- Samlaprøve for laushund – elg. 

- Seperatprøver for laushund – elg. 

- 2 fuglehundprøver på Lifjellet. 
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III. Administrativt arbeid og oppsyn 

 

Kurs og kompetanseheving 

Fjelloppsyna har i løpet av året deltatt på: 

 Alle ansatte deltok på 3-dagers fagsamling for fjelloppsyn – på Stav i Trondheim. 

 Samling for personell med Begrenset Politimyndighet 

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

 Elgforvaltningsseminar lokalt, med Erling Solberg. 

 Hyttedriftseminar på Gardermoen (Leo) 

 Småviltseminar lokalt – 2 dager. 

 Fjellrevseminar i Vålådalen 

 ”Hjortevilt 2010”. Seminar i Trysil. 

 Oppsummering av elgmerkingsprosjektet – 2 dager på Jektvollen. 

 HMS-kurs for daglig leder - obligatorisk 

 

Annen informasjonsvirksomhet 

Nils Vidar har hatt forelesning for HINT sine oppsynskurs 

Nils Vidar har hatt forelesning for politistudenter i Bodø – om fjelloppsynet. 

Tord har hatt ansvaret for stand på Limartnan 

Knut, Arnodd, Nils Vidar og Tord informerte kommunestyret om fjelloven og 

statsallmenningsforvaltningen. 

 

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 

 Naturreservatoppsyn for SNO 

 Nasjonalparkoppsyn for SNO 

 Prosjekt ”Felles Fjellrev”. 

 Sekretæriat for Sørlikortet 

 Daglig ledelse for Sørli tildelingsområde. 

 Statens kartverk – oppmaling av grenserøyser mellom Kingen og Gjevsjøen. 

 

Hovedarbeidet med nasjonalparkoppsynet har vært tilstedeværelse, registrering av kjørespor, 

utskifting av skilt og merker, registrering av gjerdemateriell – både grensegjerde mot Sverige 

og gammelt gjerdemateriell fra reindrifta. 

 

Oppsyn i Naturreservater. FiL inngikk kontrakt med SNO om tilsyn og oppsyn med Ulendelta 

Naturreservat og Berglimyra/Klumplifjellet naturreservat i år. Oppdraget omfattet ca. 40 

times arbeid, med hovedvekt på tilstedeværelse og kartlegging av aktivitet/bruk. 

 

Interregprosjektet ”Felles Fjellrev” fikk innvilget ca. 11 mill. EU-kroner til bevaringstiltak for 

fjellreven i områdene mellom Børgefjell – Helags og Helags – Dovrefjell. Fjellstyrene i 

Lierne er involvert i prosjektet som leverandør av felttjenester. Tiltak som er påbegynt og 
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planlagt er rødrevbekjempelse, utforing og kartlegging av bestander. Prosjektet skal vare til ut 

2013. 

 

Fjellstyrene i Lierne har i 2010 bidratt i ”viltkameraprosjekt” i regi av HiNT og HiHE. Målet 

med prosjektet er å kvantifisere predasjon på hønsefuglreir i våre områder. FiL har bidratt 

med utsetting og røkting av viltkameraer og har samlet inn resultater. Resultatene vil bli 

offentliggjort i 2011. 

 

 
Bilde fra viltkamera viser rypestegg som jager kråke – i Bustadalen 

 

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 Ole Jørgen Bruvoll hatt arbeidspraksis sammen med 

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

naturreservater.  

 

 

Nøkkeltal for 2010: 

Oppsyn: Informasjon/kontroll/skjøtsel:       567 timer 

Skjøtsel/tilrettelegging:         1206,5 timer 

Saksbehandling         446 timer 

Annet refusjonsberettiget innearbeid       1919 timer 

Arbeid med regnskap/økonomi/kortsalg/tjenestesalg mv.      1988 timer 

Totalt:                      5482 timer 

 

Antall informerte         769 

Antall kontrollerte         200  

Antall anmeldte saker             0  

Saker oppgjort på stedet        8  
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IV. Økonomi 

Fjellstyrenes regnskaper er i 2010 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 12 530,- etter 

avskrivninger. 

Regnskapet for Sørli fjellstyre er oppgjort med et underskudd på 20 476,- etter avskrininger. 

