
Årsmelding 2016 for 
Overhalla Fjellstyre 

Lønntoppstu, ferdig 2016. 



1. Styret

Overhalla fjellstyre har i 2016 bestått av:  
Valgt av Overhalla kommunestyre 23.11.2015 

Personlige varamedlemmer: 
Knut Lilleberre Styreleder Kjell Aspnes 
Kari-Anne Grandaunet Jenssen Nestleder Anita Vold 
Olav Grande  Styremedlem Håkon Lysberg Espelund 
Hanne Homstad Styremedlem Kari-Marte Lassemo 
Erlend Lande Lilleberre Styremedlem Espen Opdal 

2. Ansatte
Erlend Lande Lilleberre har fungert som sekretær i forrige periode og fortsatte som det i 2016. 
Det ble vedtatt å ansette han som daglig leder fra 20.12.2016. Dette for å tilnærme oss andre 
fjellstyrer i organisasjonsstruktur samt at styreleder ønsket å få den daglige drifta over på en 
fast ansatt. Daglig leder forbereder saker som skal behandles i fjellstyret, samt protokollføring 
av styremøter. Videre har han ansvaret for saksbehandling og høringsuttalelser, økonomi, 
budsjett og andre ting som naturlig hører daglig leder-jobben til. Dette står beskrevet i 
instruks for daglig leder samt arbeidsavtale. Daglig leder fungerer også som fjelloppsyn og 
lønnes på timebasis. Stillingen er i størrelsesorden ca. 20-25 %. Ansettelsen er tidsbegrenset 
frem til nytt fjellstyre er valgt i 2019. 

Ansatte: 
Erlend Lande Lilleberre Daglig leder og fjelloppsyn i ca. 20-25% stilling 
Jon Håvard Vold  Fjelloppsyn i ca. 15-20 % stilling 
Alle ansatte har tidsbegrenset arbeidsavtale til nytt fjellstyre er valgt. De lønnes på timebasis. 
Våre oppsynsmenn utfører i tillegg tjenestekjøpsarbeid for SNO. 

I tillegg har Hanne og Morten Homstad ansvaret for driften av hyttene i Vesterå samt 
Bangsjøstu. 

3. Virksomheten i 2016
Ferdigstillelse av den nye hytta ved Lønntoppen samt riving av gammelhytta har i år vært 
fjellstyrets største oppgave. Hytta er ferdigstilt og tatt i bruk. Gammelhytta er revet og kjørt 
ned til bygda.  
Det ble i 2016 vedtatt å starte arbeidet med å sette ut fisk i Sandtjønna ved Lønntoppstu. 
Søknader til kommune og fylke ble godkjent og sommeren 2016 ble ca 400 fisk båret dit. 
Dette prosjektet skal fortsette i fire-fem år til. 

Uthuset ved Grytsjøhytta ble satt opp våren 2016, etter at det gamle uthuset brant opp i 2014. 
Uthuset mangler taktorv og dør/vindu. Det blir ferdigstilt i 2017. 
Båten ble kjørt ned til reparasjon og kjørt opp igjen før snøen forsvant. 

Ved Bangsjøstu er det oppført nytt utedo. Torva på taket er i ferd med å sige ned litt, så dette 
må gjøres noe med i 2017. 



Vestrogndalstu er utleid på åremål. Leietagerne har pusset opp hytta utvendig og innvendig og 
fjellstyret har betalt for materialer. 

Fjellstyret har bygget nytt rekkverk på brua over Trekvisla, ved krysset før Grønnlibukta. 
Oppdragsgiver var Statskog. 

Vi har bistått Nord-Trøndelag Jeger og Fiskerforening med gratis utlån av hytte, båt og 
fiskekort i forbindelse med fiskedag for minoriteter på Skage. De fikk låne Framnes og fisket 
i Vestråvatnet, noe som gav mange fisker. 

