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ÅRSMELDING 2012   
NAMDALSEID FJELLSTYRE 

 
Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2012  vært: 
 
Knut Inge Westerhus leder   Pers. vara:  Bodil Silset 
Oddveig Ressem  nestleder   ” Ida Alte 
Toril Solum   styremedlem  ” Anne Mette Buvarp 
Terje Haugen  styremedlem  ” Arne Holtan 
Tove Fossland  styremedlem  ” Bernth-Erik Fossli 
 
Knut Inge Westerhus sitter også i styret for Nord-Trøndelag fjellstyresamband. 
Harald Røthe sitter i styret for Regionalt oppsynsutvalg. 
 

TJENESTEMENN 
 
Harald Røthe   daglig leder/fjelloppsynsmann 
              
Elisabeth Moen   renholder Langvassheimen/hyttene 
 
Petter Elden    deltidsoppsyn/sommerarbeid 
 

Kløvertunet ved Namdalseid kommune utfører enkle oppdrag for fjellstyret som 
omfatter supplering til hyttene (vaskemidler, sengeklær, kopptuer etc.), 
vedstabling og annet forefallende arbeid. Om våren har de ”Rusken aksjon” 
rundt Langvassheimen. Kirsti Rein er koordinator for disse oppdragene. (2 – 3 
dager i måneden). 
 
Fra august 2011 til mai 2012 hadde fjellstyret og landbruksforvaltningen i 
Namdalseid Audun Jerpstad fra Mære Landbruksskole hver mandag i 
forbindelse med studiene ved Mære. Han hadde valgt ”utplassering i 
naturbruksbedrift. Fordeling: 80 % hos fjellstyret og 20 % hos 
landbruksforvaltningen. 
 
Formål med faget/utplasseringen: 
 

• Få praktisk arbeidserfaring 
• Få innsikt i og erfaring fra produksjoner som skolen ikke har 
• Bli bedre kjent med et eller flere yrker man kan utdanne seg til gjennom  

programområde naturbruk 
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Sommeren 2012 hadde Petter Elden sommerarbeid hos oss. Varighet 9  dager a 
7,5 timer.  
Arbeidets omfang: 

1. Beising av Furudalsstu og Bjørfarvasstu 
2. Ha inn ved for vinteren i Furudalsstu og Straumstu 
3. Sjekk av hytter (supplering av vaskemidler etc.) 
4. Sjekk av båter om de er i orden 
5. Rapportere ulovligheter til fjelloppsynet eller politiet 

 
Godt og ha dette i orden for fjellstyret i god tid, alt blir da mer forutsigbart. 

 
I tillegg er det innleid hjelp til diverse arbeid som: 

 
• Vedlikehold av hytter 
• Brøyting og strøing av Furudalsveien og parkeringsplass ved Øyungen 

 
 

REGNSKAP 
 

Namdalseid regnskapskontor A/S, 7750 Namdalseid. 
 

REVISJON 
 

BDO  A/S, Nansensgt. 3. P.b.3, 7801 Namsos. 
 

FJELLSTYREMØTER 
 

Det er i løpet av året avholdt 4  ordinære fjellstyremøter og behandlet 25  saker. 
 

ANDRE MØTER OG BEFARINGER 
 

Fjellstyret, eller enkeltmedlemmer og/eller fast daglig leder har deltatt i en 
rekke møter, kurs og befaringer. 
 
Her nevnes:  

   

• Diverse lokale møter med kommunen. 
• Div. møter med lokale lensmannskontor vedr. oppsynstjenesten. 
• Regionalt oppsynsutvalg. 
• Nord-Trøndelag fjellstyresamband  
• Diverse møter med Statskog. 
• Møte med Namdalseid sau & geitalslag. 
• Møte med Namdalseid jeger og fiskarlag. 
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• Befaring veiene i almenningen. (Statskog) 
• Møter referansegruppa – Dåapma nasjonalpark. 
• Møte med representanter for Namdalseid og Osen saualslag 

 

TILTAK I STATSALMENNINGEN OG I KOMMUNEN 
 

Dette omhandler saker som fjellstyret har hatt til behandling: 
• Statskog – søknad om endring av veiavgiftssatser. 
• MNS – lokale jakttider 2012 – 2017 – Høring 
• Namdalseid jeger og fiskarlag – forespørsel om endring av jaktstart for 

fuglejakta. 
• Namdalseid jeger og fiskarlag – søknad om treningsterreng for 

fuglehunder. 
• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag – opprettelse av Dåapma nasjonalpark – 

høring. 
• Namdalseid fjellstyre  - revidering av fiskereglene for statsalmenningene i 

Namdalseid, samt tillate fiske for utenbygdsboende med garn. 

