PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 05.03.15

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.03.15.
Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent.

Sak 10.15
Ark 012.1
Godkjenning av sakliste og møtereferat fra møte den 04.02. 2015.
Saklista for møtet ble godkjent. Protokollen fra forrige møte den 4 februar ble godkjent.

Sak 11.15
Ark 035
Saksbeh.: OOps
Godkjenning av avtale om kjøp av skogshusvær
Forslag til vedtak:
1. Fjellstyret slutter seg til den avtalen som foreligger om kjøp av skogshusvær.
2. Fjellstyrets leder gis fullmakt til å undertegne avtalen.
Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:
Fjellstyrets vedtak:
1. Fjellstyret slutter seg til den avtalen som foreligger om kjøp av skogshusvær.
2. Fjellstyrets leder gis fullmakt til å undertegne avtalen.

Sak 12.15
Ark 335.2
Saksbeh.: OOps
Bygselbruket Vesterheim – bortfall av seterrett og søknad om tomtefeste fritidsformål
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. I henhold til §2 i Fjellova erklærer Engerdal fjellstyre at bygselbruket Vesterheim, gnr
165 bnr 1 feste nr 54 ikke lenger er i aktivt bruk, og bruksrett etter nevnte paragraf
faller bort.
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2. Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at det opprettes et boligfeste på inntil 2 daa.
Fjellstyret motsetter seg heller ikke salg hvis bruker skulle ønske dette, jfr Fjellovas §
13.
3. Som følge av pkt 1 over, bortfaller retten til seter i Luvhøsetra. Jfr § 16 i «Forskrift om
seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane» forklarer derfor Fjellstyret at setra har
falt i det fri. Siden det ikke er andre interessenter for å bedrive aktivt seterbruk på
denne, godkjenner fjellstyret for sin del at det opprettes et fritidsfeste for seterhusa.
Fritidsfestet skal i utgangspunktet være et punktfeste, jfr § 17 i seterforskriften. Om
bygningenes arrondering er slik at dette er vanskelig å få til, kan fjellstyret godkjenne
at det opprettes et arealfeste.
4. Fester til setra pålegges å rydde opp i gamle trådgjerder, herunder eventuell piggtråd,
samt annet materiell slik at seterområdet framstår som velholdt. Frist for dette er innen
1 år etter at festekontrakt er opprettet.

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som
følger:
Fjellstyrets vedtak:
1. I henhold til §2 i Fjellova erklærer Engerdal fjellstyre at bygselbruket Vesterheim, gnr
165 bnr 1 feste nr 54 ikke lenger er i aktivt bruk, og bruksrett etter nevnte paragraf
faller bort.
2. Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at det opprettes et boligfeste på inntil 2 daa.
Fjellstyret motsetter seg heller ikke salg hvis bruker skulle ønske dette, jfr Fjellovas §
13.
3. Som følge av pkt 1 over, bortfaller retten til seter i Luvhøsetra. Jfr § 16 i «Forskrift om
seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane» forklarer derfor Fjellstyret at setra har
falt i det fri. Siden det ikke er andre interessenter for å bedrive aktivt seterbruk på
denne, godkjenner fjellstyret for sin del at det opprettes et fritidsfeste for seterhusa.
Fritidsfestet skal i utgangspunktet være et punktfeste, jfr § 17 i seterforskriften. Om
bygningenes arrondering er slik at dette er vanskelig å få til, kan fjellstyret godkjenne
at det opprettes et arealfeste.
4. Fester til setra pålegges å rydde opp i gamle trådgjerder, herunder eventuell piggtråd,
samt annet materiell slik at seterområdet framstår som velholdt. Frist for dette er innen
1 år etter at festekontrakt er opprettet.
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Sak 13.15
Ark
Bordsak.
Skogbruksplan for statsallmenningen i Engerdal
Dokument i saken:
-

Svar angående innspill til skogsdrifter og skogbruksplaner på statsallmenningen i
Engerdal fra Statskog, datert 27.02.2015.

Fjellstyrets forslag til vedtak:
Fjellstyret sender brev til Statskog SF som foreslått.

Fjellstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
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