SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 15.03.16

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 15.03.16.
Sak 05.16
Ark 012.1
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 10.02.16.
Sak 06.16
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om tilskudd – Johan Gjessing
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad datert 14.02.16 med vedlegg.

Bakgrunn:
Johan Gjessing søker fjellstyret om bidrag på kr 169000,-. Formålet er utbygging, ombygging
og modernisering av driftsbygning på gården. Det vises til søknad for detaljert beskrivelse av
byggeprosjektet.
Etter utbygging vil fjøset tilfredsstille krav om løsdriftsfjøs. Utbyggingen vil øke
produksjonen. Verdt å nevne er også at søkeren har dyr av rasen Sidet trønder- og
Nordlandsfe.
Byggeprosjektet er tenkt startet våren 2016 og stå klart høsten 2017. Kostnadsoverslaget er
4 100 000,-, og er tenkt finansiert ved egeninnsats, lån (73,4 %), tilskudd Innovasjon Norge
(20%) og tilskudd fra Engerdal fjellstyre (4,1 %). Søkeren har tatt bruk av ekstern
kompetanse for utforming av tegninger og økonomiske analyser.
Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget
Bidragsbudsjett med regler for 2016, se sak 65.15. Reglene gir retningslinjer for hvor mye
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan
ytes.

Administrasjonens vurdering.
Ihht til Bidragsbudsjett 2016 kommer denne søknaden inn under næring storfehold som et
enkelttiltak. Tiltaket er langsiktig og skal bidra til å sikre fortsatt og framtidig drift.
Søknadsbeløpet tilsvarer ramma for dette formålet. Tiltaket er innenfor satsingsområdet
definert i bidragsbudsjettets regler.
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Tiltaket er en modernisering av driften ved garden samtidig som kapasiteten økes. Siden
melkeproduksjon er kvoteregulert forutsetter dette at det er ledig kvote i markedet. Videre vil
en økning av dyreantallet medføre behov for mer grovfor. Dette kan dekkes enten ved
egenproduksjon eller ved innkjøp. Disse utfordringen pekes det også på i den faglige
vurderingen fra TINE. I og med det er tatt hjelp fra eksterne fagpersoner i forhold til tegninger
og øknonomiske analyser, går administrasjonen ut fra at planene er ihht de krav som gjelder
for driftsbygninger.
Det er positivt at noen ønsker å gjøre denne investeringen i Engerdal. Dels er det viktig for å
opprettholde en tradisjonell næring, men det er også viktig for lokalsamfunnet og annet
næringsliv siden denne type byggeprosjekter gir en del ringvirkninger.
I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut
fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales
tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom de to søkere ihht nevnte regel.

Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Johan Gjessing om midler til tilbygg og ombygging av driftsbygning
innvilges med kr 79 430,- og belaster Bidragsbudsjett 2016 næring storfehold.
2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2016 inkl regler».
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Sak 07.16
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om tilskudd - Per Martin Grøndalen.
Saksdokumenter vedlagt:
- Søknad datert 10.02.2016 med vedlegg
Bakgrunn.
Per Martin Grøndalen søker fjellstyret om bidrag i forbindelse med påbygging av
driftsbygning. Søker har ikke spesifisert søknadsbeløp. Søker er i ferd med å overta gården
«Flaten» etter sine foreldre. Etter utbyggingen vil driftsbygningen tilfredstille kravet om
løsdrift. Utbyggingen muligjør også en økning av dyreantallet. Det vises til søknad for
detaljerte beskrivelser av byggeprosjektet og kalkyler. Søkeren har tatt bruk av ekstern
kompetanse for utforming av tegninger og økonomiske analyser.
Byggeprosjektet er beregnet å koste kr. 4 726 000,-. Dette er tenkt finansiert gjennom
låneopptak (65%), tilskudd fra Innovasjon Norge (IN) (32%) og egeninnsats. Eventuelt bidrag
fra fjellstyret vil komme inn som et positivt bidrag i finansieringen. Søker vurderer det som
litt usikkert om IN kommer til å gi tilskudd som omsøkt.
Søker har tenkt å påbegynne byggeprosjektet sommeren 2016.
Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget
Bidragsbudsjett med regler for 2016, se sak 65.15. Reglene gir retningslinjer for hvor mye
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan
ytes.

Administrasjonens vurdering:
Ihht til Bidragsbudsjett 2016 kommer denne søknaden inn under næring storfehold som et
enkelttiltak. Tiltaket er langsiktig og skal bidra til å sikre fortsatt og framtidig drift.
Søknadsbeløpet tilsvarer ramma for dette formålet. Tiltaket er innenfor satsingsområdet
definert i bidragsbudsjettets regler.
Søker er per dags dato ikke sjøl driver av gården, men skal overta i juli. Dette er også påpekt
overfor IN, og det vurderes som uproblematisk i forhold til søknaden til Engerdal fjellstyre.
Det er positivt at noen ønsker å gjøre denne investeringen i Engerdal. Dels er det viktig for å
opprettholde en tradisjonell næring, men det er også viktig for lokalsamfunnet og annet
næringsliv siden denne type byggeprosjekter gir en del ringvirkninger.
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I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut
fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales
tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom de to søkere ihht nevnte regel.

Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Per Martin Grøndalen om midler til tilbygg av driftsbygning innvilges
med kr 89 570,- og belaster Bidragsbudsjett 2016 næring storfehold.
2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2016 inkl regler».
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Sak 08.16
Ark 137
Saksbeh.: MTra/OOps
Søknad om videreføring av økonomisk støtte – Destinasjon Femund Engerdal
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Destinasjon Femund Engerdal
Budsjett 2016, vedtatt 23.11.2015
Markedsplan 2015, vedtatt 23.11.2015
Strategidokument – Strategiplan DFE 2016 – 2018, vedtatt 26.10.2015
Statusrapport Destinasjon Femund Engerdal 2015

Bakgrunn:
Destinasjon Femund Engerdal (DFE) søker om videreføring av økonomisk støtte til
markedsføring av fiske og friluftsliv for hele destinasjonen. Det søkes om 250 000,- for 2016.
Det påpekes at alle destinasjonens medlemmer (70 stk) ser nytten av at deres arbeid fortsetter
og at arbeidet som gjøres i destinasjonsselskapet er et samarbeid med mange av de øvrige
næringsdrivende på destinasjonen.
DFE skriver i sin søknad at tidligere tilskudd fra fjellstyret har blitt brukt til fellestiltak som
kommer hele næringslivet i Engerdal til gode, noe eventuelt tilskudd for 2016 også vil bli.
Følgende fellessatsinger/fellestiltak prioriteres for næringen i Engerdal 2016:
-

Messedeltagelse, web, direktemarkedsføring og andre utadrettede tiltak
Hyttemagasin og annet brosjyremateriell
Pressebesøk og PR
Bærekraftig reiseliv – arbeide for å oppnå merket for bærekraftig reisemål
Internmarkedsføring – bedriftene, bedriftsbesøk, kvalitetssikring, kompetanseheving,
informasjon, eksportmodne bedrifter
- 20 topper – lansere nytt turprogram 2016, sterkt og utvidet toppturprogram iht
merkehåndboka

Administrasjonens vurdering:
I henhold til vedtatt bidragsbudsjett med regler for 2016 vurderes denne søknaden som et klart
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.
DFE har gjennom flere år fått støtte fra fjellstyret over bidragsbudsjettet og i budsjettet for
2016 utgjør bidrag fra fjellstyret over 20% av inntektene. Fjellstyrets bidrag er således viktig
for DFE.
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Markedsføring er kostbart. I forhold til markedsføring av reiselivet i Engerdal og næringsliv
tilknyttet tilreisende, er det ingen tvil om annet enn at det å stå samlet og samarbeid 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.
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.
Siden Destinasjon Femund Engerdals søknad passer godt inn i fjellstyrets definerte
satsingsområde, legger administrasjonen i forslag til vedtak 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 2016, er det ingen fare for at fjellstyret overstiger en slik prosentandel
ved tilskudd på kr 250 000,-. Derimot er disponibelt bidrag for reiselivsnæringen i 2016
162 000,- i bidragsbudsjettet inkl. regler.
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 162 000,- for 2016 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 2016 inkl. regler».
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Sak 09.16
Ark 137
Saksbeh.: MTra/OOps
Søknad om tilskudd – Femundfisk AS
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Femundfisk AS
Årsregnskap 2014 for Femundfisk AS
Resultatregnskap for Femundfisk AS 2015