4. Kurs og møter
Fjellstyret har i 2016 hatt 3 styremøter og behandlet 19 saker. Utover dette var fjellstyret på 
kurs for nye fjellstyrer i Steinkjer i februar 2016.  
Våre to oppsynsmenn har vært på møte/kurs i både sentralt- og regionalt oppsynsutvalg. 
Styreleder var på fagdag og årsmøte i Nord-Trøndelag fjellstyresamband. 

5. Fjelloppsyn
Våre 2 oppsynsfolk utførte oppsynsarbeid på statsallmenningen både sommer og vinter. Vi 
fikk refundert ca 30.000 for dette arbeidet. I tillegg fikk vi tildelt oppsynsmidler fra Statens 
Naturoppsyn for spesielt oppsyn i våre naturreservat samt motorferdselkontroller i lag med 
SNO og politi.  

6. Fjellstyrets hytter
Overhalla fjellstyre har 9 hytter og en gamme som leies ut via iNatur. 

Salfjellstu disponeres av Overhalla jeger og fiskerforening, men den lånes ut sammen med de 
andre hyttene tilhørende fjellstyret. Hytta er bra vedlikeholdt og OJFF har plassert en ny 
aluminiumsbåt der. Ordningen fungerer greit. Det mangler fortsatt solcellepanel i hytta. Dette 
blir montert i 2017. 

Lønntoppstu er ferdigstilt og gammelhytta revet. Nytt naust må til. Båt inkludert i hytteleien. 

Framnes er godt istandsatt utvendig. Det bør på sikt gjøres noe innvendig. Nytt kjøkken er 
under planlegging. Uthuset er rettet opp, men nytt uthus/anneks vurderes. Båt er også her med 
i utleie. 

Svoltifesktjønnstu er nyrestaurert og trenger ikke noe oppgradering på en stund. Fjellstyret 
vurderer nytt uthus/anneks også her. 

Vestrogndalsstu leies ut på åremål til Bjørn Arve og Mona Øvereng. Hytta er nyrestaurert 
både utvendig og innvendig. Den gamle stallen vurderes også å restaureres. Fjellstyret leier ut 
hytta i elgjakta. 

Bangsjøhytta er godt vedlikeholdt. Ny frittstående utedo montert. Takpapp/torv må utbedres. 



Utleie har dessverre gått ned. Mest på grunn av at det ikke kan kjøres snøscooter dit på vinters 
tid, på grunn av at det må kjøres over verneområdet. 

Gammen i Lokan er disponibel for utleie. Hanne ordner med utleien. Gammen blir utleid 
under småviltjakta. 

Grytsjøhytta er i grei stand. Nye ytterdør og ny ovn og pipe er under planlegging. 
Nyoppsatt tømret uthus som erstattet det gamle som brant. Nytt frittstående utedo ved siden 
av uthuset. 

Reinsjøhytta er i god stand. Liten lekkasje i toppen av pipa skal utbedres. 
Nytt uthus/anneks vurderes. 

Lille Bæbu er den gamle saugjeterhytta som fjellstyre har overtatt. Den må utbedres noe, 
mangler ovn etc. Vurdere å leie den ut, den burde være attraktiv spesielt i jakta. 

Hytteutleie 2012 2013 2014 2015 2016 
Svoltifeskstu 15 15 14 44 44 
Framnes 20 34 34 74 78 
Grytsjøstu 84 66 60 46 63 
Reinsjøstu 74 47 53 47 45 
Bangsjøstu 52 50 45 56 27 
Lønntoppen 24 33 37 45 35 
Salfjellstu 32 44 3 20 12 
Vestrogdalstu 12 14 14 14 7 
Gamma i Loken 5 5 5 5 5 
Lille BæBu 0 0 0 0 0 
Utleie i døgn 318 308 265 351 316 
Utleie i kroner 105.579,- 113.333,- 122.361,- 139.259,- 125.127,- 

