PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 21.08.17

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 21.08.17.
Sak 59.17
Ark 012.1
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 31.05.17.
Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent.
Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 31.05.17 ble godkjent.

Sak 60.17
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om tilskudd – Femund Friluft
Administrasjonens forslag til vedtak:
Søknaden fra Femund Friluft avslås med begrunnelse i at det ikke er midler igjen til
formålet i Bidragsbudsjettet for 2017.

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre bevilger kr 46 000,- til tiltaket. Tilskuddet gjelder
investeringsutgifter påløper i 2017, og følger ellers regler fastsatt i Bidragsbudsjettet.
Bevilgningen dekkes ved at kr 46 000,- overføres fra fjellkassa til posten for reiseliv i
bidragsbudsjettet.
Fjellstyrets forslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
Engerdal fjellstyre bevilger kr 46 000,- til tiltaket. Tilskuddet gjelder
investeringsutgifter påløper i 2017, og følger ellers regler fastsatt i Bidragsbudsjettet.
Bevilgningen dekkes ved at kr 46 000,- overføres fra fjellkassa til posten for reiseliv i
bidragsbudsjettet.
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Sak 61.17
Ark 351.2
Saksbeh.: OOps
Høring: Søknad om etablering av parkeringsplass ved Nordby, Drevsjø
Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at Drevsjø Stedsgruppe får etablere
parkeringsplasser ved Nordby på Drevsjø som omsøkt.

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed
som følger:
Fjellstyrets uttalelse:
Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at Drevsjø Stedsgruppe får etablere
parkeringsplasser ved Nordby på Drevsjø som omsøkt.

Sak 62.17
Ark 361.2
Saksbeh.: OOps
Høring: Ombygning av bygning til uthus, Sundloken (Fjellguttusjøen).
Administrasjonens forslag til uttalelse:
I sak om hvorvidt tidligere krav om riving av bygning tilknyttet fritidseiendom
(tidligere brøytestasjon) ved Sundloken ska bortfalle, mener fjellstyret at det er opp til
kommunen og Statskog SF som har stilt disse kravene å avgjøre det. Fjellstyret er av
den oppfatning at reindriftsens interesser bør veie tungt i saken. Dersom det er i deres
interesse at bygningen får stå, så vil fjellstyret stille seg bak et slikt standpunkt – og
tvert om. Fjellstyret vil imidlertid peke på at Engerdal kommune og Statskog SF har
dekning for å opprettholde krav om riving i planbestemmelsene.

Fjellstyret fremmet følgende forslag til uttalelse.
1. Engerdal fjellstyret viser til gjeldende planbestemmelse som fjellstyret tidligere har
hatt til høring og stilt seg bak. Fjellstyret kan ikke se særskilte forhold som taler for et
unntak fra bestemmelsene.
2. Av presedenshensyn mener fjellstyret at nevnte koie bør fjernes, slik det hele tida har
vært forutsatt.

Fjellstyrets forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse blir dermed som
følger:
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Fjellstyrets uttalelse:
1. Engerdal fjellstyret viser til gjeldende planbestemmelse som fjellstyret tidligere har
hatt til høring og stilt seg bak. Fjellstyret kan ikke se særskilte forhold som taler for et
unntak fra bestemmelsene.
2. Av presedenshensyn mener fjellstyret at nevnte koie bør fjernes, slik det hele tida har
vært forutsatt.

Sak 63.17
Ark 362.2
Saksbeh.: OOps
Høring: Oppsetting av gapahuk Månvegen/Elveseterveien.
Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at Femundselva Historielag merker stier,
setter opp gapahuk og gjør tilrettelegginger for friluftslivet som omsøkt.

Reidar Åsgård ba om å få sin habilitet vurdert. Åsgård fratrådte møtet ved behandling av dette
spørsmålet. Fjellstyret kjente Åsgård inhabil i saken, og deltok følgelig ikke i den videre
behandling av saken.

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed
som følger:
Fjellstyrets uttalelse:
Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at Femundselva Historielag merker stier,
setter opp gapahuk og gjør tilrettelegginger for friluftslivet som omsøkt.

