SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 25.03.15

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 25.03.15.
Sak 14.15
Ark 012.1
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 04.02.2015.
Sak 15.15
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om tilskudd – Destinasjon Femund Engerdal
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Destinasjon Femund Engerdal datert 29.01.15.
Markedsplan 2015 vedtatt 24.11.15.
Strategiplan Destinasjon Femund Engerdal AS 2014-2016, vedtatt 22.09.14.
Budsjett 2015, vedtatt 24.11.14
Statusrapport Destinasjon Femund Engerdal 2014.

Bakgrunn:
Destinasjon Femund Engerdal (DFE) søker om videreføring av økonomisk støtte til
markedsføring av fiske og friluftsliv. Det søkes om kr 200 000,- for 2015.
DFE skriver i sin søknad at tidligere tilskudd fra fjellstyret har blitt brukt til fellestiltak som
kommer hele næringslivet i Engerdal til gode. For 2015 vil DFE jobbe med markedsføring av
Femund Engerdal gjennom:
-

Messedeltagelse, web, direktemarkedsføring og andre utadrettede tiltak
Hyttemagasinet og annet brosjyremateriell.
Pressebesøk.
Internmarkedsføring blant bedriftene/bedriftsbesøk/kvalitetssikring/kompetanseheving
/informasjon.

Administrasjonens vurdering.
I henhold til vedtatt bidragsbudsjett med regler for 2015 vurderes denne søknaden som et
fellestiltak innenfor reiselivsnæringen. I bidragsbudsjettets retningslinjer kommer det her fram
at det for næring reiseliv er ”(…) fellestiltak innen markedsføringen av Femund Engerdal som
reiselivsmål, samt fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse (…)” som har
hovedprioritet. Destinasjonens søknad faller naturlig inn i forhold til det fjellstyret har vedtatt
å prioritere.
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DFE har gjennom flere år fått støtte fra fjellstyret over bidragsbudsjettet og i budsjettet for
2015 utgjør bidrag fra fjellstyret over 20% av inntektene. Fjellstyrets bidrag er således viktig
for DFE.
Markedsføring er kostbart. I forhold til markedsføring av reiselivet i Engerdal og næringsliv
tilknyttet tilreisende, er det ingen tvil om annet enn at det er det å stå samlet og samarbeide
som gir best effekt og størst slagkraft.
Videre har DFE en viktig rolle for reiselivsbedriftene i Engerdal. Med mange små foretak er
det vanskelig for hver enkelt å jobbe effektivt med markedsføring og produktutvikling. Ved å
samarbeide kan det tilbys pakker, der hver enkelt bedrift ikke sjøl kan tilby en helhet men
gjennom samarbeid med andre kan man sette sammen helhetlige løsninger som markedet
etterspør. Videre vil en organisasjon som DFE lettere se helheten og kan dessuten være en
nyttig sparringspartner i forhold til utvikling av hver enkelt bedrift.
Fjellstyrets vedtak de siste åra har hatt en formulering om at tilskuddet skal gå til
markedsføring av fiske og friluftsliv. Ser en i Statusrapporten for 2014 samt for
markedsplanen for 2015, er det ingen konkrete satsninger på å markedsføre fisket. Snarer
vises det til innsatser som gjøres av fjellstyret og Fishspot. Ser en på hva fjellstyret sjøl får
igjen for pengene når det konkret gjelder markedsføring av fiske, kan spørsmålet stilles hva
man egentlig får for pengene. I Markedsplan pekes det på at fjellstyret og Fishspot gjør
konkrete innsatser knyttet til markedsføring av fisket i Engerdal. Dette er aktiviteter som er
finansiert av andre enn DFE. Sånn sett gjøres det ikke mye markedsføring av fiske i DFE’s
regi.
På den annen siden skal en ikke underslå verdien av den markedsføring av fisket og
friluftslivet som skjer mellom kunden og hver enkelt bedrift eller DFE som turistkontor. Dette
er viktig også for fjellstyret.
Siden Destinasjon Femund Engerdals søknad passer godt inn i fjellstyrets definerte
satsingsområde, legger administrasjonen i vedtaket opp til å videreføre et driftstilskudd til
Destinasjon Femund Engerdal på samme nivå som tidligere. Til fellestiltak kan fjellstyret gi
inntil 35 % av kostnadsoverslaget. Hvis en ser på destinasjonens budsjetterte kostnader for
driftsåret 2015, er det ingen fare for at fjellstyret overstiger en slik prosentandel ved tilskudd
på kr 200 000,-.
Når det gjelder bakgrunn for administrasjonens forslag til tilskuddets størrelse, vises det til
notatet «Samlet vurdering av søknader til Bidragsbudsjettet 2015».

Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 186 400,- for 2015 til
markedsføring av fiske og friluftsliv. Beløpet anføres næring reiseliv i fjellstyrets
bidragsbudsjett.
2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2015 inkl. regler»
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Sak 16.15
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om tilskudd – Sømåen Tradisjonshandverk
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Sømåen Tradisjonshandverk AS datert 29.01.15.
E-postkorrespondanse mellom DL og søker.
Regnskapstall og budsjett.

Bakgrunn:
Sømåen Tradisjonshandverk AS v/ Henning Søndmør søker om kr 200 000,- i tilskudd fra
Bidragsbudsjettet 2015. Søknadsbeløpet utgjør 14,3% av skissert investeringsbehov. De sier
samtidig ifra seg det tilskuddet som ble innvilget fra fjellstyret i 2014 (kr 40 000,-, sak
22.14.).
Prosjektet omfatter kjøp av sagbruk, bygging av snekkerverksted med garderobe og
personalrom, lagerbygg samt istandsetting av sagbruket.
Bedriften bedriver bygg og restaurering av hus samt båtbygging. Bedriften har jevnt med
oppdrag og sysselsetter i dag 4 fast ansatte samt en fast innleid selvstendig næringsdrivende. I
tillegg tar de inn sesongarbeidere sommerstid.
Søker skriver i sin søknad at de har gjort seg en del erfaringer etter første perioden med
båtbygging. Bl.a. har de utviklet en ny båttype som egner seg bedre på mindre vann. Dette
etter kontakt med kunder som de har truffet bl.a. ved deltagelse på messer.
Bedriften ble som nevnt innvilget et tilskudd på kr 40 000,- i 2014 (sak 22.14). Det ble
dessuten gitt tilskudd til opplæring i båtbyggerfaget i sak 23.14. Denne kompetansen finnes i
dag i Sømåen Tradisjonshandverk AS.
Bedriften har over tid bygd seg opp slik at det pr i dag sysselsetter 4 personer. I tillegg
ekstrapersonell i sommersesongen samt en fast innleid selvstendig næringsdrivende. I
søknaden for 2014 går det fram at for ett år siden hadde bedriften 2 fast ansatte og leide inn 2
selvstendig næringsdrivende på fast basis. Bedriften har således økt sysselsettingen det siste
året.

Administrasjonens vurdering.
I henhold til vedtatte retningslinjer for Bidragsbudsjettet 2015 vil denne søknaden komme inn
under allmennyttige formål m.m. Det er et enkelttiltak som omhandler utvikling av
eksisterende virksomhet. Det kan anses som en langsiktig investering i fast eiendom og
oppbygging av et snekker-/båtverksted som samler virksomheten på ett sted.
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Det omsøkte beløpet ligger innenfor de rammer som Bidragsbudsjettes regler pkt 8 setter. Det
er i denne saken ikke gjort noen administrativ vurdering i forhold til om visse poster i
investeringsbudsjettet ikke kvalifiserer for bidrag, jfr pkt 4 i bidragsbudsjettets regler. Bl.a.
sier pkt 4 i Bidragsbudsjettets regler at det ikke skal gis bidrag til løst utstyr/maskiner og
andre løse driftsmidler. Søknaden skisserer et investeringsbehov knyttet til «generell
istandsetting av sagbruket», og en må gå ut fra at det følger med en del løse driftsmidler.
Daglig leder har vært i kontakt med bedriften i forhold til bl.a. høre hvilken strategi søker har
dersom oppsatt finansieringsplan må avvikes. Til dette opplyser søker at om noen av
tilskuddene ikke innvilges, vil det kompenseres med økt låneandel og evt. økt aksjekapital.
Den administrative vurderingen er at dette tiltaket kvalifiserer for tilskudd. I forhold til de
vedtatte regler ligger søknadsbeløpet innenfor de rammer som er gitt. Når det gjelder
bakgrunn for administrasjonens forslag til tilskuddets størrelse, vises det til notatet «Samlet
vurdering av søknader til Bidragsbudsjettet 2015».

Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Sømåen Tradisjonshandverk AS gis et bidrag på kr 160 000,- for 2015 til bygging av
snekker- og båtverksted. Beløpet anføres Allmennyttige formål m.m. i fjellstyrets
bidragsbudsjett.
2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2015 inkl. regler»
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Sak 17.15
Ark 137
Saksbeh.: MT/OOps
Søknad om tilskudd – Engerdal Sankerlag/Tor Åsheim
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Engerdal Sankerlag, datert 07.01.2015.
Bidragsbudsjett 2015 inkl. regler

Bakgrunn:
Engerdal Sankerlag ved Tor Åsheim innleder søknaden med å takke fjellstyret for
pengestøtten til gjeting i 2014, noe de mener var til stor hjelp.
For 2015 søker Sankerlaget fjellstyret om kr 50 000,- i støtte til gjeting av ca 620 sau på
utmarksbeite i områdene Kvitvola – Veundåsen – Gnollsetra – Buhøgda – Tverrfjellet –
Storhøa og lia ned mot Søre Elvdalen. Kostnadsoverslaget for gjeting inneværende år er på kr
250 000,-, hvorav det er budsjettert med kr 50 000,- fra fjellstyret, kr 50 000,- fra Engerdal
kommune og kr 150 000,- fra Fylkesmannen i Hedmark. Regnskapet for Engerdal Sankerlag
for 2014 viser et positivt resultat på kr 17 541,29,-.

Administrasjonens vurdering:
Engerdal fjellstyre har de senere år bevilget penger til Engerdal Sankerlag, senest i fjor i sak
16.14 (kr 30 000,-). I henhold til fjellstyrets vedtatte bidragsbudsjett for 2015, pkt 19 (jfr pkt 7
og 9), er det disponibelt kr 50 000,- til næring småfehold. Innen småfehold er det i følge
budsjettets retningslinjer ”fellestiltak innen gjeting” som skal prioriteres.
I retningslinjene for næringsbidrag heter det at det til fellestiltak gis bidrag på 35 % av
kostnadsoverslaget inntil maksgrensa for disponibelt bidrag for vedkommende næring er
nådd. Det omsøkte beløpet på kr 50 000,- utgjør 20 % av budsjetterte kostnader på kr 250
000,-.
Selv om sankerlaget fikk penger i 2014 og bidragsbudsjettet 2015 har disponibelt 30 000,- til
næring småfehold, sier vedtaket i sak 16.14 også at fra 2015 vil det være et krav at søkere til
tilskudd om gjeting er næringsdrivende på statsallmenningen:
1.

I henhold til fjellstyrets vedtatte retningslinjer for bidrag innvilges Engerdal
Sankerlag et bidrag til gjeting av sau i Engerdal på kr 25 000,- for 2014.
Beløpet anvises over bidragsbudsjettet 2014, næring småfehold. Fra 2015 vil
fjellstyret sette som krav at søkere til tilskudd om gjeting er næringsdrivende
på statsallmenningen, Jfr Fjellovens § 11.

2.

Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2014 inkl. regler»
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Så vidt Fjellstyre kjenner til er ikke eiere av de besetningene som skisseres i søknaden fra
Engerdal Sankerlag næringsdrivende på statsallmenningen. Med den bakgrunn mener
administrasjonen at søknaden ikke oppfyller de krav som settes i reglene for Bidragsbudsjettet
2015 for at tilskudd kan gis.

Administrasjonens forslag til vedtak:
I henhold til fjellstyrets vedtak i sak 16.14 avslås søknaden fra Engerdal Sankerlag om støtte
på 50 000,- til gjeting.
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Sak 18.15
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om tilskudd – «Dugnadsgjengen» v/ Anders Haugen
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra «Dugnadsgjengen» v/ Anders Haugen, datert 26.01.15

Bakgrunn
«Dugnadsgjengen» v/Anders Haugen søker om kr 1400,- til klopping ved Grønbrottbekken på
stien mellom Nysetra og Røskåsen. Det dreier seg om et parti på stien som er svært gjørmete
og bløtt. Det har tidligere vært ei mindre bru samt klopper på stedet. Kloppingen skal utføres i
malmet furuplank som bestrykes med jernsulfatløsning. Arbeidet skal gjennomføres på
dugnad.

