PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 04.02.15

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 04.02.15.
Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent.

Sak 01.14
Ark 012.1
Godkjenning av sakliste og møtereferat fra møte den 15.12. 2014.
Saklista for møtet samt møtereferat fra forrige fjellstyremøte ble godkjent.

Sak 02.15
Ark 041
Saksbeh. MTra
Godkjenning av Tjenestekjøpsavtale med Engerdal Grunneierforening for jakt og
fiske.
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del forslag til avtale mellom Engerdal Fjellstyre
og Engerdal Grunneierforening om salg av tjenester.
2. Fjellstyrets leder gis fullmakt til å underskrive avtalen på vegne av Engerdal fjellstyre.
Fjellstyrets leder gis også fullmakt til å evaluere avtalen etter 2015, og om så er
nødvendig, foreta mindre justeringer sammen med Engerdal Grunneierforening.

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag til pkt 2:
2: Leder i fjellstyret gis fullmakt til å underskrive avtalen på vegne av Engerdal fjellstyre.
Fjellstyret evaluerer avtalen etter 2015.
Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Fjellstyret
vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
1. Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del forslag til avtale mellom Engerdal Fjellstyre
og Engerdal Grunneierforening om salg av tjenester.
2. Leder i fjellstyret gis fullmakt til å underskrive avtalen på vegne av Engerdal
fjellstyre. Fjellstyret evaluerer avtalen etter 2015.
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Sak 03.15
Ark 613.1
Saksbeh.: OOps
Evaluering av ordningen med jaktkort til turistbedrifter.
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Under forutsetning av at fugletilgangen ikke blir dårligere videreføres ordningen med
tildeling av jaktkort til turistbedrifter på statsallmenningen i Engerdal.
2. Fjellstyret delegerer til administrasjonene å foreta fordeling av kort bedriftene
imellom.
3. Det utarbeides et standardisert skjema som alle søkere skal benytte.

Åse Waldal ba om å få sin habilitet vurdert, og fratrådte under behandlingen av dette.
Fjellstyret kjente Waldal habil.
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed
som følger:
Fjellstyrets vedtak:
1. Under forutsetning av at fugletilgangen ikke blir dårligere videreføres ordningen med
tildeling av jaktkort til turistbedrifter på statsallmenningen i Engerdal.
2. Fjellstyret delegerer til administrasjonene å foreta fordeling av kort bedriftene
imellom.
3. Det utarbeides et standardisert skjema som alle søkere skal benytte.

Sak 04.15
Ark 613
Småviltjakta 2015

Saksbeh.: OOps

Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Engerdal fjellstyre vedtar framlagt forslag alternativ 1 til Jakttider- priser og
bestemmelser for småviltjakta 2015/16.
2. Forslaget sendes Engerdal kommune for uttalelse etter Fjellovens §23.
Nelly Jorunn Karlsen fremmet følgende forslag:
Innenbygds jegere betaler sesongkort for rype og skogsfugl og kan jakte hele perioden
jakta er åpen for disse artene.
Ved votering falt forslaget med 3 mot 1 stemme.
Innenbygds jegere behøver ikke å søke på jaktkort. Jaktkortene selges fortløpende med
salgsstart 7 april via telefon eller ved oppmøte på fjellstyrekontoret.
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Ved votering falt forslaget med 3 mot 1 stemme.

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag til pkt 1:
1: Engerdal fjellstyre vedtar framlagt forslag alternativ 1 til Jakttider, -priser og bestemmelser
for småviltjakta 2015/16 med fjellstyrets endringer.

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringsforslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets
vedtak ble dermed som følger.
Fjellstyrets vedtak:
1. Engerdal fjellstyre vedtar framlagt forslag alternativ 1 til Jakttider- priser og
bestemmelser for småviltjakta 2015/16 ned fjellstyrets endringer.
2. Forslaget sendes Engerdal kommune for uttalelse etter Fjellovens §23.