  
BRUK AV STATSALLMENNINGEN 

BEITEDYR 
 

                
Pensjonert saugjeter Gunnar Staven                         Sau på Trøndelags dårligste vei, tross  

 (Velfortjent pause i Gamle Midtvasstu)           oppgradering i 2012 fra Meungan til Osen 

              krysset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5

 
 

     
1998 

      
1999 

     
2000 

       
2001 

       
2002 

    
2003 

  
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

540 
kviger 

590 
kviger 

518 
kviger 

430 
kviger 

333 
kviger 

296 
kviger 

256 
kviger 

270 
kviger 

227 
kviger 

228 
kviger 

189 
kviger 

118 
kviger 

3 840 
sau 

3750 
sau 

Mangler Mangler 2 228  
sau 

3521 
sau 

4195 
sau 

4648 
sau 

4349 
sau 

3571 
sau 

2724 
sau 

2670 
sau 

2010 2011 2012          
184 
kviger 

139 
kviger 

153 
kviger 

         

3533 
sau 

4385 
sau 

3937 
sau 

         

 
Tap kviger: 0 stk i Furudal og Heitømte Tap sau: 430 stk. 
 
Antall kviger har gått opp med 14 kviger i 2012.  Det ble kun sluppet kviger i 
Furudal og på Heitømte. Risli og Sandvassli beitelag har heller ikke i 2012 
sluppet kviger i statsalmenningen. Furudal beitelag hadde litt problemer med 
noen kviger ved heimtakinga. De ble hentet med snøscooter seinhøsten. 
 
Samlekrua ved Øyenskaveltjønna blir i dag brukt av beiteberettigede for sau. 
Antall sau har gått ned med 448 sau. Vedlikeholdet av krua utføres også av dem. 
 
Beite i almenningen er viktig for at vi skal kunne opprettholde kulturlandskapet. 
Både sau og kviger har evnen til å holde vegetasjonen nede så ikke områdene 
gror igjen.  
Både sau og kviglagene har gode tekniske anlegg i allmenningen for sanking og 
opplasting av beitedyr. Disse er blitt godt vedlikeholdt av de respektive lag i 
2012.  
Furudal beitelag fikk tilbud om å kjøpe Risbergstu av Statskog. Denne hytta 
kunne være aktuell for beitelaget som gjeterhytte. Senhøsten 2011 var beitelaget 
på befaring og gikk over hytta. Furudal beitelag takket nei til dette tilbudet på 
grunn av hyttas beskaffenhet. En omfattende og kostbar restaurering syntes og 
være helt nødvendig.  
 
I 2012 hadde også sauavlslaget i samarbeid med Fylkesmannen et prosjekt 
gående vedrørende gjeting av sau i statsalmenningen. I tillegg var det montert 
GPS på en del sau. Disse ble overvåket hjemme fra PC èn. 
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ELGJAKT 
 

 
Elg Botnhalla 

Elgstammen har i en årrekke vært  stabil i statsalmenningen.  
I 2010 ble det utarbeidet ny bestandsplan for elg. I den nye avskytingsplanen er 
det en økning på 2 dyr pr. år i forhold til forrige bestandsplan. Vi har ikke hatt 
en slik økning siden 1989. Fra høsten 2012 ble jakttida for elg utvidet, dvs jakt 
fra 25 september til og med 31 oktober. (Ingen pause i jakta). 
 
Avskytingsplan / avtale  
 
Årlig avskyting i planperioden 
 

År Antall dyr 
2010 38 
2011 38 
2012 38 
Sum 114 
 
Rammer for årlig avskytning 
1. Avskytningen av kalver og 1 1/2-åringer legges opp til totalt å bli minst  

65% av totalt felte elger. Kalv skal utgjøre minst 40% av den totalt felte 
kvote i bestandsplanområdet. 

        
2. Beskatningen av kyr 2 1/2 år og eldre må ikke overstige 14 % av felt  
    kvote. 
 
3. Kalveførende ku må ikke felles fra kalven. Dersom kua ved et uhell 
    felles,  må også kalven felles så fremt det er ledig kvote. 
 
4. Felling av hanndyr 1 1/2 år og eldre, må ikke overstige 65% av felte   
    dyr (1 1/2 år og eldre) i avtaleperioden.  
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5. Ved endrede forutsetninger i forbindelse med avtalen, kan kommunen  
    bestemme at  avtalen skal revideres, etter å ha innhentet uttalelse fra  
    grunneierne/jaktrettshaverne. 
 
6. Reaksjoner ved overskridelse av rammen for årlig avskyting i plan- 
    perioden: Valdansvarlig for bestandsplanområdene i Namdalseid 
   fattet følgende enstemmig vedtak på møte den 22 april 2010: 
    
   Vald som i planperioden overskrider 14 % eldre ku og/eller 65 % okse 
   1 ½ år og eldre, skal straffes med 5 % reduksjon i tildeling for 
   påfølgende bestandsplanperiode. Redusert tildeling fordeles på andre   
   vald for å opprettholde ønsket avskyting i kommunen. Trafikkdrepte dyr  
   og felt skadet dyr tas på fellingskvote regnes ikke inn i fellings- 
   prosenten ved straffereaksjoner. 
 
 
Fjellstyret er fortsatt restriktive med å ta ut produksjonsdyr i almenningen. 
(Eldre kyr). Dette har resultert i at vi har en stabil og god elgstamme i fjellet. I 
løpet av 2012 ble det også observert store okser i våre områder, noe både vi og 
jegere setter stor pris på.  
 
 

 
Storoksen i Oksvollan 

 
Oksen overlevde også denne høsten under elgjakta.  
 