Regnskapet for Nordli fjellstyre er oppgjort med et underskudd på 23 977,- 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 

Vinteren var preget av lite snø og lange perioder med stabilt og kaldt vær. Det ble ikke 

registrert plussgrader mellom november og mars. Vi hadde sjeldent fine sporingsforhold og vi 

fikk et godt bilde av aktiviteten i fjellet, både med tanke på dyreliv og menneskelig ferdsel.  

 

Smågnagerbestandene syntes å ha en økning i fjor høst og utover vinteren 2010, men vi fikk 

antakelig et lite krakk på våren som forsinket bestandsveksten. Det var knapt mulig å 

registrere smågnagertegn på fjellrevhiene i juni/juli. Det ble gjennomført 3 smågnagerfangster 

i Lierne i løpet av sommeren, som viste at bestandene øker, og nå i høst har vi en brukbar topp 

både på mus og lemen. Fjellreven fikk likevel ikke frem kull i Lierne og vi har heller ingen 

sikre observasjoner/dokumentasjon på fjellrevaktivitet i 2010. 

 

Rovfuglene har derimot hatt brukbar hekkesuksess og det er registrert hekkeaktivitet på flere 

jaktfalklokaliteter og kongeørnreir. Også smågnagerspesialister som fjellvåk og jordugle har 

vært jevnlig å se i fjellet i år.  

 

Jervregistreringsarbeidet avdekket ingen ynglinger i nasjonalparkene, men det ble observert til 

tider stor aktivitet av både tisper og hannjerv. Bjørn ble observert både ved synsobservasjoner 

og sportegn flere steder i nasjonalparkene, spesielt i månedsskiftet april/mai, men det ble ikke 

påvist yngling. Gaupespor registreres jevnlig. 

 

Etter en periode med klar tilbakegang i både lirype og fjellrypebestander har vi i år hatt en 

klar oppgang. Både rypetaksering (august) og fellingsstatistikker (september) viser at vi er 

oppe på omtrent samme bestandsnivå som i 2007 og 2004. 

 

Prøvefiske i Akselvatna i sommer viser at 76% av fisken var angrepet av måkemark eller 

fiskandmark. Det er rimelig å anta at måkemark/fiskeandmark i fisken har økt i takt med 

voksende måkebestander i fjellet. NINA har analysert fisken både mtp innvollsparasitter og 

kvikksølv. Kvikksølvnivået viser ”normale” verdier. 
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SLUTTORD 

I årsplanen for 2010 ble småviltet fremhevet som et satsningsområde og hovedtema. 

Småviltet, og spesielt rypa, er en symbolart for Lierne kommune og er den viktigste 

inntektskilden for Fjellstyrene i Lierne. I løpet av året ble det jobbet med å få gjennomført et 

landsomfattende småviltsminar i Lierne, i samarbeid med Lierne kommune og Norges 

Fjellstyresamband. Seminaret ble gjennomført den 19. – 20. mai og samlet både ledende 

forskere og forvaltere fra både Norge og Sverige. Ca. 50 deltakere, deriblant styremedlemmer 

og ansatte i FiL, fikk oppdatere seg kunnskapsmessig både om forskning, 

forvaltningsmodeller og skjøtsel/kultivering. 

I tillegg så har fjellstyrene vært med på en kartlegging av predasjon på hønsefuglreir, i regi av 

Høgskolen i Nord- Trøndelag. Kartleggingen vil gi nyttig informasjon i forhold til hvilke arter 

som utgjør størst trussel og predasjonstrykk mot ryper og skogsfugl. 

I forbindelse med prosjekt Felles Fjellrev vil det også bli satt i gang tiltak for å desimere 

rødrevbestanden i kommunen, noe som også vil komme småviltet til gode. 

Småviltforvaltning er også satt opp som et prioritert satsningsområde i årsplan for 2011. 

 

 
Lakavasshatten i høstddrakt. 

 

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

Knut Eide, styreleder Sørli fjellstyre  Arnodd Lillemark, styreleder Nordli fjellstyre 

 

…………………………………  …………………………………… 

Odd Herman Totland, nestleder  Morten Elvseth, nestleder 

 

…………………………………….  ……………………………………………… 

Inger Marie Krystad Skåle   Kikke Blomdal 

 

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

Maj-Brit Bergli    Madelene Odelberg 

 

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

Kåre Totland     Håvard Furulund 

 

  

Nils Vidar Bratlandsmo 

Fjelloppsyn/daglig leder.       