Bakgrunn:
Femundfisk AS driver foredling, markedsføring, salg og distribusjon av sik fra sjøer i
fjellregionen i Engerdal. Dette bidrar, sammen med selve fisket, til en betydelig kultivering i
aktuelle sjøer samt arbeidsgrunnlag til et antall personer.
Fokuset på ren og økologisk mat har vært økende de siste årene og Femundfisk AS har derav
merket økt interesse fra markedet. På grunn av dette har selskapet også blitt nærmere knyttet
til Rørosmat som merkevarenavn og distribusjonsnett.
Det ønskes så å øke fokuset på lokale kvaliteter, rene sjøer og fine fjellområder samt og gi
signaler om Engerdals natur og naturopplevelser gjennom å fornye de ulike produktenes
emballasje.
Det ønskes at kundens helhetsopplevelse ved å kjøpe rene høykvalitetsprodukter skal
forsterkes gjennom fornyet emballasje, og nå er et godt tidspunkt da eksisterende emballasje
nærmer seg oppbrukt. Utskiftingen er tenkt å skje gradvis i løpet av 2016/2017.
Pr i dag leveres seks produkter i emballerte vakuumpakker; sikburgere, sikfillet, gravet sik,
varmrøkt sik, kryddersik og peppersik. I tillegg arbeides det med to nye potensielle frosne
produkter, primært ønsket av hotell- og restaurantmarkedet; sikkaviar og sikfarse.
Formålet med dette prosjektet er flerdelt:
- Mer moderne og tiltrekkende produktdesign, bedre produktpresentasjon
- Ytterligere profilering av Engerdal som fjellregion og merkevarenavn
- Bedre tilpasset Rørosmats merkevarekonsept
- Bedre emballasje funksjonalitet; produksjon, merking, holdbarhet etc.
Femundfisk AS presenterer videre en fremdriftsplan og et kostnadsanslag som viser at
prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2016/2017 og koste totalt 430 000,-. Det søkes
Engerdal Fjellstyre om et tilskudd på 230 000, noe som utgjør 54% av kostnadene.
Det anmerkes tilslutt at reduksjonen i snitt størrelse på fisk (ca. 15% i alle sjøer) ødela de
gode resultatmessige utsiktene da de fikk produsert for lite filet. Dette resulterte i svikt i
eksport og gjorde at fisket i Femunden måtte stoppes tidligere enn planlagt. Dette fikk i sin tur
konsekvenser for årets tilskudd fra Innovasjon Norge (vekstfinansiering). Engerdal Fjellstyre
vil derfor være svært viktig for videre drift av Femundfisk AS.
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Helt tilslutt i søknaden informeres det om at det er avgjørende å utnytte langt mer av
innlandsfisk enn vi gjør i dag. Utregninger viser til at det er ca. 4% av den tilgjengelige
innlandsfiskeressursen som utnyttes i en periode der selvforsyning blir stadig viktigere. Det
antas at dette kan økes med minimum 30-50% dersom alle sjøer og vassdrag var optimalt
forvaltet. Innlandsfisk som matressurs må få økt fokus og regjeringen anmodes til å sikre at
forvaltningen og arbeidet for disse ressursene blir mer strukturert og mindre fragmentert og
tilfeldig enn i dag. Det oppfordres også til å gjennomføre en nasjonal kartlegging av
innlandsfiske samt gjennomføring av en større kartlegging og etablering av driftsplan for
Femunden og øvrige vassdrag i Engerdal med fokus på følgende:
-

Potensialet i hele verdikjeden fra vann til bord
Regulantens rolle og ansvar
Krav, utvikling og gjennomføring av drifts- og forvaltningsplaner
Grunneier og rettighetshavers rolle og ansvar
Overordnet myndighets rolle, kompetanse og ansvar

Administrasjonens vurdering:
I henhold til vedtatt bidragsbudsjett med retningslinjer for 2016, faller denne søknaden inn
under Allmennyttige formål. Likevel sier fjelloven at bidrag til næringsutvikling skal ha
fortrinn fremfor bidrag til allmennyttige formål. Tiltaket beskrevet i denne søknaden
behandles som et enkelt tiltak og ifølge retningslinjene for bidrag skal det kun vurderes
tildeling til nye enkelttiltak.
Femundfisk AS var også i 2012, i forbindelse med grep for reetablering og skifte av navn,
gjennom et lignende prosjekt der de fornyet design, logo og emballasje i forhold til
merkevarebygging. Dette er 4 år siden og administrasjonen i Engerdal Fjellstyre er av den
oppfatning at det tar tid å bygge opp et merkenavn og et produkt som markedet får et
gjenkjennende forhold til, og kunnskap om. Det vil derfor ikke være lønnsomt å gjøre sånne
grep med så korte tidsintervaller. Det gir heller ikke tilstrekkelig tid til å vise om forrige grep
ga noen effekt i positiv eller negativ retning. Problemstillingen var da, som den antydes å
være nå, den samme, i forhold til at det er vanskelig å oppnå en lønnsom drift. Det er derfor
naturlig å stille seg spørsmålet om et tiltak som dette er det som skal redde driften nok en
gang. Dette er også et tiltak som i søknaden beskrives som et prosjekt og hvor lenge skal man
leve på prosjektmidler og er prosjektene nok til å opprette en lønnsom og stabil drift over tid.
Da nye Femundfisk AS tok over driften etter Femund Fiskerlag A/L sommeren 2011,
behandlet fjellstyret, gjennom sak 19.11 og klagebehandling i sak 25.11, en invitasjon om
aksjekjøp i selskapet. Kjøp av aksjer ble avslått, men fjellstyret valgte å bidra med et større
etableringstilskudd på kr 500 000,-. I 2012 fikk fjellstyret en invitasjon til
kapitalutvidelse/emisjon, noe som ble avslått gjennom vedtak i sak 44.12. Fjellstyret valgte
derimot å gå inn med et større tilskudd til Femundfisk AS på kr 200 000,- til innkjøp av
kombinert sløye- og fileteringsmaskin, skjellskrapemaskin og utvikling av nytt
design/emballasje (som er det samme som det søkes midler til nå). Fjellstyret har dermed i
løpet av bedriftens to første driftsår bidratt med kr 700 000,- i tilskudd til Femundfisk AS.
Både ved behandlingen i 2011 og 2012 gikk fjellstyret utover sitt vedtatte bidragsbudsjett med
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henvisning til pkt. 17: ”Fjellstyret kan, når det foreligger særlige grunner, fravike disse
retningslinjene”.
Nå er vi inne i 5. driftsår og Femundfisk ser ut til å levere et negativt resultat på nesten
300 000,- i 2015, mot et underskudd på kr 70 000,- i 2014. Det til tross for at Fjellstyret har
gitt 700 000,- til markedstiltak og investeringer i tidligere driftsår. Situasjonen beskrives
fortsatt, som nevnt tidligere, å være vanskelig i forhold til å oppnå en lønnsom drift.
Fra administrasjonens side må søknaden, som øvrige søknader om bidrag, vurderes opp mot
fjellstyrets retningslinjer som fremkommer i vedtatt bidragsbudsjett for 2016. Fjellstyret har
avsatt kr 72 000,- til næringsfiske, men da øremerket et tilskudd direkte til sikfiskerne på
statsallmenningen. Søknaden fra Femundfisk AS kommer derfor ikke inn under prioritert
satsingsområde, og det kan heller ikke ses på som et nytt enkelt tiltak. Administrasjonen
legger derfor opp til å avslå søknaden. Av samme grunn ble søknaden avslått i 2013.
Administrasjonens forslag til vedtak:
I prioritering mellom mange gode søknader ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi
bidrag til Femundfisk AS denne runden
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Sak 10.16
Ark 137
Saksbeh.: MTra/OOps
Søknad om tilskudd – AS Fæmund
Saksdokumenter vedlagt:
- Søknad fra AS Fæmund
- Årsregnskap 2014 for AS Fæmund
- Årsregnskap 2015 for AS Fæmund
Bakgrunn:
AS Fæmund driver befordring av passasjerer og gods på Femunden. Både Engerdal
Kommune og Destinasjon Femund Engerdal er en av flere aksjonærer.
Selskapet har gjennom flere år hatt en synkende passasjermengde og derav redusert
omsetning. Fra 2014 til 2015 var det en reduksjon på 908 passasjerer, noe som tilsvarer det
laveste passasjerantallet siden før 2001. Det ønskes nå å snu denne trenden og i den
forbindelse er det diskutert ulike tiltak. Et av dem er å gjenoppta trafikken til Buvika brygge
fra sommeren 2016. Engerdals representanter i styret har vært svært aktiv i forhold til dette
tiltaket. For å få dette gjennomført kreves noen enkle tilleggsinvesteringer og det er det som
danner grunnlaget for søknaden til Engerdal Fjellstyre.
Søknaden beskriver en prøveordning i juli 2015, men går ut fra det menes 2016, med anløp
Buvika hver tirsdag og søndag i juli.
Prioritet og hensikt med prosjektet:
- Å øke volum i reisene og derav skape en positiv økonomisk konsekvens
- Å revitalisere interessen og bruken rutebåten på Femunden, spesielt blant turister og
turistindustrien i Engerdal regionen
- Å tilby informasjon, kunnskap og muligheter for fjellopplevelser med utgangspunkt i
Buvika
Praktiske og økonomiske sider ved prosjektet:
- Ekstra seilingskostnad for 9 anløp på 19 800,- Oppgradering av passasjerområdet ved Buvika Brygge; venterom, benker
informasjonsmateriell 50 000,- Skilting og merking av Buvika som anløpssted 12 000,- Nytt markedsføringsmateriell for Buvika og Engerdals fjellområder med utgangspunkt
Buvika 20 000,- Bearbeiding, markedsføring og assistanse i produktutvikling for reiselivet i sør/vest
delen av Femunden
Det anslås tilsammen en kostnad på 101 800,- da det skal stimuleres til varig trafikk via
Buvika. Dette er basert på eksterne kostnader, det er også avtalt en del dugnadsinnsats med
lokale ressurser.
I forbindelse med de 9 anløpene ved Buvika sommeren 2016 legges det opp til aktivitet på
Brygga.
Det konkluderes med at en reetablering av anløp i Buvika vil bidra positivt til økt turisme og
informasjon om Engerdal kommune.
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Det søkes om 100 000,- i tilskudd fra Engerdal Fjellstyre til revitalisering Buvika Brygge.
Dette utgjør 98 % av de eksterne kostnadene.