Administrativ vurdering.
I forhold til vedtatte regler for Bidragsbudsjette 2015 kan tiltaket defineres som et fellestiltak
både innenfor næring reiseliv og allmennyttige formål m.m. Det er et tiltak som kommer
mange til gode. Slik administrasjonen leser søknaden søkes det om et beløp som tilsvarer
beregnet materialkostnad. I tillegg kommer kostnader med transport.
Det er over flere års tid lagt ned en god del arbeid i å forbedre stiene i Engerdal, dels gjennom
merking og skiltning og dels gjennom klopping. Dessuten har det blitt skiltet for sykkelstier.
Dette arbeidet har vært utført i regi av flere aktører; Destinasjon Femund Engerdal, Turlaget
og dels gjennom fri dugnadsinnsats. Søker representerer antakelig sistnevnte.
Alle disse tiltakene er positive både for fastboende og tilreisende i området. Å ha stier som er
lette å finne og lette å gå, blir mer og mer attraktivt. Dessuten er mange gamle stier i ferd med
å gro igjen som følge av at tradisjonell bruk av utmarka mer og mer opphører. Det er derfor et
kulturhistorisk aspekt i dette arbeidet og.
Lokalt engasjement er positivt og søker har også gjort en bra jobb med å dokumenter gamle
stedsnavn. Prosjektet gir slik det er omsøkt, «mye for penga». Når det gjelder selve tiltaket
mener administrasjonen det er positivt og at søknaden bør bemøtes positivt. Det er heller intet
å bemerke om selve gjennomføringen. Når det gjelder selve transporten vil den kreve
dispensasjon i forhold til gjeldende motorferdselslovverk med forskrift, hvis den skal skje
med motoriserte hjelpemidler. Men det må en gå ut fra at søker er innforstått med.
Administrasjonen vil derfor innstille på at søknaden innvilges og at beløpet anføres næring
reiseliv. Når det gjelder bakgrunn for administrasjonens forslag til tilskuddets størrelse, vises
det til notatet «Samlet vurdering av søknader til Bidragsbudsjettet 2015».
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Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Anders Haugen og «Dugnadsgjengen» gis et bidrag på kr 1400,- til Klopping av sti øst
for Nysetra i 2015. Beløpet anføres næring Reiseliv i fjellstyrets bidragsbudsjett.
2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2015 inkl. regler»
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Sak 19.15
Ark 137
Saksbeh.: MT/OOps
Søknad om tilskudd – Femund Engerdal Løypeservice
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Femund Engerdal Løypeservice, datert 23.01.2015.
Bidragsbudsjett 2014 inkl. regler

Bakgrunn:
Femund Engerdal Løypeservice preparerer skiløypenett på Drevsjø, Engerdal Østfjell, Sølen,
Sømådalen og Elgå.
Støtten fra Engerdal Fjellstyre er viktig for arbeidet med å preparere skiløyper for både
turister og fastboende i Femund Engerdal.

Administrasjonens vurdering:
Dette er helt klart et allmennyttig formål som kommer mange til gode, både fastboende,
hyttefolk og tilreisende i hele kommunen. Skiløyper er det viktigste vinterproduktet i
kommunen og det viktigste trekkplasteret både for hyttefolk og turister i vintersesongen. Sånn
sett er dette også et viktig tilbud i forhold til næring og næringsutvikling i kommunen. Det er
også en godt brukt aktivitet blant lokalbefolkningen som veldig mange setter stor pris på.
Fjellstyret har gjennom flere år bidratt til løypekjøringen i Engerdal over Bidragsbudsjettet.
Administrasjonen vil anbefale at det gis bidrag også i år. Når det gjelder bakgrunn for
administrasjonens forslag til tilskuddets størrelse, vises det til notatet «Samlet vurdering av
søknader til Bidragsbudsjettet 2015».

Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Femund Engerdal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2015
innvilges med 34 600,- og belastes bidragsbudsjettet 2015, reiseliv med 18 600,- og
allmennyttige formål med 16 000,-.
2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet på statsallmenningen som det er
søkt midler til, kjøres, og at ingen deler unnlates fra preparering.
3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2015 inkl. regler»
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Sak 20.15
Ark 137
Saksbeh.: MT/OOps
Søknad om tilskudd – Engerdal sykkelklubb
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Engerdal sykkelklubb, datert 20.01.2015, med vedlagte budsjettforslag.
Bidragsbudsjett 2015 inkl. regler