7. Storviltjakta
Felte elg i statsallmenningene i Overhalla kommune 

Felte dyr 2012 2013 2014 2015 2016 
Kukalv 8 3 8 6 5 
Okskalv 6 3 2 5 4 
Ku 1,5 år 2 3 5 6 5 
Okse 1,5 år 0 4 6 3 0 
Ku eldre 3 4 1 2 4 
Okse eldre 7 6 5 8 6 
Sum skutt 26 23 27 30 24 
Inntekter *) 221.881,- 269.970,- 228.245,- 271.866,- 253.533,- 
*) Inntekter eksklusiv fellingsavgift 



I tillegg kommer elg skutt i Alm og Ekorndalen. Dette valdet leies ut som tillegg til nabovald. 
Vi har også andel (17%) av Namsos fjellstyres vald Finntjønn/Gravdal. Inntekter fra 
Finntjønn/Gravdal og Alm/Ekorndal er tatt med i inntekter. 

8. Småviltjakta
Årets rypejakt kan oppsummeres som noe bedre enn fjorårets, som var et veldig dårlig år. 
Spesielt i Alm/Ekorndal statsallmenning var det gode tilbakemeldinger, mens i Nordre 
Bangsjø og i Vesterå/Landego var det veldig variabelt.  
Storfuglbestanden var over gjennomsnittet, spesielt orrfuglbestanden var bra. 

Kortsalg 2012 2013 2014 2015 2016 
Solgte jaktkort 223 194 189 153 210 
Inntekt kortsalg 115.000,- 107.600,- 98.500,- 92.350,- 112.050,- 

9. Innlandsfiske
Salget av fiskekort foregår i samarbeid med Overhalla utmarkslag. Fiskekortene selges på 
Inatur. I tillegg administrerer utmarkslaget kortsalg på G-sport i Overhalla og L.Johansen i 
Namsos. Inntektene fordeles etter en vedtatt fordelingsnøkkel. 
Inntekten for inneværende år er ikke klart per d.d.  

Fiskekort 2012 2013 2014 2015 2016 
Inntekter 6.000,- 7.500,- 9.950,- 12.862,- 

10. Økonomi
Økonomien i fjellstyret er tilfredsstillende. Dette skyldes at vi har stabil inntekt som vi 
budsjetterer ut i fra og forholder oss til det som er budsjettert. 
Et hovedmål for fjellstyrets økonomi er å ha et bankinnskudd tilsvarende et års omsetning, 
noe som i 2016 lå på ca. 739.000,-. 

Salg av elgjakt er fortsatt den største inntektskilden, med en inntekt for 2016 på vel 250.000,-. 
Elgjakta medfører også at hytteinntektene er bra på de hyttene som ikke leies ut i noen stor 
grad ellers i året. Alle lagene leier hytte av oss i elgjakta. 

Småviltjakta gir også et rimelig overskudd. Småviltjakta fører også til økt utleie av hyttene. 

Innlandsfiske er ingen stor inntektskilde, men har vært økende de senere år. Kortprisene 
kunne ha vært økt, men vi tror ikke at det er veien å gå. I Sandtjønna ved Lønntoppen har vi 
startet kultiveringstiltak som vil vare til ca. 2020. 

Selv om vi har stor omsetning på hytteutleie er hyttene fortsatt den største utgiftsposten. De 
krever et kontinuerlig vedlikehold og innkjøp av ved. 



Økonomiske nøkkeltall for 20162

o Driftsinntekter: 739.619,-

o Driftskostnader: 541.904,'
o Driftsresultat: 197 -715,'
o Bankinnskudd: 745.844,'
o Sum egenkapital og gield: l-674-431,-

fusmelding for 2016 er godkjent og vedtatt.

Overhalla den 22.03 .2017

Kad-Annå Grandaunet Jensen (nestleder)

Erlend Lande Lilleberre (medlem)
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I tilknytning til Orerhalla fiellstyret regnskapsavleggelsefor2016 bekefter vi etterbesteskjønn og

overt evis nin g følgende :

Årsregnskapet og årsnrcldingen er avlagt i overens stenrnelse næd lov og god regnskapsskikk' og gir etter var

oppfatning fullstendige oppiyrning..fo-r bedønrrelsen av resultatet og selskapets stilling på balansedagen'