Administrasjonens vurdering:
I henhold til bidragsbudsjettet med retningslinjer for 2016 faller denne søknaden inn under
reiseliv. Det kan nok også ses på som et fellestiltak. I bidragsbudsjettets retningslinjer står det
at disponibelt beløp til reiselivsnæringen skal gå til fellestiltak innen markedsføring av
Femund Engerdal som reiselivsmål, og etter at søknaden til Destinasjon Femund Engerdal
som følge av dette har fått sitt bidrag er det ikke igjen disponible midler under reiseliv i
bidragsbudsjettet. Retningslinjene sier derimot videre at «Bidrag til næringsutvikling etter
fjelloven har fortrinn framfor bidrag til allmennyttige formål».
Administrasjonen synes dette er et bra tiltak og det er et tilbud som har vært etterspurt over
flere år, både av markedet og av næringsaktører i kommunen. Det er også positivt at det
legges vekt på å gjøre noe ut av anløpene i form av aktivitet på brygga og at informasjon og
markedsføring har fokus. Dette bidrar til en større allmennyttig verdi og en bedre
helhetsopplevelse av produktet. Her signaliseres samarbeid noe, som helt klart styrker
Engerdal som destinasjon og reiselivskommune.
Det er også positivt at det stimuleres til varig trafikk og at det ikke legges opp til at dette er
noe som bare skal foregå 9 ganger i 2016 før det legges ned igjen.
AS Fæmund konkluderer selv med at en reetablering av anløp i Buvika vil bidra positivt til
økt turisme og informasjon om kommunen. Dette er administrasjonen enig i. Det som likevel
vil styrke dette ytterligere er informasjon på båten om det som kan ses og oppleves på reisen
og rundt Femund, enten via en skjerm eller en guide. Eller en kombinasjon, skjerm som et fast
tilbud som erstattes med guide enkelte dager som f.eks på turene til Buvika. Det vil gi et helt
annet helhetsinntrykk og en bedre opplevelse for passasjeren. Det er flott å seile på Femund,
men får du i tillegg informasjon om hva du ser på turen og hva du kan oppleve ved anløpene
og ellers i kommunen, så blir opplevelsen og markedsføringen ytterligere forbedret og
allmennytten større.
Fæmund II er antagelig den største attraksjonen på destinasjonen, likevel har de opplevd svikt
i antall passasjerer de senere år, det må ses på som positivt at de nå ønsker å gjøre noen grep
for å snu denne trenden. Administrasjonen i Engerdal Fjellstyre ser at dette tiltaket kan bidra
til å øke verdien av dette reiselivsproduktet som igjen er et viktig produkt for resten av
reiselivet.
Hvis man kategoriserer dette tiltaket som et fellestiltak så kan AS Fæmund gis et tilskudd på
35 630,Administrasjonens forslag til vedtak:
1. AS Fæmund gis et bidrag på kr. 35 000,- for 2016 til reetablering av anløp i Buvika.
Beløpet anføres allmennyttige formål i Fjellstyrets bidragsbudsjett.
2. Det etableres en form for informasjonsdeling/markedsføring på båten.

11

SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 15.03.16

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2016 inkl. regler».
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Sak 11.16
Ark 137
Saksbeh.: MTra/OOps
Søknad om tilskudd – Galten Gård
Saksdokumenter vedlagt:
- Søknad fra Galten Gård
- Prosjektplan
- Skisse over ny leilighet
- Kostnadsoverslag
Bakgrunn:
På Galten Gård har de drevet med turisme siden 1800 tallet og det er nå 5. generasjons
brukere som driver gårdsdrift og turisme i kombinasjon.
Målgruppen på Galten Gård ligger i all hovedsak under fisketurisme, samt øvrige naturbaserte
aktiviteter.
Kapasiteten i dag ligger på 60 sengeplasser, i tillegg tilbys matservering med alle rettigheter. I
perioder er dette for lite. Frem til nå er det sommeren som har vært hovedsesongen på Galten
Gård noe som gjenspeiles i gamle hus med dårlig isolering. Det ønskes nå å satse mer på
vintersesong og over tid bygge opp et helårig reiselivsprodukt. Gjennom de siste årene er det
oppdaget et stort potensial for utleie også gjennom vinterhalvåret og etterspørselen etter dette
har også økt. Dette bygger opp under kommunens strategiske næringsplan vedtatt 03.02. 2010
der et av målene er å stimulere til helårig reiselivssatsing.
Galten gård er nå i gang med et restaurantprosjekt for å utvide den eksisterende sommerstua
med ny restaurant med 60 sitteplasser, nytt storhushold kjøkken samt garderobe og handikap
toalett. Dette vil bidra til en enklere hverdag og flere gjester, og bygget skal stå ferdig ved
utgangen av 2016.
Med bakgrunn i dette er det også behov for å bygge ut enda en enhet for helårsutleie og det
planlegges en ny leilighet i eksisterende driftsbygning på ca 45 m2 for 4 personer. Den skal
inneholde vindfang, entre, ett soverom, bad og åpen stue (med 2 soveplasser) og
kjøkkenløsning i henhold til vedlagt skisse.
Det er denne leiligheten det søkes om bidrag til. Utbyggingen har en total kostnadsramme på
519 500,- og det søkes fjellstyret om 155 850 noe som utgjør 30%.
Et bidrag fra fjellstyret vil være viktig for videre drift og utvikling både for Galten Gård som
bedrift, men også for kommunen som reislivsaktør med stabile overnattings- og
aktivitetsbedrifter.
Administrasjonens vurdering:
13
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I henhold til vedtatt bidragsbudsjett for 2016 inkl. regler vurderes denne søknaden som et
enkelt tiltak innenfor reiselivsnæringen. I bidragsbudsjettets retningslinjer står det at
disponibelt beløp til reiselivsnæringen skal gå til fellestiltak innen markedsføring av Femund
Engerdal som reiselivsmål, og etter at søknaden til Destinasjon Femund Engerdal som følge
av dette har fått sitt bidrag er det ikke igjen disponible midler under reiseliv i
bidragsbudsjettet. Retningslinjene sier derimot videre at «Bidrag til næringsutvikling etter
fjelloven har fortrinn framfor bidrag til allmennyttige formål».
Som et enkelttiltak er Galten Gård berettiget til et bidrag på 73 900,- i forhold til
kostnadsoverslag, krav om bunnfradrag og 20% bidrag. I retningslinjene for bidragsbudsjett
2016 står det at: I tida f.o.m 1. januar 2016t.o.m 31. oktober 2016 skal det kun vurderes
tildeling til «nye» enkelttiltak, dvs. de enkelt tiltak som ikke oppebærer tildeling fra tidligere
bidragsbudsjett/ikke har fått utbetalt bidrag på grunnlag av tidligere bidragsbudsjett». Dette
er et slik nytt enkelttiltak.
Administrasjonen i Engerdal Fjellstyre ser det som positivt at næringen selv tar initiativ til å
satse på helårs drift og mener det er viktig å bidra til gjennomføring av dette. Økt satsing på
en helårig reiselivsdestinasjon vil bidra til økt turisme samt at grunnlaget for etableringer og
arbeidsplasser øker og derav også at kommunen blir en mer attraktiv kommune å bo i.
Reiseliv er den næringen i Engerdal som har størst potensial for vekst. Helårige
reiselivsprodukter vil bidra til en positiv utvikling av Engerdal, noe også Engerdal Fjellstyre
bør stimulere til.
Galten Gård er også en av de reiselivsbedriftene som kompletterer fiskeproduktet i Engerdal
ved at de tilbyr både overnatting, servering, guiding og kurs for fisketurister i regionen. De
har også opparbeidet seg god kunnskap og et godt rennommé blant fiskere og er blant de som
bidrar aktivt til markedsføring av Engerdal som fiskedestinasjon utenfor kommunen både
nasjonalt og internasjonalt.
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Galten Gård gis et bidrag på 73 000,- til utbygging av ny leilighet i eksisterende
driftsbygning. Beløpet anføres allmennyttige formål i bidragsbudsjettet.
2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2016 inkl. regler».
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Sak 12.16
Ark 137
Saksbeh.: MTra/OOps
Søknad om tilskudd – Sølen Alpinsenter AS
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Sølen alpinsenter