Tabellene på neste side viser  gjennomsnitt slaktevekt og andel felt pr kategori. 
Total avskyting Vesterfjellet: 93 %. 
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Statistikken omfatter følgende vald: 
Sør Furudal, Heggdalslia, Finnvoll, Fagerdal Sør, Fagerdal Nord, Storlia, 
Rislia og Oksvoll. 
 
Rør og Langvatn statsalmenning hadde en avskyting på 100 %. 
 
Fjellstyret har administrert elgjakta i 8  år nå og det fungerer på en 
tilfredsstillende  måte.  All utlysning av elgjakta foregår gjennom INATUR, 
likedan trekking. I 2013 blir følgende felt ledige: Rislia, Sør Furudal og Finnvoll 
statskog.  
 
Ny driftsplan vil bli utarbeidet i løpet av våren 2013.  
 

 

RÅDYRJAKT 
 

I 2012  ble det tildelt 3 rådyr i allmenningen. Ikke felt rådyr i 2012. 
 

HJORTEJAKT 
 
I 2012 fikk vi tildelt 2 hjorter. Ingen felt. 
 
Kjønnsfordeling hjort: 
 
Valgfri dyr Voksne hanndyr Voksne hunndyr Kalv 
           1                                        1 
    
 
Det betales ikke grunnavgift for hjorten. Kun kilospris ved eventuell felling. 
(Samme pristabell som for elg). I 2012 ble det ikke observert hjort i 
almenningen. 

SMÅVILTJAKTA 
 
 

                               
Tømmertjønna      Bjørkvassheia 
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Småviltjakt, jaktpress og bestand av ryper er temaer som interesserer jegerne. 
Derfor er det mange og til dels ulike meninger/oppfatninger vedrørende 
forvaltningen av skogsfugl- og rypejakta. Fjellstyret er satt til å administrere og 
forvalte denne ressursen på en forsvarlig måte. Bestanden av fugl synes å være 
forholdsvis stabil. Dette er noe takseringa i august også viser. Det viser seg at 
det er veldig betryggende med denne takseringa for å synliggjøre 
bestandsutviklingen. Bestandig godt med dokumentasjon så vi slipper synsinga 
omkring bestandsstørrelsen på rype og skogsfugl. I 2012 var rypejakta veldig 
mediefokusert. Det gikk på bestand og fredning. Vi valgte ikke og blande oss 
opp i denne diskusjonen. I etterkant har vi sett at rypebestanden på Namdalseid 
var brukbar. Enkelte områder viste seg og være bra (Finnvollheia, 
Kjerringklumpen og deler av Sandvasslia). Mye tyder på at rypa flytter en god 
del på seg. Dette har vist seg å stemme mht den forskningen som er gjort i 
ettertid. 
Vi får håpe at bestanden vil ta seg ytterligere opp i 2013.  
 

TRENINGSTERRENG FUGLEHUNDER 
 
Regler for trening av jakthund på Statsalmenningene i Namdalseid 
 
FUGLEHUNDER 
 

• Trening er tillatt i perioden fra 21 august til og med 14 september, i 
fastsatte treningsområder i Øyenskavelen, Lensmannsheia, Saksheia og 
Finnandreas. 

• Se eget kart. 
• Området disponeres KUN av Namdalseid jeger- og fisk sine medlemmer. 

(Kun for innenbygdsboende). 
• NJF skal føre logg over virksomheten i området. (Antall hunder, navn på 

hundeier, dato/klokkeslett og annet av interesse). 
• Loggen sendes rettighetshaver ved årets slutt. 
• Alle brukerne av treningsområdet må ha godkjent saurenhetsbevis og 

reinreinhetsbevis. 
 
Vis aktsomhet ved: 
 

1. Beitende rein i området 
2. Beitende sau i området 

 
Er det rein og sau i området henstilles det ikke til å trene hundene. 
 



 

11

Eventuelle kadaverfunn under treninga skal omgående rapporteres til 
fjelloppsynet tlf: 926 99 169 eller saualslagets kontaktperson Arve Sagnes tlf: 
971 71 285.  
 
GENERELLE VILKÅR 
 

• All trening skal følge aktsomhetskravene i hundeloven, viltloven og 
reindriftsloven. 

• Det juridiske ansvar i forbindelse med denne aktiviteten ligger 
fullstendig hos hundeeier. 

• Brudd på disse bestemmelsene kan medføre anmeldelse og straff. 
 
NAMDALSEID FJELLSTYRE       
                                               NAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG 
 
  
Fellstyret opprettholdt også i 2012 flg. tiltak: 

• Vinterfredning fra 23/12 
• Bag limit 2 fugl pr. dag 
• Kortbegrensning fra 10.09 – 25.09 
• Soneinndeling de 10 første dagene 
• Oppfordring til å ta ut predatorer 
• Skuddpremier (samarbeid med Namdalseid jeger og fisk, Namdalseid 

kommune, Namdalseid og Osen saualslag). 
 