Sak 64.17
Ark 613
Takseringsresultat og opplegg for jakt på ryper og skogsfugl 2017
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 160 ukeskort (hvorav 70 forbeholdes
innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i
september, fordelt på to perioder; 10 t.o.m. 16 sept og 17 t.o.m. 23 sept. Prisen for
dette ukeskortet settes til kr 1100,- med 50 % prisreduskjon for innenbygds jegere.
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2. Det settes følgende fangstbegrensninger for septemberjakta; 2 ryper pr jeger pr dag
som dagskvote og 6 ryper pr jeger som ukeskvote. For skogsfugl gjelder dagskvoter på
2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som ukeskvote hvorav maks en røy
eller orrhøne.
3. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 100 periodekort (hvorav 50 forbeholdes
innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i
perioden 2. oktober til og med 15 november. Prisen for dette periodekortet settes til kr
1500,- med 50 % prisreduskjon for innenbygds jegere. For jegere som tildeles kort i
begge perioder (dvs både ukeskort i september og periodekort i oktober/november) gis
det en rabbat på kr 400,- (200,- for innenbygds).
4. Det settes følgende fangstbegrensninger for perioden oktober-november; 2 ryper pr
jeger pr dag som dagskvote og 8 ryper pr jeger som periodekvote. For skogsfugl
gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 6 skogsfugl pr jeger som
periodekvote hvorav maks 2 røy eller orrhøne.
5. Kortene tildeles etter søknad. Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre
salgsprosedyre ihht alternativ 2 beskrevet i saksframlegget.
6. Det gis ingen prisrabbat dersom kjøper allerede har jaktkort for småvilt uten ryper og
skogsfugl. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt spesielle
forhold foreligger.
7. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt
jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt.
8. Øvrige forutsetninger følger de bestemmelser som fjellstyret har vedtatt for
småviltjakta 2016.
Fjellstyret fremmet følgende endringer (i kursiv) til administrasjonens forsalg
1. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 140 ukeskort (hvorav 70 forbeholdes
innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i
september, fordelt på to perioder; 10 t.o.m. 16 sept og 17 t.o.m. 23 sept. Prisen for
dette ukeskortet settes til kr 1100,- med 50 % prisreduksjon for innenbygds jegere.
2. Det settes følgende fangstbegrensninger for septemberjakta; 2 ryper pr jeger pr dag
som dagskvote og 4 ryper pr jeger som ukeskvote. For skogsfugl gjelder dagskvoter
på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som ukeskvote. Brunfugl er
fredet.
3. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 125 periodekort (hvorav 75 forbeholdes
innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i
perioden 2. oktober til og med 15 november. Prisen for dette periodekortet settes til kr
1500,- med 50 % prisreduskjon for innenbygds jegere. For jegere som tildeles kort i
begge perioder (dvs både ukeskort i september og periodekort i oktober/november) gis
det en rabbat på kr 400,- (200,- for innenbygds).
4. Det settes følgende fangstbegrensninger for perioden oktober-november; 2 ryper pr
jeger pr dag som dagskvote og 8 ryper pr jeger som periodekvote. For skogsfugl
gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som
periodekvote hvorav maks 1 brunfugl.
5. Kortene tildeles etter søknad. Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre
salgsprosedyre ihht alternativ 2 beskrevet i saksframlegget.
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6. Det gis ingen prisrabbat dersom kjøper allerede har jaktkort for småvilt uten ryper og
skogsfugl. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt spesielle
forhold foreligger.
7. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt
jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt.
8. Øvrige forutsetninger følger de bestemmelser som fjellstyret har vedtatt for
småviltjakta 2016.
Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets
vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
1. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 140 ukeskort (hvorav 70 forbeholdes
innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i
september, fordelt på to perioder; 10 t.o.m. 16 sept og 17 t.o.m. 23 sept. Prisen for
dette ukeskortet settes til kr 1100,- med 50 % prisreduksjon for innenbygds jegere.
2. Det settes følgende fangstbegrensninger for septemberjakta; 2 ryper pr jeger pr dag
som dagskvote og 4 ryper pr jeger som ukeskvote. For skogsfugl gjelder dagskvoter på
2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som ukeskvote. Brunfugl er fredet.
3. Engerdal fjellstyre åpner for at det kan selges 125 periodekort (hvorav 75 forbeholdes
innenbygds jegere) for jakt på alt jaktbart småvilt inkludert ryper og skogsfugl i
perioden 2. oktober til og med 15 november. Prisen for dette periodekortet settes til kr
1500,- med 50 % prisreduskjon for innenbygds jegere. For jegere som tildeles kort i
begge perioder (dvs både ukeskort i september og periodekort i oktober/november) gis
det en rabbat på kr 400,- (200,- for innenbygds).
4. Det settes følgende fangstbegrensninger for perioden oktober-november; 2 ryper pr
jeger pr dag som dagskvote og 8 ryper pr jeger som periodekvote. For skogsfugl
gjelder dagskvoter på 2 skogsfugl pr jeger pr dag og 4 skogsfugl pr jeger som
periodekvote hvorav maks 1 brunfugl.
5. Kortene tildeles etter søknad. Daglig leder gis fullmakt til å gjennomføre
salgsprosedyre ihht alternativ 2 beskrevet i saksframlegget.
6. Det gis ingen prisrabbat dersom kjøper allerede har jaktkort for småvilt uten ryper og
skogsfugl. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt spesielle
forhold foreligger.
7. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt
jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt.
8. Øvrige forutsetninger følger de bestemmelser som fjellstyret har vedtatt for
småviltjakta 2016.
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Sak 65.17
Ark 364
Saksbeh.: OOps
Høring: Søknad om oppføring av brygge
Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre kan for sin del godkjenne at det etableres brygge tilknyttet
fritidseiendom gnr 164, bnr 1, fnr 208 I Gjermundsvika. Fjellstyret minner om at en
slik tillatelse er i strid med grunneiers egne retningslinjer, og tiltaket skal ikke redusere
allmennhetens mulighet til bruk av området. Brygga og området rundt denne skal ikke
være fysisk stengt for allmennheten med gjerde, skilt e.l. Begrunnelsen for fjellstyrets
syn i denne saken er ut fra de særskilte (medisinske) behov oppgitt i søknaden.
Dersom slikt særskilt behov opphører i framtiden (f.eks ved eierskifte), skal brygga
fjernes.

Fjellstyrets fremmet følgende forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre viser til tidligere avgjørelser i slike saker, og ser ikke tilstrekkelig
grunnlag for å avvike dette. Det vil skape betydelig presedensproblemer hvis det blir
gitt tillatelse.

Fjellstyrets forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed som
følger:
Fjellstyrets uttalelse:
Engerdal fjellstyre viser til tidligere avgjørelser i slike saker, og ser ikke tilstrekkelig
grunnlag for å avvike dette. Det vil skape betydelig presedensproblemer hvis det blir
gitt tillatelse.
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