Bakgrunn:
Sølen Alpinsenter AS er for tiden det eneste alpinsenteret i Engerdal kommune som er i drift.
Alpinsenteret startet opp i 2004 og har vært i kontinuerlig drift siden. De beskriver en sunn
økonomi uten gjeld og reklame/sponsorinntekter på ca 60.000 kr i året. Et årlig tilskudd fra
hver hytte i Ulvåberget hyttefelt gir et årlig driftstilskudd på ca 100.000 kr. Noe som gir rom
for å betjene utgifter og å utføre nødvendig vedlikehold.
Det ble til oppstart 2004 kjøpt en prepareringsmaskin til bakken som nå er utslitt og det er
innhentet tilbud på ny maskin som er ca 15 år nyere, verkstedskontrollert og med
sesonggaranti.
Prisen på denne maskinen er 300.000,- pluss mva. De får 30.000 kr i innbytte for den gamle. I
tillegg har Ulvåberget hytteeierforening gitt et tilskudd på kr 200.000. Statskog har også
bidratt med et tilskudd på kr 30.000 kr. Det mangler derfor kr 40.000 for å fullfinansiere
maskinen som må betales før levering.
I den forbindelse søkes det Engerdal Fjellstyre om et tilskudd til maskinen på kr 20.000,-. De
siste 20.000 er tenkt finansiert gjennom Engerdal Kommune.
Det opplyses om at det gjennom de siste årene er brukt betydelige beløp på vedlikehold og
opprustning av alpinanlegget for å møte ulike behov og krav.
Det legges i søknaden vekt på at det er viktig å ha et veldrevet alpinsenter i kommunen, både
for hytteeierne i området, men også for Sølenstua området og fastboende her. Engerdal
kommune har vedtatt en utbyggingsplan for Ulvåberget II som består av 119 nye hytter i
Ulvåberget. Uten mulighet til videre drift ved alpinsenteret vil grunnlaget for videre
utbygging svekkes. En utbygging vil generere arbeidsplasser og fremtidige inntekter for
Engerdal kommune.
Det oppfordres på det sterkeste å bidra med 20 000,- av tilgjengelige midler slik at vi i
fellesskap kan være med på å styrke lokalmiljøet ved Sølenstua og turismen og
næringsutviklingen i Engerdal kommune.
Administrasjonens vurdering:
I henhold til vedtatte retningslinjer for bidragsbudsjett 2016 vil denne søknaden komme inn
under Næring reiseliv og kategoriseres som et felles tiltak. Satsingsområdet for næring
15
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reiseliv beskrives slik i retningslinjene: «fellestiltak innen markedsføringen av Femund
Engerdal som reiselivsmål, samt fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse». På
tross av at dette tiltaket er et fellestiltak innen reiseliv, ser derfor ikke administrasjonen at
dette faller klart inn under hva som er hovedprioritet for denne næringen.
Derimot ser administrasjonen helt klart viktigheten av å ha et aktivt alpinsenter i kommunen.
Det er et tilbud som er av stor betydning både for lokalbefolkningen, turister og
reiselivsnæringen. Kommunen trenger de vinteraktivitetene som finnes her og det bør satses
på helårig reiseliv, noe vinteraktiviteter er et viktig bidrag til.
Søknaden fra Sølen Alpinsenter presenterer en sunn økonomi med mulighet til å betjene
utgifter og nødvendig vedlikehold, og administrasjonen er derfor av den oppfatning at dette er
en kostnad som alpinsenteret selv er kapabel til å ta. Engerdal fjellstyre bør ikke finansiere
overskudd. Finansieringsoversikten viser ikke noen egenkapital utover innbytte av gammel
maskin som utgjør kun 10 % av totalkostnaden. I investeringer er det naturlig å forvente at
eier går inn med en betydelig egenkapital. Derimot er 20 000,- godt innenfor 35% av
kostnadsoverslaget som er 300 000,-.
Administrasjonens forslag til vedtak:
I prioritering mellom mange gode søknader ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi
bidrag til Sølen Alpinsenter AS denne runden.
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Saksbeh.: MTra/OOps
Sak 13.16
Ark 137
Søknad om økonomisk støtte – Engerdal Sykkelklubb
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Engerdal Sykkelklubb
Budsjett Femundrittet og NM terreng maraton 2016

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 seks siste årene har klubben 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 er nå tildelt NM i terreng maraton 2016. Dette er det største
og mest prestisjefylte arrangementet innenfor terrengsykling i Norge. Femundrittet arrangeres
i tillegg som et vanlig tur- og trim ritt samtidig med NM 30. juli.
Nytt for i år er et barneritt som arrangeres på Blokkodden 31. juli for barn i alderen 0-12 år.
Det er første gang det arrangeres et NM i idrettssammenheng i Engerdal. Det betyr en
massemønstring til kommunen med alle fordeler det vil medføre. Det planlegges en folkefest
med TV dekning, noe som også øker reklame og markedsføringseffekten for Engerdal.
Det er satt ned en organisasjonskomite på 11 engerdøler som vil bestrebe seg for å lage et
godt sportslig arrangement som kommer hele regionen og næringslivet til gode. Dette ses på
som en stor mulighet til å markedsføre Femund Engerdal som reisemål og skape gjenbesøk til
regionen.
Sykkelklubben søker Engerdal Fjellstyre om 70 000,- 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 faller innunder både
reiseliv og allmennyttige formål.
Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen ser helt klart at dette er et arrangement som vil komme kommunen som
region/reisemål og næringslivet til gode, samt gi en betydelig markedsføringsverdi til
området. Svært viktig her er selvfølgelig tv dekningen. 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.
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I retningslinjene for bidragsbudsjettet 2016, 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».
Administrasjonen vurderer dette tiltaket til et felles-tiltak under reiseliv, og søknadssummen
på 70 000,- er godt under 35% av kostnadsoverslaget på 435 000,-.
Engerdal Fjellstyret bevilget i fjor 32 100,- til samme formål (NM i 2016 var også et tema
her) gjennom vedtak i sak 20.15 og administrasjonen er derfor usikker på om dette formålet
bør ha første prioritet blant mange gode søknader, også i år. I og med fjellstyret bevilget
penger til markedsføring av løpet og tilrettelegging av traseer i 2015, er det mest nærliggende
å eventuellt bidra økonomisk for å muliggjøre TV-reportasje fra løpet i år. Det er da snakk om
en drøye 20 minutters TV-reportasje fra NM-rittet som vil sendes i en av TV2’s betalkanaler.
Dette vil gi veldig god reklame for området. Det skal også utgis en egen NM-avis der det er
mulig å kjøpe annonseringsplass. I denne er fjellstyret tiltenkt redaksjonell omtale. Det vil
derfor være i fjellstyrets egen interesse å bevilge penger til den delen av søknaden som
omhandler TV og NM-avis.
Ser en alle årets søknader om bidrag under ett, og ut fra de regler som ligger til
Bidragsbudsjettet, ser ikke administrasjonen at det er midler til Sykkelklubbens søknad
innenfor budsjettets rammer. Styret står immidlertid fritt til å gjøre unntak når særlige grunner
foreligger, jfr pkt 17 i Bidragsbudsjettets regler. Å muliggjøre en TV-reportasje fra
statsallmenningen i Engerdal, med den reklameeffekten det har, kan være en slik grunn.