Sak 05.15
Ark 335.2
Saksbeh.: OOps
Utløpende festekontrakt for grunn til lager for husdyrgjødsel ved Hotell Dagros
Administrasjonens forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre bekrefter bruksrett på eiendommene gnr. 161 bnr. 54 Solstad, gnr. 161 bnr.
53 Femundsundet søndre, gnr. 165 bnr. 152 Galten nedre-vestre og gnr. 162 bnr. 113 Galten
øvre. Disse brukene er i aktiv drift og brukerne har overfor fjellstyret bekreftet at de ønsker
fortsatt avtale om areal til gjødselkum ved «Hotell Dagros». Avtalen forlenges slik den er med
dette vedtaket. Avtalen gjelder så lenge det er aktiv bruk ved «Hotell Dagros».
Fjellstyret ønsker ikke å sette spesielle vilkår ved en forlengelse av avtale om leie av areal til
gjødselkum, utover de som følger dagens avtale. Det følger av bruksrettene at det ikke skal
betales noen årlig leieavgift for arealet.

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed
som følger:
Fjellstyrets vedtak:
Engerdal fjellstyre bekrefter bruksrett på eiendommene gnr. 161 bnr. 54 Solstad, gnr. 161 bnr.
53 Femundsundet søndre, gnr. 165 bnr. 152 Galten nedre-vestre og gnr. 162 bnr. 113 Galten
øvre. Disse brukene er i aktiv drift og brukerne har overfor fjellstyret bekreftet at de ønsker
fortsatt avtale om areal til gjødselkum ved «Hotell Dagros». Avtalen forlenges slik den er med
dette vedtaket. Avtalen gjelder så lenge det er aktiv bruk ved «Hotell Dagros».
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Fjellstyret ønsker ikke å sette spesielle vilkår ved en forlengelse av avtale om leie av areal til
gjødselkum, utover de som følger dagens avtale. Det følger av bruksrettene at det ikke skal
betales noen årlig leieavgift for arealet.

Sak 06.15
Ark 433.2
Saksbeh.: OOps
Høring: endring av trase for sykkelritt
Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre har for sin del ingen innvendinger mot de foreslåtte endringer av trase for
Femundrittet samt trasevalg i forhold til arrangementene Norgescup (2015) og
Norgesmesterskap (2016) som sykkelklubben er tildelt.
Engerdal sykkelklubb bør gå i dialog med landbruks- og reindriftsnæringen for å finne gode
løsninger for passeringspunktene i sperregjerdet mellom Femund og Lillebo som er under
oppføring.

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets forslag ble dermed som følger:
Fjellstyrets uttalelse:
Engerdal fjellstyre har for sin del ingen innvendinger mot de foreslåtte endringer av trase for
Femundrittet samt trasevalg i forhold til arrangementene Norgescup (2015) og
Norgesmesterskap (2016) som sykkelklubben er tildelt.
Engerdal sykkelklubb bør gå i dialog med landbruks- og reindriftsnæringen for å finne gode
løsninger for passeringspunktene i sperregjerdet mellom Femund og Lillebo som er under
oppføring.

Sak 07.15
Ark 035
Saksbeh.: OOps
Evt kjøp av skogshusvær – Vurdering av nytt bud
Fjellstyrets vedtak:
Styreleder gis i oppdrag å formulere svarbrev til Statskogs tilbud innen fristen, basert på
drøftingene i møtet.
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Sak 08.15
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om utsatt arbeidsfrist – Femund Tre AS
Nelly Karlsen ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte møtet ved behandling av dette.
Fjellstyret kjente Karlsen inhabil i saken. Ingen vara møtte i hennes sted. Saken ble deretter
behandlet med tre representanter.
Fjellstyret vedtok enstemmig å lukke møtet under realitetsbehandlingen, jf Off.l. § 13, jf Fvl §
13 nr 2.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Femund Tre AS gis en utsatt arbeidsfrist til den 31 januar 2015 som omsøkt for å innkomme
med dokumentasjon på aksjeutvidelse og egeninnsats i form av timeregnskap.