 
 

Inntekt småviltjakt i kroner: 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006    2007 
138 600,- 126 200,-  88 995,- 115 925,- 108 507,- 109 241,- 105 410,- 131 096,- 
2008 2009 2010 2011 2012    
136 150,- 171 535,- 170 480,- 198 010,- 171 630,-    
 
Harebestanden synes å være stabil og god. Vi har i en årrekke hatt mer eller 
mindre faste harejegere fra 2. oktober. Antall harejegere har økt siste året. 
Dette har nok noe med bestandsøkningen å gjøre. Likedan har vi et oversiktlig 
og godt terreng for harejakt. Fin arrondering med lett adkomst (veier inn i 
terrengene). 
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Erfarne harejegere f.v. Joralf og Asle Wik. 
 

Fjellstyret har lagt seg på en forvaltning med jaktregler og restriksjoner som  
burde fungere godt for jaktutøverne. Fjellstyret prøver etter beste evne og 
kombinere elgjakt og harejakt. Harejakt er tillatt på områder hvor elgjakta er 
ferdig, likedan skal harejgerne ta kontakt med elgjegerne hvis de er usikker på 
om det pågår elgjakt. Med litt fleksibilitet fra begge hold er det fult mulig og 
kombinere disse jaktformene. 
 

 

FISKE 

 

                     
  
Finnvollvatnet              Auretjønna 
 
 

Inntekt fiske i kroner: 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
54 960,- 49 310,- 54 839,- 71 635,- 61 853,- 63 790,- 60 725,- 50 380,- 
2008 2009 2010 2011 2012    
63 800,- 57 210,- 53 925,- 57 650,- 66 265,-    
 
Inntekta har gått  opp med kr. 8 615,-. Også i 2013 må vi prøve og motivere 
befolkningen til å utnytte ressursene i fjellet som ligger og venter på oss. 
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Selv om vi hadde en liten oppgang i fiskekortsalget så er det fortsatt stort behov 
for å rekruttere fjellfiskere.   
Utfordringen fremover vil være å opprettholde dagens fiske i Finnvollvatnet og 
Furudalsvatnet samtidig prøve å intensivere fiske i vatn som ikke blir utnyttet i 
dag. (Dette er vatn som er overbefolket). 
I 2012 åpnet fjellstyret fiske for utenbygdsboende på lik linje med 
innenbygdsboende, lik pris og like fiskeregler. Vi får håpe at dette stimulerer til 
økt fiske. 
 

Som tidligere nevnt har inntekta gått  opp og vi bør fortsatt  stimulere folk til å 
fiske mer.  Viktig å fremheve de virkelige gode vatna våre på en positiv måte. 
 
   

FISKEREGLER 
FOR STATSALMENNINGENE OG STATSKOGENE I NAMDALSEID 
 
FASTSTÅENDE REDSKAP OTER, GARN OG KROK 

 
1. ALLMENE BESTEMMELSER 

1. Den som skal utøve fiske plikter å sette seg inn i de lover og bestemmelser som gjelder dette, og å kjenne 
      grensene og forvisse seg om at hun/han har lovlig adgang til å utøve fiske. 
2. Alle som skal drive fiske må ha løst fiskekort. Unntak for dette er personer under 16 år som kan drive sportsfiske   

uten å løse fiskekort.Den som fisker plikter å vise fram fiskekortet når det kreves av fjelloppsynet og politiet.  
3. Av levende agn er det bare tillatt å bruke meitemark eller insekt. Annet levende agn er strengt forbudt. 
4. Fiskeren må opptre varsomt i fiskeområdet, og vise hensyn ovenfor andre. Fiskeplasser skal forlates ryddet. 

 
2. SPESIELLE REGLER FOR KROKFISKE 

1. Krokfiske (sportsfiske) kan bare utøves med stang eller håndsnøre under aktivt fiske. 
2. Isfiske kan foregå med inntil 10 fiskehull pr fisker.  Når isfiske avsluttes må utsatt kroker inntas. 
3. Utlendinger kan også drive sportsfiske/isfiske mot å løse fiskekort. 

 

3. SPESIELLE REGLER FOR GARNFISKE OG OTERFISKE 
1. Rett til og fiske med garn og oter i disse stasalmenningene og statskogene: 

FURUDAL, RISLI, SANDVASSLI, OKSVOLL, RØR OG LANGVATN, SVE, LINGEN, BJØRNÅSEN, 
SKATLANDSTRAND OG HØGFÆTTEN. 

2. Tillatt å fiske med garn og oter i FINNVOLLVATNET, HEGGDØLIN, STORE TROLLBOTN, 
FURUDALSVATNET, LANGVATNET VED LANGVASSHEIMEN, STORNESVATNET, LILLE VATNET, 
STORE OG LILLE BJØRKVATNET, NORD- OG SØR MEUNGAN, STORE OG LILLE ØYUNGEN, LILLE 
TROLLBOTN, STORE OG LILLE BOTNAN, BJØRFARVATNET, SANDVATNET I SANDVASSLIA, 
LANGVATNA I SANDVASSLIA, SÆTERLANGVATNET, SANDVATNET I OKSVOLLAN, OKSVATNET, 
ØYENSKAVELTJØNNA, URDTJØNNA, GODVATNET, STOR BLÅVATNET, RØRVATNET, 
SØRTJØNNA, SMÅTJØRNIN, GILTEN, KALLHAMMERVATNA, ØVRE MØLNÅVATNET, 
ROGNLITJØNNA, HORNBURU, STOR IGLEN, LANGVATNET I SKATLANDSTRANDA, DALTJØNNA, 
GILTEN. 
I de restrerende vatna er det FORBUDT å fiske med garn og oter. 
 