Administrasjonens forslag til uttalelse:
I prioritering mellom mange gode søknader ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi
bidrag til Engerdal Sykkelklubb denne runden.
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Sak 14.16
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om tilskudd – DNT Engerdal og Trysil
Saksdokumenter vedlagt:
- Søknad fra DNT Engerdal og Trysil, datert 11.01.2016.

Bakgrunn:
DNT Engerdal og Trysil søker om kr 31 000,- fra fjellstyret til klopping på Femundstien
mellom Skarven og Sørjota og mellom Skarven og Hovden, totalt ca 500 meter.
Tilretteleggingen skjer ihht DNT’s Merkehåndbok. Femundstien vil binde sammen
Femundsmarka med Finnskogleden, da det allerede går merkt sti fra Femundsenden og
nordover gjennom Femundsmarka. Noe arbeid er allerede gjennomført og det som gjenstår er
klopping på visse strekninger.
Turlaget har forberedt prosjektet ved at de har produsert klopper som ligger klare for
utkjøring. Dette er planlagt gjort etter påske i år. Monteringen kommer til å skje i midten av
juni og stien er da klar til turistsesongen.
Søkeren har estimert de totale kostnadene til 71 500,-, hvorav 31 000,- er material- og
transportkostnader. Dette er tenkt finansiert med eget arbeid og tilskudd fra Fjellstyret. Det
vises for øvrig til søknaden for ytterligere detaljer.
Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget
Bidragsbudsjett med regler for 2016, se sak 65.15. Reglene gir retningslinjer for hvor mye
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan
ytes.

Administrasjonens vurdering:
Tiltaket sorterer etter administrasjonens bedømming inn under allmennyttige formål, jfr
reglene for bidragsbudsjettet. Tiltaket kommer allmennheten til gode, i tillegg til at det
forhåpningsvis gjør området mer attraktivt for besøkere, og derigjennom er fordelaktig for
reiselivet i kommunen. Det er også interesse for disse stiene hos lokalbefolkningen. Det er
som søker påpeker et folkehelseaspekt i dette i og med det tilrettelegger for at folk skal
komme seg ut.
Søker har forhåpninger om hjelp fra fjellstyret for uttransport. Dette har fjellstyret hjulpet til
med sist vinter. Fjellstyret ser dette som bra prosjekter å samarbeide om, og det ligger i
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fjellstyrets interesse også at stier tilrettelegges på allmenningen. Fjellstyret bidrar derfor med
arbeids- og transportkostnader til prosjektet.
Fjellstyret har tidligere støttet lignende prosjekt f.eks i sak 18.15 der «Dugnadsgjengen» fikk
1400,- til klopping av sti øst for Nysetra. Fjellstyret har også i sak 20.15 gitt støtte til
sykkelklubben for bl.a. tilrettelegging av sykkeltraseer.
Ser en helhetlig på alle søknadene om midler fra årets bidragsbudsjett, kan dessverre ikke
administrasjonen se at det finnes rom for å innvilge søknaden fra DNT Engerdal og Trysil, jfr
de regler som er vedtatt for tildeling. Styret står immidlertid fritt til å gjøre unntak når særlige
grunner foreligger, jfr pkt 17 i Bidragsbudsjettets regler.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Etter en samlet og helhetlig vurdering av mange gode søknader om bidrag, ser ikke Fjellstyret
mulighet til å prioritere søknad om bidrag til klopping på statsallmenningen i år, og søknaden
fra DNT Engerdal og Trysil avslås.
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Sak 15.16
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om tilskudd – Setra Syforening
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad med vedlegg fra Setra Syforening, datert 25.01.16.

Bakgrunn.
Setra Syforening søker om kr 25 000,- i tilskudd til bygging av ny gapahuk ved
Engerdalssetra. Foreningen har innhentet et prisoverslag på en ny gapahuk på kr 75 000,-.
Setra Syforening jobber aktivt for grenda Engerdalssetra, og organiserter julegrantenning,
søppelrydding før 17. mai, sosialt samvær i påsken og St.Hans m.m. Gapahuken er en sentral
møteplass for disse aktivitetene og en møteplass både for fastboende i grenda og for
tilreisende og utflytta «setringer». Plassen brukes dessuten av skolebarna ved EBUS. Det
vises til søknaden for ytterligere detaljer.
Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget
Bidragsbudsjett med regler for 2016, se sak 65.15. Reglene gir retningslinjer for hvor mye
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan
ytes.

Administrasjonens vurdering:
Tiltaket sorterer etter administrasjonens bedømming inn under allmennyttige formål, jfr
reglene for bidragsbudsjettet. Tiltaket kommer først og fremst grendas innbyggere til gode,
men er tilgjengelig for allmennheten og kan benyttes av alle.
Fjellstyret har behandlet en lignende sak (sak 31.14), der fjellstyret ikke kunne yte noe bidrag
(gapahuk i Svarthammarskardet). I saksframlegget den gang ble det pekt på at tiltaket ikke lå
på statsallmenningen. Så også i dette tilfellet.
Syforeningen bedriver utvilsomt en god og viktig jobb for grenda si. Det er prisverdig med en
slik omtanke for sitt nærmiljø. I så måte følger foreningen en gammel norsk
syforeningstradisjon. Det er kanskje spesielt viktig i små grender som i Engerdal at det finnes
mennesker som står på for lokalmiljøet sitt. Syforeningen fortjener all honnør for sitt arbeide.
Ser en helhetlig på alle søknadene om midler fra årets bidragsbudsjett, samt det faktuam at
tiltaket ikke ligger på statsallmenningen, kan dessverre ikke administrasjonen se at det finnes
rom for å innvilge søknaden fra Setra Syforening om tilskudd til ny gapahuk, jfr de regler som
er vedtatt for tildeling.
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Administrasjonens forslag til vedtak.
Etter en samlet og helhetlig vurdering av mange gode søknader om bidrag, ser ikke Fjellstyret
mulighet til å prioritere søknad om tilskudd til Setra Syforening, og søknaden avslås.
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Sak 16.16
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om bidrag – Båtvika Båteierforening
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad med vedlegg, datert 15.02.2016.

Bakgrunn
Båtvika Båteierforening søker om bidrag til vinterbrøyting av parkeringsplassen ved Båtvika.
Søker har årlige utgifter (kr. 9300,- i 2015) med snørydding på parkeringsplassen. For denne
vinteren (2015/16) har de forhandlet seg fram til en pris på kr 6250,- for denne snøryddinga.
Denne blir benyttet a hytteeierne på vestsida av Femunden, fiskere, skiløpere, fjelloppsyn,
SNO, redningsetater og friluftsfolk i allmennhet. Plassen er også utgangspunkt for skiløype til
Veslbuvika og Sorkens løypenett.
Søker angir at de for egen del har liten interesse i å holde plassen åpen vinterstid, men at det
er få andre parkeringsmuligheter i område. Hvis vinterbrøytingen opphørte vil det derfor
skape problemer dels for beboerne i Sorken men også for de som skal besøke området.
Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget
Bidragsbudsjett med regler for 2016, se sak 65.15. Reglene gir retningslinjer for hvor mye
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan
ytes.