Bakgrunn:
Engerdal Sykkelklubb ble stiftet i 2009, og har i dag ca. 110 medlemmer. De har siden
oppstart vært meget aktiv f.eks gjennom organisert trening både ute og inne for alle aldre og
alle behov. Nivå, trim, mosjon og sunt kosthold er basisen og fokuset er bedre helse.
De fire siste årene har klubben opprettet og arrangert Femundrittet, som samler flere hundre
deltakere fra hele landet, og bidrar til å sette Engerdal på sykkelkartet. Engerdal Sykkelklubb
har jobbet knallhardt for å øke statusen og har nå lykkes med å få arrangere Norgescup den
12. september 2015 som også vil være prøve NM og NM i 2016 (dato ennå ikke bestemt).
Dette er de største og mest prestisjefylte arrangementene innenfor terrengsykling i Norge.
Femundrittet arrangeres i tillegg som et vanlig turritt 25. Juli 2015.
Dette er tre store arrangementer på to år som vil bety mye for hele kommunen. Felles for
arrangementene er at de vil være åpen for alle, trim, tur og elite, noe som vil øke
deltagerantallet betraktelig sammenlignet med tidligere år.
Klubben vil bestrebe seg for å lage et arrangement som kommer hele regionen og næringslivet
til gode, og ser på dette som en stor mulighet til å markedsføre Femund Engerdal som
reisemål og skape gjenbesøk til regionen.
Sykkelklubben søker Engerdal Fjellstyre om 40 000,- fra bidragsbudsjettet til markedsføring
av Femundrittet samt utbedring av løype og trasè. De mener selv at dette formålet i aller
høyeste grad oppfyller kravene og reglementet til Engerdal Fjellstyre og detter innunder både
reiseliv og allmennyttige formål.

Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen ser helt klart at dette er arrangement som vil komme kommunen som
region/reisemål og næringslivet til gode, samt gi en betydelig markedsføringsverdi til
området. Utbedring av løype og trase vil også kunne bedre turmulighetene i kommunen hele
året både i forhold til vandring, sykling, saccovogn ol. Vi ser oss derfor enig i at dette er et
formål som passer inn både under reiseliv og allmennyttige formål i bidragsbudsjettet.
I retningslinjene for bidragsbudsjettet 2015, punkt 7, står det at: «Bidrag til næringsutvikling
har etter fjelloven fortrinn fremfor bidrag til allmennyttige formål». Videre står det i punkt 5
at :»for søknader til næringsutvikling skilles det mellom enkel-tiltak og felles-tiltak».
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Administrasjonen vurderer dette tiltaket til et felles-tiltak under reiseliv, og søknadssummen
på 40 000,- er godt under 35% av kostnadsoverslaget på 310 000,-. Samtidig kan det også ses
på som et allmennyttig formål. Når det gjelder bakgrunn for administrasjonens forslag til
tilskuddets størrelse, vises det til notatet «Samlet vurdering av søknader til Bidragsbudsjettet
2015».

Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Engerdal Sykkelklubb til markedsføring av Femundrittet samt utbedring
av løype og trase innvilges med 34 600,- og belastes bidragsbudsjettet 2015, næring
Reiseliv med 18 600,- og allmennyttige formål med 16 000,-.
2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2015 inkl. regler»
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Sak 21.15
Ark 137
Saksbeh.: MT/OOps
Søknad om tilskudd – Engerdal speidergruppe
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Engerdal Speidergruppe, datert 28.01.2015, med vedlagte prisoverslag.
Bidragsbudsjett 2014 inkl. regler

Bakgrunn:
Engerdal speidergruppe består i dag av 11 småspeidere, 9 storspeidere og 5 speiderledere.
Gruppa er aktiv og har møter hver 14. dag, samt turer og andre aktiviteter både i og utenfor
kommunen. Speidergruppa har arvet ei hytte på Lillebo, men denne er dessverre for liten til å
huse hele gruppa på speidermøter o.l. De har laget en bålplass med bålring og benker, men ser
et stort behov for å oppgradere til noe mer brukervennlig i forhold til speidermøter og
overnattinger osv.
Speidergruppa søker om et uspesifisert beløp til oppsetting av gapahuk ved speiderhytta på
Lillebo, og har lagt med et prisoverslag på ønsket gapahuk med plass til 30 personer og
bålplass i midten. Dette er på 103 000,- inkl mva.

Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen ser det som positivt at vi har ei speidergruppe i kommunen, det er et flott
tilbud til barn og unge og det har positiv innvirkning på rekruttering av frilufts interesserte
samt informasjonsdeling når det gjelder naturvett. I Engerdal er dette et av veldig få
organiserte tilbud til barn og unge som ikke er interessert i idrett eller musikk.
Speiderbevegelsen fortjener all honnør for dette.
Administrasjonen ser likevel ikke at dette er noe allmennyttig formål, da gapahuken kun skal
brukes av disponenter til speiderhytta. Det kan heller ikke ses på som et næringsformål.

Administrasjonens forslag til vedtak:
I valget mellom mange gode søknader ser ikke Engerdal fjellstyre mulighet til å prioritere
tilskudd til gapahuk ved speiderhytta på Drevsjø, og søknaden avslås.
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Sak 22.14
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om tilskudd – Hans Olav Trøan
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad med vedlegg fra Hans Olav Trøan, datert 9. mars 2015

Bakgrunn:
Hans Olav Trøan søker på vegne av brukerne på Nordre Sømåen om tilskudd til utvidelse av
driftsbygning på gården. Dette for å legge til rette for generasjonsskifte på gården og for å nå
produksjonsmål som er mjølkekvota. Samtidig har gården hatt ungdyr i annet fjøs, noe de
ikke ønsker å fortsette med. Det er derfor behov for mer plass både til ungdyr og til
mjølkekyr.
Dagens driftsbygning ble restaurert og påbygd i 2007 med en kapasitet for 26 melkekyr. For å
nå produksjonsmål anslår søker at de må ha 32 melkekyr. Dette krever i sin tur utvidelse av
gjødsellager.
Brukerne har tatt hjelp av ekstern fagperson for tegning og kostnadskalkyler. For mer detaljert
bakgrunnsinformasjon henvises det til søknaden med vedlegg.
Det søkes om maksimaltildeling fra Bidragsbudsjettet 2015.

Administrasjonens vurdering:
I forhold til vedtatt bidragsbudsjett faller denne søknaden inn som et enkelttiltak under næring
storfehold. Investeringen som skissert i søknaden er en langsiktig investering i fast anlegg
som i tillegg er knyttet opp mot rekrutering av næringsutøvere i og med de ser for seg et
generasjonsskifte på gården innen få år. Videre står det i reglene for Bidragsbudsjettet pkt 7 at
bidrag kan gis til «…nybygg, tilbygg og ombygging som medfører at lovpålagte krav om
løsdrift innfris. Enkelttiltak i forbindelse med restaurering og ombygging av båsfjøs i
mjølkeproduksjonen.»
Det framgår av tegningene at tilbygget vil være et løsdriftsfjøs, mens opprinnelig del av fjøset
vil være et båsfjøs. Tegninger og byggekalkyler er gjort av ekstern rådgiver tilknyttet TINE.
En må derfor gå ut fra at disse tilfredsstiller de krav og pålegg som gjelder for denne type
husdyrhold.
Administrasjonen forstår saken slik at søknaden faller inn under kriteriene for bidrag. Når det
gjelder bidragets størrelse kan dette estimeres til kr 265 000,- etter pkt 8 i reglene for
Bidragsbudsjettet. Rammen i budsjettet er imidlertid i år på 235 000,-.

13

SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 25.03.15

Det anføres avslutningsvis at søknaden kom inn etter annonsert frist. Søknader etter denne
fristen skal behandles fortløpende. Søknaden har allikevel kommet tidsnok til å behandles på
det opprinnelige oppsatte mars-møtet. For næring storfehold kan disponible midler etter 1 juli
tildeles som etablererstipend. Fjellstyret kan derfor gjøre en vurdering om det er relevant å
utsette avgjørelsen til etter 1 juli. Administrasjonen anbefaler at søknaden realitetsbehandles
og det innstilles på at det ytes bidrag.

Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Hans Olav Trøan om midler til tilbygg av driftsbygning innvilges med
235 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2015, næring storfehold.
2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2015 inkl. regler».
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Sak 23.15
Ark 335.1
Saksbeh.: OOps
Salg av bygselbruket Nordre Sømåen med tilleggsjord.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Brev fra Statskog SF datert 21.10.14.

Bakgrunn.
Statksog SF ber om fjellstyrets syn og eventuelle godkjenning i forbindelse med at Jorunn
Sømåen ønsker å kjøpe bygselbruket Nordre Sømåen. Et evt salg av bruket medfører at
fjellstyret må gi sin godkjenning etter §13 i Fjelloven.
Gården har aktiv drift og senest i 2007 ble det utvist tilleggsjord til brukeren. Dette
jordstykket er opparbeidet og vil bli tatt i bruk i løpet av sommeren 2015. Det er tidligere
utvist tilleggsjord ved Fjordingshaugen og dette er også tenkt tatt med i salget.
Det vises for øvrig til Statskogs brev for utfyllende bakgrunnsinformasjon.