Ledelsens ansvar
o M er kjent nrcd vårt ansvar for å utfornp og iverksette en hensiktsrrpssig intem kontroll som skal forhindre

og avdekke misligheter og feil.

o Alt regnskapsnateriale oireferater fra alle_ avholdtenøter npd beslutningsrettvilvære tilglengetg for

revisor. Det er ilke inngåit vesentlige avtaler somrevisor ikke er gjort §ent nrd'

omspesielleregnskapsposter,hendelseretterbalansedagen,loverogforskri.fiermv.
. Flter det vi §enner til, inneholder årsregnskapet ned noter alle opptysninger om §ente økonomiske

forpliktelser av betydning - både påløpte og betingede'

o M kjenner ikke til at sehLpet er invofuert i eller må påregne o-g bli involvert som part i rettstvister som

rnedfører ,"s"nttige fo.plikt.lser for selskapet utover det som fremgår av åLrsregnskapet eller årsberetningen'

. Alle vesentlige panteheftelser, kausjons- eller garantiforplikte lser for selskapet ved utgangen av

regn s kaps året er redegjort for i års re gnskap et'

o Selskapet har eiendoÅrett til alle eiendeler oppført i balansen. Det er ikke knyttetnoen heftelser eller

pantsettelser,rr.*rrå"."i"odormforhold, til dLie eiendeler ut over det som fremgår av åtsregnskapet'

o Vr kjenner ikke til at det foreligger brudd på vedtekteq lover eller forskrifter eller offentlige reguleringer

,o,n k"n nrdføre økonomisk Jler strafferettslig ansvarfor selskapet

. Vi kjenner ikke til aiselskapet overfor daglig leder eller styrets leder har forphktet s eg til å gi særskilt

vederlag ved opphøreller endring av ansettelsesforholdetellervervet, jf. Regnskapsloven § 7-31 c9744,

som ik&e frengåt av årsregnskapet'

. Det er ilke gitt liin eller sikkerhåtsstillelse nrv etter årsskiftet som giør at disponering og utdeling på

grunnlag uÅgnsløpetvedårssluttblir ulovlig iht' aksjeloven § 8-1'

Misligheter
. vi har gitt revisor opplysning om våre vurderinger av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig

feilinfonnasjon som følge av misligheter'

o Vi har gitt revisor opptirnirg"roÅ vår §ennskap til misligheter, eventuelle påstanderom misligheter eller

misranke o,,, "irdli;;;rotipaui*.. 
såbmpet,entende-er av ansatte,tidligere ansatteeller andre'

o Vi har ikke opplysningerom misligheter eller andre uregelrrrssigheter av vesenttig betydning for

årsregnskapeiiomikke erkonrnet til uttrykk i dette'

Nærstående Parter
o M belrefteratinforrnasjonen somerfrendagt foråidentifisere nærståendepanererfullstendig ogdetergitt

tilstrekkelig og n U*i.iåig inforrnasjon i årslgnskapetomnærståendeparterogtransaksjonernrcd disse'

. M kjenner ikke til at eventuelle transaksjonernrd de nærstående partene har blitt gjennonført i strid nrcd

fornrlle krav til \rJ,uk og dokuurntasjon eller i strid nrd prinsipper om arrnlengdes prising.

Ik k e -k o rri ge rt.feil informa sio n i årsre gn sk ap et

. vi næner at i den g.ioriro, t ul urd"tk"t feil i årsregnskapet som ilke senere er rettet opp, dreier dette

seg om forhold .o"* UaO".ot"ltvis og samlet er uvesentlige for årsregnskapet somhelhet'

Detharikke inntruffetbegivenheteretterutløpetavregnskapsåretsompåvirkervurderingenavselskapetsverdi
negativt elle*o. r."aå-,ii ltti..i"g.. av, e[Lr ti[eggiopptysningeri, årsregnskapet eller årsberetningen'

sted,dato )'anl,6"U^ ']/3 Zc'l 7

åtk,,rr Nl,,rL xiU,Jl ,a M*t int^Lt"*
Daglig leder Styrets leder