Administrasjonens vurdering.
Tiltaket sorterer etter administrasjonens bedømming inn under allmennyttige formål, jfr
reglene for bidragsbudsjettet. Tiltaket kommer mange til gode og kan derfor defineres som et
fellestiltak som kommer allmennheten til gode.
Fjellstyret behandlet også i sak 50.15 en søknad fra Båtvika Båteierforening om økonomsik
støtte til snørydding av parkeringsplass. Fjellstyrets vedtak var da som følger:
Engerdal fjellstyre ser ingen mulighet til å innvilge søknaden fra Båtvika
Båteierforening, da bidragsbudsjettet for 2015 er disponert i sin helhet til andre
formål.
I saksframlegget til sak 50.15 ble det påpekt fra administrasjonens side at flere av brukerne
burde bidra til å dekke kostnadene med snøryddingen, bl.a. hytteeierne i området. Det kan
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kanskje også anføres at det er rimelig at fjellstyret bidrar med sitt, i og med at parkeringen blir
benyttet av fiskere og friluftsfolk. Fjellstyret bidrar hver vinter med å ordne med snøbrøyting
slik at det finnes parkeringsmuligheter på veien mellom Sorken og Elgå, veien mellom
Isterfossen og Sømådalen samt flere steder i området Ulvågrenda – Elvbrua.
Ser en helhetlig på alle søknadene om midler fra årets bidragsbudsjett, kan dessverre ikke
administrasjonen se at det finnes rom for å innvilge søknaden fra Båteierforeningen, sjøl om
tiltaket bidrar til å bedre allmennhetens adgang til statsallmenningen.

Adminstrasjonens forslag til uttalelse:
Etter en samlet og helhetlig vurdering av mange gode søknader om bidrag, ser ikke Fjellstyret
mulighet til å prioritere søknad om bidrag til vinterbrøyting av parkeringsplass ved Båtvika,
og søknaden fra båteierforeningen avslås.
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Sak 17.16
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om bidrag – Yttersjøen Hytteforening
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad datert 01.02.2016.

Bakgrunn:
Yttersjøen Hytteforening søker om kr 12 000,- til veivedlikehold som grusing og høvling ved
Yttersjøen (Elgådalen).
Vegen som tiltaket gjelder går fra Elgåveien og ned til utløpet av Fjellguttusjøen. På denne er
det flere stikkveier som går inn til hytter. Vegnettet er adkomstvei til ca 12 hytter i området.
Vegen blir driftet og vedlikeholdt av hytteforeningen som har avtale med Statskog. Veien er
åpen for allmennheten og benyttes en del av besøkere i området.
Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget
Bidragsbudsjett med regler for 2016, se sak 65.15. Reglene gir retningslinjer for hvor mye
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan
ytes.
Administrasjonens vurdering:
Tiltaket sorterer etter administrasjonens bedømming inn under allmennyttige formål, jfr
reglene for bidragsbudsjettet. Tiltaket kommer mange til gode og kan derfor defineres som et
fellestiltak som kommer allmennheten til gode.
Yttersjøen Hytteforening er bl.a. i 2010 og 2013 tildelt midler til vegvedlikehold via
fjellstyrets bidragsbudsjett (henholdsvis kr 6000,- og kr 8000,-). Fra og med 2014 la fjellstyret
inn en pott som ble øremerket til vegvedlikehold på statsallmenningen under allmennyttige
formål i Bidragsbudsjettet. Disse midlene kanaliseres til vegvedlikehold etter en vurdering
som fjellstyret og Statskog SF gjør sammen. Etter 2014 har ikke fjellstyret bevilget tilskudd
til konkrete vegvedlikeholdsprosjekter etter søknad, dels fordi midlene har vært disponert til
andre ting.
Ser en helhetlig på alle søknadene om midler fra årets bidragsbudsjett, kan dessverre ikke
administrasjonen se at det finnes rom for å innvilge søknaden fra Yttersjøen Hytteforening,
sjøl om tiltaket bidrar til å bedre allmennhetens adgang til statsallmenningen.
Administrasjonens forslag til vedtak.
Etter en samlet og helhetlig vurdering av mange gode søknader om bidrag, ser ikke Fjellstyret
mulighet til å prioritere søknad om bidrag til vegvedlikehold fra Yttersjøen Hytteforening, og
søknaden avslås.
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Sak 18.16
Ark 137
Saksbeh.: OOps.
Søknad om bidrag – Fjellheimen Leirskole.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Fjellheimen Leirskole, datert 22.01.16.

Bakgrunn:
Fjellheimen Leirskole v/ Per Ola Søndmør søker om kr 25 000,- til opprusting av
Høltjønnveien. Skolen bruker veien mye i sin virksomhet og har en tilrettelagt uteplass ved
Nordre Høltjønna. Veien er åpen for allmennheten og brukes en del av fiskere, hundefolk,
syklister og til friluftsliv generellt.
Søker mener veien generelt er i dårlig forfatning og at det er mange som kvier seg for å kjøre
bli der. Det er dessuten steder som er vanskelige å passere med rullestol.
Søker har forhåpninger om at fjellstyret og statskog sammen kan gå sammen om å ta
økonomisk ansvar for at vegen kan rustes opp. En ser for seg at dette kan gjøres over flere år.
Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget
Bidragsbudsjett med regler for 2016, se sak 65.15. Reglene gir retningslinjer for hvor mye
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan
ytes.

Administrasjonens vurdering:
Tiltaket sorterer etter administrasjonens bedømming inn under allmennyttige formål, jfr
reglene for bidragsbudsjettet. Tiltaket kommer mange til gode og kan derfor defineres som et
fellestiltak som kommer allmennheten til gode.
Fjellstyret har siden 2014 bevilget midler til vegvedlikehold over Bidragsbudsjettet. At det er
behov for opprusting av mange veger på statsallmenningen er det ingen tvil om, og etterslepet
er stort. Det er derfor et viktig signal fra fjellstyrets side å bevilge penger til vedlikehold av
veger en sjøl ikke er eier av.
Fjellheimen Leirskole har et godt tilbud, og virksomheten er allsidig. Fjellheimen har en
tilrettelagt plass ved Nordre Hulltjønna som brukes en del. De har derfor en klar interesse i at
veien dit er i bra stand. Samtidig har de også et ansvar sjøl for at ting er i orden, i og med
virksomheten til en viss grad er komersiell. Men en kan nok ikke forlange at leirskolen alene
skal stå for vegvedlikeholdet, og hvor langt et slikt ansvar strekker seg kan nok diskutteres.
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Søknaden fra Fjellheimen er vel et utrykk for at de tar et slikt ansvar ved at de setter fokus på
behovet.
Ser en helhetlig på alle søknadene om midler fra årets bidragsbudsjett, kan dessverre ikke
administrasjonen se at det finnes rom for å innvilge søknaden fra Fjellheimen Leirskole, sjøl
om tiltaket bidrar til å bedre allmennhetens adgang til statsallmenningen. Det fjellstyret
immidlertid kan gjøre, er å vurdere innspillet i forhold til de midlene som allerede er avsatt til
vegvedlikehold på statsallmenningen i Bidragsbudsjettet. Dette skjer i så fall gjennom en
dialog med Statskog. Fjellheimen kan i så fall inviteres med i denne dialogen.