Administrasjonens vurdering:
Fjellstyret i Engerdal har tidligere stilt seg positive til salg av bygselsbruk og tilleggsjord.
Som Statskog SF påpeker i sitt brev gjorde fjellstyret allerede i 1991 vedtak om en generell
godkjenning for salg av gardsbruk til innenbygdsboende. Det er ingen opplysninger som gjør
at denne saken skiller seg ut i forhold til vurderingen om det er kurant med et salg. Når det
gjelder den utviste tilleggsjorda som ble godkjent og utvist i 2013, er ikke dette arealet med i
den registreringen som ble gjort i forkant av prosessen med salg av bygselbruk. Arealet ligger
imidlertid inntil gården og er gunstig arronderingsmessig, slik at dette vurderes som kurant av
den grunn. Noe annet hadde det muligens vært dersom dette arealet hadde ligget som en øy
for seg sjøl inne på statsallmenningsgrunn.
Utviklingen i jordbruket har endret seg ganske mye de seinere tiåra og det har blitt færre
aktive bruk på statsallmenningen. Det er derfor prisverdig at noen ønsker å fortsette med
landbruksproduksjon. Ønsket om å få kjøpe bruket og tilhørende tilleggsjord er derfor rimelig.
Administrasjonen kan heller ikke se at et evt. salg vil komme i konflikt med andre interesser i
vesentlig grad, da arealet som skal selges allerede er i bruk til landbruksformål.
Administrasjonen vil derfor råde fjellstyret til å stille seg positive til salg av Nordre Sømåen.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del salg av bygselbruket Nordre Sømåen, gnr 162 bnr
19, med tilhørende tilleggsjord selges, jfr Fjellovens §13.
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Sak 24.14
Ark 540
Saksbeh.: HHan
Søknad om hogst i verneskog.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Formannskapets ankebehandling av sak 15.17, 15.18 og 15.19 (ettersendes).
Formannskapets vedtak i sakene 15.17, 15.18 og 15.19.
Bestemmelser om verneskogsforvaltningen i Engerdal.
Referat fra møtet mellom Statskog SF og fjellstyret 7 januar 2015.
Fjellstyrets vedtak i sak 09.15.
Søknader om hogst i verneskog 2014/2015.

Bakgrunn:
Statskog har klaget på vedtak fattet 27.01.2015 i formannskapet vedr. 3 søknader om hogst i
vernskog. Vedtaket gikk ut på at saken ble utsatt. Formannskapet skal behandle klagen på sitt
møte tirsdag 24. mars, altså 2 dager før fjellstyret skal ha sitt neste møte. Klagen skal
behandles ihht. forvaltningsloven og «Bestemmelser om vernskogforvaltningen i Engerdal
kommune».
Statskog har i møte med Engerdal fjellstyre 7. januar opplyst at de planlegger å avvirke ca
37.000 kubikkmeter på statsallmenningen i Engerdal i år. Dette innebærer henimot en 10dobling av hogstnivået fra kort tid tilbake. De omsøkte 3 hogstene er et ledd i denne planen.
Fjellstyret har sterkt imøtegått planen om å øke hogstnivået, jfr. referat fra møtet mellom
Statskog og Fjellstyret 7. januar i år.
Utfallet av klagesaken har betydning for de interesser som fjellstyret skal ivareta. Det må
legges til grunn at fjellstyret har klagerett i forhold til et evt. realitetsvedtak i formannskapet,
jfr. at fjellstyrets interesser i skogbruk er av et slikt omfang at fjellstyret har rett til samråd ved
utarbeidelse av skogbruksplan for statsallmenningen (statsallmenningslovens § 4-3). Vedlagte
dokumenter legges fram nå, slik at fjellstyrets medlemmer kan gjøre seg kjent med disse før
møtet i fjellstyret 25. mars. Grunnlaget for å vurdere en evt. anke i saken vil da være styrket.
En evt. anke i saken må legges fram innen 3 uker etter at formannskapet gjør sitt vedtak.
Ettersom formannskapets vedtak først skal gjøres på deres møte 24. mars, leveres saken uten
innstilling.
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