NB! Stor Øyungen er grensevatn. Det som er nedenfor holmspissen – Buktafossen er privat. 
 
Garnbegrensning pr. båt. 10 garn pr. båt. 
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På grunn av til dels overbefolket vatn med mye små fisk, er det påbudt å bruke småmaska garn (26 omf/24 mm 
eller mindre). Garna skal være merket med eierens navn og garnstørrelse. 
 
KAST IKKE FISKEAVFALL I VATNA! (Graves ned). 

 

STIER/KLOPPER OG BRUER 
 

 
Hengebrua i Oksvollan 

 
 

I 2012 er det stort sett foretatt kun vanlig vedlikehold på stinettet. Det står 
fortsatt igjen litt arbeid på hengebrua i Finnvoll. Hengebrua vedlikeholdes av 
fjellstyret, reindrifta og Arild Halse. 
 

 
HYTTER/BÅTER/KANOER 

 
 

       Øyenskavelstu. 
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Fjellstyret har pr. i dag 11 utleiehytter som leies ut på døgnbasis. (NB! De 4 
småhyttene ved Langvassheimen er inkludert i Langvassheimprisen ved utleie av 
”Heimen”). 
 Utleia gikk også opp i 2012 i forhold til 2011 (inntekt  2011 kr. 104 083,- 
og i 2012 kr. 125 019, -). 
Det er særlig jakta som trekker opp hytteleia, likedan merker vi en liten økning 
på sensommeren, dette er rakfiskere som leier hytter. 
 
Leietagerne er stort sett folk i fra nabokommunene med visse unntak i 
sommerferien. Det er en god del leietagere fra kystrelaterte kommuner, så som  
Flatanger, Osen og Roan. Ellers er det mange gjengangere og det skulle nok 
tilsi at de er fornøyd med våre tilbud. (Kommer igjen år etter år). 
 
Inntekt hytteutleie: 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
156 300,- 159 450,- 152 480,- 153 180,- 153 380,- 158 670,- 150 250,- 129 300,- 
2008 2009 2010 2011 2012    
137 260,- 126 100,- 96 796,- 104 083,- 125 019,-    
 
 

Vår samarbeidspartner på utleie og salgssida er Sentrum Auto A/S.   

 
I 2012 er det ikke foretatt større nyinvesteringer eller større 
vedlikeholdsarbeider på hyttene. Det er kun utført nødvendig vedlikehold og 
supplering av vanlige forbruksartikler. 
 
I 2010 ble det utarbeidet en statusrapport over hyttene. Denne rapporten vil bli 
ajourført i hver årsmelding.  

STATUS FJELLSTYRETS HYTTER 
 
HYTTE    BYGGEÅR      RESTAURERT/    BELIGGENHET         NR.
          NYBYGG 
 
Nye Midtvasstu         1995          1995 Sandvasslia             5 
Gamle 
Midtvasstu 

        1939  Sandvasslia             5 

Kittanstu         1977  Sandvasslia               6 
Bjørfarvasstu         1963          1993 Bjørfarvatnet             4 
Øyenskavelstu         1962     1994/2011 Øyenskaveltj.             2 
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Straumstu         1929  Finnvollv.             1 
Furudalsstu         1956          2000 Furudalsv.             3 
Giltelvstu         1981  Rørvatnet             7 
 

 
 
 

    NYE MIDTVASSTU       

Teknisk utstyr: Solcelle, propan. 

Fjellstyret bygde ny hytte i 1995. Må nok si at vi har vært litt uheldig med denne hytta. Hytta 
ble laftet av Arve Rennan av rundtømmer. Tømmeret var nok i største laget. Har fått 
vridninger i knutene som har gjort at den er utett i knutene. Dette er forsøkt opprettet etter 
beste evne. Likedan var nok tømmeret litt for stort, dette har ført til dels store sprekker i 
tømmeret som har ført til sopp og råteskader på veggen mot sørvest. Denne veggen har i flere 
år blitt smurt inn med soppdrepende midler uten at det har virket i noen særlig grad. 
Vanskelig og få området tørt nok. Løsning på dette sopp/råteproblemet vil være og fjerne 
denne veggen og sette opp en ny en av reisverk. Dette arbeidet vil bli gjort i 2013.   
 

HYTTA HAR SOLSTRØM. 4 - 5 SENGEPLASSER. 25 M2 
 

HYTTA HAR DYNER TIL OPPGITTE SENGEPLASSER. 
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VEI: SOMMER: 5 KM VINTER: 9 KM 
 

 

      KITTANSTU            

Teknisk utstyr: Propan. 

 
Dette er en laftet hytte av plank fra Røros. Maskinlaftet. Dette er den eneste hytta uten 
solcelle. Nødvendig og skifte vindu mot vest neste år. 

HYTTA HAR PARAFINLAMPER. 

4 - 6 SENGEPLASSER. 28 M2 

HYTTA HAR DYNER TIL OPPGITTE SENGEPLASSER 

VEI: SOMMER: 2 KM VINTER: 7 KM. 