Administrasjonens forslag til vedtak.
Etter en samlet og helhetlig vurdering av mange gode søknader om bidrag, ser ikke Fjellstyret
mulighet til å prioritere søknad om bidrag til vegvedlikehold fra Fjellheimen Leirskole, og
søknaden avslås. Fjellstyret tar immidlertid søknaden som et innspill og vil ta det med videre i
sin diskusjon med Statskog i forhold til bruk av midler til vegvedlikehold som fjellstyret
allerede har avsatt i Bidragsbudsjettet for 2016.
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Sak 19.16
Ark 137
Saksbeh.: MTra/OOps
Søknad om tilskudd – Drevsjø Stedsgruppe
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Drevsjø Stedsgruppe
Resultatregnskap 2015
Mail fra Femund Engerdal Løypeservice, datert 31.01.16

Bakgrunn:
Drevsjø Stedsgruppe søker om støtte til løypekjøring for sesongen 2015/2016. Stedsgruppa er
den mest aktive stedsgruppa i kommunen med ansvar for løyper, arrangering av karusellrenn
og miniraiden. De drifter skihytta på Vålåberget vinterstid, samt fotballbanen på Drevsjø
sommerstid.
Løypenettet til Drevsjø stedsgruppe omfatter lysløypa (åpen mandag til torsdag) og
brannstasjonsrunden med tilførselsløype fra Drevsjømoen og Lillebo (kjøres hver helg). Totalt
drøyt 2 mil med løyper. Skihytta er åpen med servering alle søndager mellom nyttår og påske.
På en normalvinter ligger utgiftene på rundt 35 000,-.
Tidligere søkte Femund Engerdal Løypeservice om støtte på vegne av alle stedsgrupper. Dette
er det nå slutt på som følge av fjellstyrets vedtak punkt 2 i sak 19.15 jmfr. mail fra Femund
Engerdal Løypeservice som ligger vedlagt.
Løypekjøring er et viktig tilbud for å få små og store ut på ski i Engerdals flotte natur.
Det er ikke spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden.

Administrasjonens vurdering:
I bidragsbudsjettet 2016 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål.
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, men at man på tross av separate
søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng.
Etter at næringssøknadene er behandlet, som etter retningslinjene for bidragsbudsjett har
fortrinn fremfor allmennyttige formål, står det igjen 26 000,- til løypekjøring.
Administrasjonen er av den oppfatning at den mest rettferdige måten å fordele dette på er etter
antall oppkjørte kilometer.
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Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Drevsjø Stedsgruppe til preparering av skiløypenett for 2015/2016
innvilges med 2444,- og belastes bidragsbudsjettet 2016, Allmennyttige formål.
2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet 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 2016 inkl. regler»
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Sak 20.16
Ark 137
Saksbeh.: MTra/OOps
Søknad om økonomisk bidrag – Engerdal Utmarkslag
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Engerdal Utmarkslag SA
Løypeinstruks Engerdal Østfjell vinteren 2015/2016
Løype- og sykkelkart
Mail fra Femund Engerdal Løypeservice, datert 31.01.16

Bakgrunn:
Engerdal Utmarkslag SA har ansvaret for skiløypepreparering i hele Østfjellet ihht vedlagt
kart. De søker om økonomisk bidrag/støtte til dette arbeidet.
Tidligere søkte Femund Engerdal Løypeservice om støtte på vegne av alle stedsgrupper. Dette
er det nå slutt på som følge av fjellstyrets vedtak punkt 2 i sak 19.15 jmfr. mail fra Femund
Engerdal Løypeservice som ligger vedlagt.
Det vises til godt samarbeid mellom Engerdal Utmarkslag og Engerdal Østfjell Hytteforening
gjennom alle år og at det hvert år legges ned en stor dugnadsinnsats i vedlikehold av
skiløypene.
Prepareringen utføres av fjellservice Engerdal AS og kan følges på www.skisporet.no.
Det er ikke spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden.

Administrasjonens vurdering:
I bidragsbudsjettet 2016 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål.
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.
Det meste av løypenettet det her søkes midler til ligger på privat grunn og Fjellstyret fikk
tilbakemeldinger i løpet av fjorårets sesong som gikk på at den delen av løypenettet som
ligger på statsallmenningen ble kjørt sjeldnere enn resten av løypenettet.
Fjellstyret har gjennom flere år bidratt til løypekjøringen i Engerdal over Bidragsbudsjettet.
Administrasjonen vil anbefale at det gis bidrag også i år, men at man på tross av separate
søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng.
Etter at næringssøknadene er behandlet, som etter retningslinjene for bidragsbudsjett har
fortrinn fremfor allmennyttige formål, står det igjen 26 000,- til løypekjøring.
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Administrasjonen er av den oppfatning at den mest rettferdige måten å fordele dette på er etter
antall oppkjørte kilometer. I dette tilfellet beregnes antall kilometer på statsallmenningen.
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Engerdal Utmarkslag SA til preparering av skiløypenett for 2015/2016
innvilges med 1586,- og belastes bidragsbudsjettet 2016, Allmennyttige formål.
2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet på statsallmenningen kjøres som
beskrevet, og at ingen deler unnlates fra preparering.
3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i
«Bidragsbudsjett 2016 inkl. regler»
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Sak 21.16
Ark 137
Saksbeh.: MTra/OOps
Søknad om tilskudd – Sømådal Løypeservice
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Sømådal Løypeservice
Budsjett 2016
Revidert regnskap 2014 og 2015.
Mail fra Femund Engerdal Løypeservice, datert 31.01.16

Bakgrunn:
Det søkes om støtte til preparering av skiløypenettet på ca 120 km i Sømådalen. Hele
løypenettet blir oppkjørt, når snøforholdene tillater det, til en verdi av 400 000,Vedlagt budsjett viser en kostnad på 65 000,-, det samme gjelder inntektene.
Tidligere søkte Femund Engerdal Løypeservice om støtte på vegne av alle stedsgrupper. Dette
er det nå slutt på som følge av fjellstyrets vedtak punkt 2 i sak 19.15 jmfr. mail fra Femund
Engerdal Løypeservice som ligger vedlagt.
Det er ikke spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden, men budsjettet for 2016 viser at det
er tatt høyde for et samlet beløp fra Engerdal Fjellstyre og idrettsrådet på 10 000,Administrasjonens vurdering:
I bidragsbudsjettet 2016 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål.
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, men at man på tross av separate
søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng.
Etter at næringssøknadene er behandlet, som etter retningslinjene for bidragsbudsjett har
fortrinn fremfor allmennyttige formål, står det igjen 26 000,- til løypekjøring.
Administrasjonen er av den oppfatning at den mest rettferdige måten å fordele dette på er etter
antall oppkjørte kilometer.
Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Sømådal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2016 innvilges
med 14 638,- og belastes bidragsbudsjettet 2016, Allmennyttige formål.
2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet 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 2016 inkl. regler»
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Sak 22.16
Ark 137
Saksbeh.: MTra/OOps
Søknad tilskudd – Sølen Løype og fritidsservice
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Sølen løype og fritidsservice
Løypekart
Regnskap for 2014
Budsjett for sesongen 2015/2016
Mail fra Femund Engerdal Løypeservice, datert 31.01.16

Bakgrunn:
Sølen Løype og Fritidsservice søker om tilskudd til løypekjøring i området Sølenstua. Dette er
en ideell organisasjon der alt eventuelt overskudd går til nedbetaling av lån for å sikre
skiløypetilbudet også for fremtiden. Et tilskudd er helt avgjørende for at driften går rundt.
Det kjøres opp 60 km med løyper i området til glede for både bedrifter, hytteeiere og
engerdøler. Løypene kjøres opp hver helg i vintersesongen, samt daglig ved behov i
vinterferieukene og påsken.
Tidligere søkte Femund Engerdal Løypeservice om støtte på vegne av alle stedsgrupper. Dette
er det nå slutt på som følge av fjellstyrets vedtak punkt 2 i sak 19.15 jmfr. mail fra Femund
Engerdal Løypeservice som ligger vedlagt.
Det er ikke spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden.

Administrasjonens vurdering:
I bidragsbudsjettet 2016 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål.
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, men at man på tross av separate
søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng.
Etter at næringssøknadene er behandlet, som etter retningslinjene for bidragsbudsjett har
fortrinn fremfor allmennyttige formål, står det igjen 26 000,- til løypekjøring.
Administrasjonen er av den oppfatning at den mest rettferdige måten å fordele dette på er etter
antall oppkjørte kilometer.
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Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Sølen Løype og fritidsservice til preparering av skiløypenett for
2015/2016 innvilges med 7332,- og belastes bidragsbudsjettet 2016, Allmennyttige
formål.
2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet 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 2016 inkl. regler»
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Sak 23.16
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om midler – Øversjødalen skiskytterlag.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad med vedlegg, datert 14.02.2016.