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som
følger:
Fjellstyrets vedtak:
Femund Tre AS gis en utsatt arbeidsfrist til den 31 januar 2015 som omsøkt for å innkomme
med dokumentasjon på aksjeutvidelse og egeninnsats i form av timeregnskap.

Sak 09.15
Ark 540
Saksbeh.: OOps
Innspill ang skogsdrifter og skogbruksplaner på statsallmenningen i Engerdal
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Fjellstyret ber om et snarlig møte med Statskog SF på bakgrunn av
statsallmenningslovens §4-3 som gir fjellstyret rett til samråd vedr. utarbeidelse av
skogbruksplan for allmenningen. Styreleder og nestleder representerer fjellstyret i
møtet sammen med daglig leder.
2. Fjellstyret fremmer følgende krav til ny skogbruksplan i møtet (pkt. 1) med Statskog,
gjeldende for furu som Statskog SF avvirker til egen inntekt:
a) All hogst som ikke er tynningshogst i yngre produksjonsskog (hogstklasse 3) skal
gjennomføres som gruppehogst med følgende spesifikasjoner: Hogsten skal
utelukkende gjennomføres ved å lage små hogstflater opptil 2 dekar i bestand som
avvirkes, og minimum 60% av stående kubikkmasse skal stå igjen i hvert bestand etter
hogst. Den del av bestandet som ikke blir hogstflate skal ikke gjennomhogges. Ny
hogst i samme bestand skal ikke skje før det har gått minimum 60 år.
b) Hogstmodenhetsalder skal fastsettes til 180 år
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c) Tilvekstprosenten skal settes til 1.5 % i hogstklasse 5 og 2.0 % i hogstklasse 4 med
korresponderende tilvekstprosent i hogstklasse 3

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag (understreket) til pkt 2:
2. Fjellstyret har følgende innspill til ny skogbruksplan i møtet (pkt. 1) med Statskog,
gjeldende for furu som Statskog SF avvirker til egen inntekt:
a) All hogst som ikke er tynningshogst i yngre produksjonsskog (hogstklasse 3) skal
gjennomføres som gruppehogst med følgende spesifikasjoner: Hogsten skal
utelukkende gjennomføres ved å lage små hogstflater opptil 1 dekar i bestand som
avvirkes, og minimum 60% av stående kubikkmasse skal stå igjen i hvert bestand etter
hogst. Den del av bestandet som ikke blir hogstflate skal ikke gjennomhogges. Ny
hogst i samme bestand skal ikke skje før det har gått minimum 60 år.
b) Hogstmodenhetsalder skal fastsettes til 180 år
c) Tilvekstprosenten skal settes til 1.5 % i hogstklasse 5 og 2.0 % i hogstklasse 4 med
korresponderende tilvekstprosent i hogstklasse 3
Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringsforslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets
vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
1. Fjellstyret ber om et snarlig møte med Statskog SF på bakgrunn av
statsallmenningslovens §4-3 som gir fjellstyret rett til samråd vedr. utarbeidelse av
skogbruksplan for allmenningen. Styreleder og nestleder representerer fjellstyret i
møtet sammen med daglig leder.
2. Fjellstyret har følgende innspill til ny skogbruksplan i møtet (pkt. 1) med Statskog,
gjeldende for furu som Statskog SF avvirker til egen inntekt:
a) All hogst som ikke er tynningshogst i yngre produksjonsskog (hogstklasse 3) skal
gjennomføres som gruppehogst med følgende spesifikasjoner: Hogsten skal
utelukkende gjennomføres ved å lage små hogstflater opptil 1 dekar i bestand som
avvirkes, og minimum 60% av stående kubikkmasse skal stå igjen i hvert bestand etter
hogst. Den del av bestandet som ikke blir hogstflate skal ikke gjennomhogges. Ny
hogst i samme bestand skal ikke skje før det har gått minimum 60 år.
b) Hogstmodenhetsalder skal fastsettes til 180 år
c) Tilvekstprosenten skal settes til 1.5 % i hogstklasse 5 og 2.0 % i hogstklasse 4 med
korresponderende tilvekstprosent i hogstklasse 3
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