 

 

   BJØRFARVASSTU         
 
Teknisk utstyr: Solcelle 
 
Hytta er satt opp av reisverk og tømmer. Ble påbygd i 1993. Hytta har en unik beliggenhet 
noe som gjør at utleia er forholdsvis brukbar, selv om den ligger et stykke fra vei. 
Soverommet er upraktisk. Forholdsvis enkelt og gjøre noe med dette. Det er mulig å dele 
soverommet i 2 /delingsvegg med dør) hvis vi tar med eksisterende gang. Da oppnår vi 2 
soverom a 4 brisker. (Utføres i løpet av 2013 – 2015). 
 
 

HYTTA HAR SOLSTRØM. 6 - 8 SENGEPLASSER. 42 M2 

HYTTA HAR DYNER TIL OPPGITTE SENGEPLASSER. 

VEI: SOMMER : 2 KM VINTER: 6 KM.  



 

18

 

                                      

ØYENSKAVELSTU 

           

Fasade mot sør.       Nytt kjøkken           Nydelen av stua 

    Teknisk utstyr: Solcelle, kjøleskap, propan, aggregat. 

Hytta ligger ved Øyenskaveltjønna. Hytta ble påbygd i 2011 med 36 kvadrat. I 2012 ble det 
også satt opp et lite tørkerom i tilknytning til hytta. (Vedfyring). Dette rommet ble ferdig til 
rypejakta 2012. Dette har vært en kjærkommen investering mht å holde jegere og andre 
hyttefolk tørre etter en våt dag i fjellet. 

HYTTA HAR SOLSTRØM, KJØLESKAP, AGGREGAT 

11 SENGEPLASSER. 78 M2 

TILRETTELAGT FOR HANDIKAPPEDE 

VEI: SOMMER: 0 M VINTER: 4 KM 
 

 

 STRAUMSTU     

 

Teknisk utstyr: Solcelle, kjøleskap, propan. 
 
Hytta ligger ved Finnvollvatnet. Dette er den gamleste hytta. Hytta er oppsatt av rundtømmer 
med bordkledning på to vegger. Rominndelingen kan det være aktuelt å gjøre noe med. 
Etterspørsel etter hytter med flere soverom blir mer og mer aktuelt. Kan nok øke 
utleiefrekvensen på Straumstu med et soverom til. I løpet av 2013 vil det bli søkt om og 
anlegge bilvei ned til hytta. 

HYTTA HAR SOLSTRØM OG KJØLESKAP. 

6-7 SENGEPLASSER. 40 M2 
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VEI: SOMMER : 200 METER. VINTER: 2 KM 

 

    FURUDALSSTU 
 

Teknisk utstyr: Solcelle, kjøleskap, propan. 
 
Hytta ble betydelig oppgradert i 2000. Dette er den mest populære hytta. Passe avstand fra 
vei, 2 soverom og forholdsvis brukbart fiske. 

HYTTA HAR SOLSTRØM.  

7 - 8 SENGEPLASSER. 48 M2 

VEI: SOMMER: 300 M VINTER: 5,5 KM. 

 
 
 

     GILTELVSTU      

 

Teknisk utstyr: Solcelle, propan. 
 
Ligger på Østerfjellet på veikanten. Dette er også en laftet hytte av plank fra Røros. Lite 
brukt, noe som skyldes beliggenhet og området som turterreng generelt. Stort sett utleid i 
forbindelse med jakt og da særlig elgjakta. Ble betydelig oppgradert i 2010 på grunn av at den 
ble invadert av stokkmaur. Skiftet ut mønestokken og deler av taket. Likedan ble torvhall og 
vindskier skiftet. Kostnaden ble kr. 12 798,-. I 2012 ble det bestemt at vi skulle utrede om vi 
skal selge Giltelvstu. 

HYTTA HAR SOLSTRØM. 

5 - 6 SENGEPLASSER. 32 M2 

VEI: SOMMER: 0 M VINTER: 2 KM 
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På alle hyttene og naustene har det blitt foretatt vanlig vedlikehold  etter hvert som behovet 
har meldt seg. 
Her nevnes: 
 

1. Beising 
2. Skifting av vinduer 
3. Kitting av vinduer 
4. Piphatter 
5. Skifte av vedovner 
6. Vindskier og vassbord 
7. Bordkledning, mindre reperasjoner. 
8. Eventuelle taklekasjer. 
9. Inventar, kopper & kar, madrasser, bestikk etc. etc.. 

 
Alle fjellstyrets hytter har torvtak.  
+ Estetisk 
- Mer vedlikehold 

          
VEIER/VEDLIKEHOLD/BRØYTING 

 

          
Langvassheimen, garasjen i bakgrunn       Veien ut mot Finnvollvatnet       

I 2012 er veiene påkostet kr. 46 600,-. Oddbjørn Aune har hatt vedlikeholdet når 
det gjelder steinplukking, grøfterensk. Gruskjøring Verstad. Kåre Sverkmo 
skraping. 
Inntekta på Furudalsveien og Risliveien i 2012  ble på kr. 101 846 ,-. Salget av 
veikort fungerer meget bra ved Sentrum Auto A/S kr. 73 960,- og dette er noe vi 
må videreføre/videreutvikle. Fra og med 2010 ble det også  innført  SMS 
betaling, dette har fungert over all forventning kr. 27 886,-. 
Overskuddet i 2012 vil bli brukt i 2013 til knusing og grusing. 
 

Følgende områder blir brøytet og strødd:                          
• Til Langvassheimen 
• Parkeringsplass ved Store Øyungen 
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Kåre Sverkmo har også hatt brøytinga i 2012 på nevnte veier/plasser 
Rydding av veikanter er foretatt av privatpersoner. Virke etter ryddinga får de 
gratis til ved.  
 
Om våren er folk ivrige etter og komme seg til fjells. I den forbindelse er det 
bestandig litt om og men når det gjelder åpning av veiene. Det er viktig at 
veiene ikke åpnes for tidlig. Det er helt nødvendig at veiene får ligge i ro til de 
er tørket opp, dermed sparer vi mye på veivedlikeholdet.  Så vi henstiller herved 
brukerne av fjellet til å respektere bommene som er satt opp om våren. 
 

TILSKUDD/GAVER ETC. 
 

Fjellstyret har gitt tilskudd til ulike lag, foreninger, organisasjoner etc.. 
Tilskudd blir kun gitt til de som har tilhørighet i bygda. 
 

I 2012 er det gitt tilskudd og gaver til: 
• Furudal beitelag 
• Heitømte beitelag 
• Gavekort hytteleie til lag og foreninger (premier), meget populært 
• Namdalseid skole + barnehagene (inntil 8 døgn gratis) 
 

 

I tillegg har fjellstyret vært behjelpelig vedrørende diverse arrangementer som 
har vært i og utenfor statsallmenningen. 
Skolene i Namdalseid og barnehagen har vederlagsfri leie av Langvassheimen 
(8 døgn i året). Dette i henhold til vedtak i fjellstyret. Skolene og barnehagen gis 
vederlagsfri leie p.g.a at vi finner det samfunnsmessig nødvendig at barn og 
unge skal lære seg å bruke fjellet på et tidlig tidspunkt. I fjellstyresammenheng 
er det en prioritert oppgave å stimulere og tilrettelegge for denne grupperingen 
slik at de får interesse av å bruke utmarka på en positiv og tilfredsstillende 
måte. Derfor har fjellstyret stilt både materiell og faglig bistand til disposisjon 
når skoler har tatt kontakt.  
 

Fjelloppsynet, politi, Røde Kors, Namdalseid skytterlag og reindrifta er tilstede 
når det arrangeres leirskole etc. i fjellet.  De har til oppgave å informere og 
fortelle om våre roller i utmarkssammenheng. 
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              Skiskyting leirskole Langvassheimen 

MARKEDSFØRING/INFORMASJON 
 

 
              Informasjon Storlidalen 

 
 

Fjellstyret prioriterer fortsatt markedsføring av sine produkter og arbeidsopp- 
gaver.  Dette er en stor utfordring for fjellstyret.  Hele tiden må fjellstyret sette 
seg inn i nye produkter og markedsføringsmetoder. 
Det er også i 2012 forsøkt å markedsføre fjellstyret og fjellstyresystemet med de 
ressursene de disponerer på en positiv og konstruktiv måte.  Internett blir stadig 
viktigere med hensyn både til markedsføring, post og rapporteringsrutiner.  Her 
er det nødvendig med fornyinger og tilpassinger hele tiden (har vært og er en 
utfordring).   
Fjellstyret er tilknyttet INATUR når det gjelder salg av jakt- og fiskekort.  De 
markedsfører våre produkter samtidig som de har salg av nevnte produkter.  Vi 
har vært tilknyttet INATUR på salgssiden siden 2003 og salget har økt jevnt. 
Som nevnt har fjellstyret salg av jakt- og fiskekort gjennom INATUR.  
I løpet av 2013 bør vi se på muligheten for utleie av våre hytter gjennom I 
Natur. Mange fjellstyrer i nærområdet  har fått en omsetningsøkning ved deres 
salg gjennom I Natur. 
Fjellstyret har siden oppstarten av Lokalavisa Verran/Namdalseid hatt en fast 
annonse hver uke i avisa. Siste året annenhver uke. 
Størsteparten av hytteleie, jakt- og fiskekortsalg besørges av Sentrum Auto AS. 
 

Fornying og redigering av hjemmesida foretas av Arne Fossvik jevnlig. 
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OPPSYNSTJENESTEN 
 

      

  Torsheia oppsyn motorferdsel                Oppsyn rypejakta (Åsneslangvatnet)  
                                 

 
Fjelloppsynet har deltatt på diverse kurs etc. de siste åra og det har hatt stor 
betydning for oppsynet. Vi har fortsatt et godt samarbeide med det lokale 
lensmannskontoret som igjen er med på å styrke oppsynet. Det har vist seg at 
det er viktig at vi har kompetanse på hvert vårt område som politidel og den 
grønne delen. 
 

Oppsynets samarbeid med lensmann/politi er videreført og styrket, dette i form 
av møter, felles kurs, felles kontroller/patruljer på snøscooter samt kontroll av 
jegere og fiskere. Fjelloppsynet har god støtte i det lokale lensmannskontor i en 
del saker, og samtidig er de en samarbeidspartner i andre saker.  
 
Antall kontrollerte, rapporterte m.m. 
 

 
 

Småvilt-
jakt 

Storvilt
-jakt 

Fiske Motor-
ferdsel 

Verne-
regler 

Annet 

Antall kontrollerte       68    203     91    12      106 
Antall rapporterte saker                 1       1   
Antall OPS        1         5       3       14 
 
Fjellstyret inngikk i 2003 en samarbeidsavtale med Osen fjellstyre vedrørende 
oppsyn.  Denne avtalen omfatter oppsyn i elgjakta, småviltjakt og fiske.  
( Avtalen videreføres i 2012). I Osen har vi  ikke hatt lovovertredelser som har 
ført til anmeldelser. 
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I 2007 inngikk fjellstyret kontrakt med SNO om oppsyn i naturreservatene på 
Namdalseid og i Flatanger. Disse dagsverkene skal gå til oppsyn og vedlikehold 
av grensemerkene til naturreservatene. (Avtalen videreføres i 2013). 
 

 
Sundskutt skilt ved nedre Botnan 

  
Fjellstyret selger også tjenester til Statskog under elgjakta, dette samarbeidet 
ble innledet i 2006. Området omfatter statskogs eiendommer på Østerfjellet og 
Bangdalen. (Denne avtalen videreføres også i 2013). Avtalen er revidert noe på 
grunn av at Statskog har lagt om sine rutiner vedrørende veiing av elgen. De 
har innført egenveiing med stikkprøver. 
Fjelloppsynet har elgjaktoppsyn i følgende kommuner i perioden 25 september – 
15 november.  

• Namdalseid 
• Osen 
• Namsos 
• Steinkjer 
• Snåsa 

  

LANGVASSHEIMEN 
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Fjellstyret har eid og drevet Langvassheimen i 15 år.  
 

Fjellstyret har fortløpende evaluering av drifta av Langvassheimen.  Fjellstyret 
er til enhver tid opptatt av drift og driftsform.  Dette for at vi  skal kunne 
tilfredsstille brukerne/brukergruppen av ”heimen” på en tilfredsstillende måte. 
 

Vannkvaliteten på Langvassheimen har vært en utfordring. I løpet av 2012 har 
vi greid å få vannkvaliteten opp på et akseptabelt nivå. Likevel har vi valgt og 
bruke Eden vatn som et supplement. Etter at vatnet ble mye bedre har vi merket 
godt at mengden med Eden vatn er blitt redusert. Utfordringen nå er fargetallet 
som er litt for høyt. Driftsassistansen A/S mener at dette problemet skal løses i 
løpet av våren/sommeren 2013. 
 

Utleia for år 2012  har gått opp med kr. 18 572,-. Helgene er veldig populære, 
også i 2012  var det vanskelig og oppdrive ledige helger. En må være ute i 
meget god tid for å leie helger.  Fortsatt er det ukedagene som er utfordringen. 
 

Inntekta i 2011 kr. 294 854,- og i 2012 kr. 313 427,- 
 

Det vil være viktig at vi  holder oss oppdatert på hva  markedet  etterspør. 
Likedan at vi greier å holde anlegget i  stand slik at leietagerne kan markedsføre 
produktet videre til andre. Den beste markedsføringen er brukerne (positiv 
omtale). 
 

For året 2013  ser det meget bra ut, det er allerede nesten fullbooket i helgene 
samt at enkelte uke dager også er bestilt.  
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                                            Høststemning i Oksvollan 

SLUTTORD 
 

• Driftsåret 2013 har nok engang vært et normal år for fjellstyret.  
 

Fjellstyret har de 4 siste åra solgt oppsynstjenester til andre oppdragsgivere. 
Dette er:    

• Osen fjellstyre 
• Statskog 
• Statens naturoppsyn.   

Disse oppdragsgiverne er godt fornøyd med fjellstyrets håndtering av de pålagte 
oppgavene de har gitt oss,  derfor ønsker alle og videreføre denne ordningen.  
 

I henhold til Fjellova er fjellstyrene satt til å forvalte allmenningene på en 
forsvarlig og fruktbar måte slik at alle kan nyte godt av dens herligheter den har 
å by på. Ett av målene er at disse områdene skal gi en viss avkastning både for 
næringsutøverne i området og likedan til de som bruker områdene i 
rekreasjonssammenheng.  
Fjellstyrene og fjellstyresystemet vil fremover møte nye utfordringer, det er 
mange instanser som ønsker å delta i utformingen av fremtidens 
statsallmenning. I åra som kommer vil  fjellstyrene og Norges 
Fjellstyresamband være  innstilt på å løse utfordringer som måtte dukke opp på 
en best mulig måte for brukerne av områdene. 
 

Fjellstyret vil til slutt rette en stor takk til alle brukere av statsalmenningene og 
andre samarbeidspartnere i og utenfor Namdalseid. 
                                

Namdalseid, 13 mars  2013                 
 
  

Knut Inge Westerhus     Harald Røthe 
Leder        Dagl.leder/fjelloppsynsmann  

    

 