Bakgrunn:
Øversjødalen skiskytterlag søker om milder fra Bidragsbudsjettet. Søker angir ikke noe
konkret beløp, men viser til regnskapet for 2015 der de hadde utgifter på kr 7311,- og
inntekter på kr 5568,-, noe som medførte et underskudd på kr 1743,-.
Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget
Bidragsbudsjett med regler for 2016, se sak 65.15. Reglene gir retningslinjer for hvor mye
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan
ytes.

Administrasjonens vurdering:
Tiltaket sorterer etter administrasjonens bedømming inn under allmennyttige formål, jfr
reglene for bidragsbudsjettet. Virksomheten omfatter et tilbud til barn og unge som ønsker å
prøve seg i skiskytteridretten. Det er også unge fra Engerdal med i skiskytterlagets opplegg.
Virksomheten er utvilsomt positiv og er et godt tilbud til de som bor i området.
Fjellstyret har tidligere, hvis det har vært rom for det, bevilget midler til idrettsarrangement og
også gitt stipend til unge idrettsutøvere.
Ser en helhetlig på alle søknadene om midler fra årets bidragsbudsjett, kan dessverre ikke
administrasjonen se at det finnes rom for å innvilge søknaden fra Øversjødalen Skiskytterlag,
sjøl om tiltaket representerer et positivt tilbud.

Administrasjonens forslag til vedtak.
Etter en samlet og helhetlig vurdering av mange gode søknader om bidrag, ser ikke Fjellstyret
mulighet til å prioritere søknad om bidrag til Øversjødalen skiskytterlag, og søknaden avslås.
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Sak 24.16
Ark 476.8
Saksbeh.: OOps
Videreføring av leieavtale hundetreningsterreng – Sølenstua Camp og Hytter
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad om forlengelse av avtale vedrørende Sølenstua dressurområde, datert
03.02.2016.
Forslag til avtale 2016 – 2020.

Bakgrunn:
På vegne av Sølenstua Camp og Hytter søker Ann-Mari Hagen om å fornye leieavtalen for
Sølenstua dressurområde. Ann-Mari satser på hund og dressur, og hundegrupper utgjør en stor
del av inntektsgrunnlaget på campingen. I søknaden skriver Ann-Mari at hun ønsker å fornye
gjeldende avtale for fem nye år, med samme vilkår som tidligere. Søknaden er vedlagt i sin
helhet.
Fjellstyret kan etter § 8 i Hundeloven gi tillatelse til trening og dressur av hund («grunneiers
samtykke»). Avtalen er derfor å regne for et slikt samtykke, der fjellstyret samtidig setter
rammer for virksomheten. Videre kan kommunen fatte vedtak om forskrift for unntak av
båndtvangsbestemmelsene. I dette tilfellet foreligger det en egen forskrift for Sølenstua
Dressurområde, som er vedtatt av kommunen i 2008.
Saken er lagt fram for Statskog SF for uttalelse, og de har ingen merknader til at avtalen
videreføres.

Administrasjonens vurdering:
Sølenstua Camp & Hytter har leid et 4,7 km2 stort område ved Sølenstua av fjellstyret siden
2003 (sak 06.03). I området har bedriften drevet med hundedressur og brukshundtrening. Før
leieavtalen ble inngått var det fjellstyret som administrerte og solgte kort for all
hundevirksomheten i dette området. Ved siden av at fjellstyret inngikk leieavtale med
Sølenstua Camp & Hytter, vedtok kommunen en egen forskrift for dressurområdet, noe som
har forenklet administreringen av området. Fjellstyret må være positive til at det her er en
reiselivsbedrift som har truffet en nisje og trekker interesserte hundeeiere fra store deler av
landet. De har tydelig lyktes med sin markedsføring og virksomhet, og det fortjener de
virkelig honnør for. Etter de signalene fjellstyret får er det også få konflikter mellom
hundefolket og andre brukergrupper i dressurområdet.
Tidligere bestod leieprisen som Sølenstua Camp og Hytter betalte av en fastpris del og en
variabel del som avhengte av hvor mange hundeekvipasjer som brukte området. Etter ønske
fra Sølenstua Camp og Hytter og gjennom vedtak i sak 18.10, endret fjellstyret leien til en
fastprisavtale på kr 27 000,- pr år i 2010. Øvrige vilkår i avtalen har de senere år vært uendret.
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Søker ber om at prisen holdes på samme nivå eller reduseres. Ved ny avtaleperiode er det
relevant å vurdere prisendring. Ser en hva prisen ville vært om man hadde hatt en årlig
justering etter konsumprisindeksen, ville prisen for 2015 vært kr. 29 305,90 (kr 27 000,justert etter SSB kpi-kalkulator med 2010 som utgangsår). Om avtalen forlenges fram til
2020, vil differansen mellom dagens fastpris og kpi-justert pris være enda større. Det er
allikevel i sak 18.10 pekt på at salg av treningskort ikke dekker leie av terreng, festeavgift for
treningsbanen og årlige utgifter på denne.
Søker har muntlig opplyst at dette fortsatt er slik. Visse år er utgiftene til fornying av utstyr,
grusing og drift ellers såpass høye at det ikke blir noe «overskudd» på denne virksomheten
isolert sett. Men en ser allikevel verdien i det siden det gir fornøyde kunder som kommer
tilbake. Prisen på treningskortene er heller ikke justert i perioden.
Fjellstyret er heller ikke tjent med at prisen settes så høyt at det ikke lenger er interessant for
avtaleparten og virksomheten opphører.
Det foreslås at Engerdal fjellstyre inngår ny leieavtale med Sølenstua Camp og Hytter for
perioden 2011 – 2015. Da en nå har endret prisen til en fastprisavtale er det ikke nødvendig at
Sølenstua Camp og Hytter sender fjellstyret årsrapport med oversikt over antall solgte kort og
inntekter. Avtalen foreslås uendret, med unntak av prisen som justeres opp noe for å
harmonere med prisstigning ellers. Forslaget til ny kontrakt ligger i sin helhet vedlagt
saksutredningen.

Administrasjonens forslag til vedtak.
Engerdal fjellstyre forlenger leieavtalen med Sølenstua Camp og Hytter angående Sølenstua
dressurområde for perioden f.o.m 2016- t.o.m 2020, etter vilkår definert i vedlagt
avtaleforslag.
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Sak 25.16
Ark 612
Saksbeh.: OOps
Høring: Hjorteviltplan for Engerdal kommune 2015-2019
Saksdokumenter vedlagt:
-

Hjorteviltplan for Engerdal kommune 2015-2019.

Bakgrunn:
Fjellstyret har fått oversendt forslag til Hjorteviltplan for Engerdal kommune 2015-2019 for
uttalelse. Høringsfristen er satt til 18.03.2016.
Hjorteviltplanen er et målsettingsdokument som gir etterprøvbare mål for forvaltningen av
elg. Planen er hjemlet i Forskrift for forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016 §3. planen er
utarbeidet av Naturdata AS på oppdrag fra Engerdal kommune. Planen handler i hovedsak om
forvaltningen av elg, men det er også tatt inn et kapittel om rådyr.
Planen er oversiktilig og lettfattelig. Den beskriver faktagrunnlaget, forvaltningsmål og verktøy, status i dag og peker framover gjennom overordnede-, langsiktige- og kortsiktige
mål.
Fjellstyret er høringsinstans i og med det administrerer jaktrettigheter på statsallmenningen.

Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen har gått igjennom planen og har i utgangspunktet ingen større innvendinger
til denne. Planen er et overordnet styringsdokument, og det vil være bestandsplanenen som
fortsatt legger de detaljerte rammene for avskytingen. Allikevel er planen styrende for
hvordan framtidige bestandsplaner vil bli. Den følger allikevel de retningslinjer som ligger i
regelverket, og det må rettighetshavere uansett forholde seg til.
Administrasjonen kan ikke se at det er momenter i målformuleringene som kommer i konflikt
med fjellstyrets intensjoner med elgforvaltningen.
Når det gjelder rådyr er kanskje situasjonen en litt annen enn for elg. Statsallmenningen er i
stor grad dårlig rådyrhabitat. Det er allikevel en del rådyr, og disse er ofte knyttet til områder
med dyrket mark og bebyggelse, særlig vinterstid. Pr i dag er bestanden relativt høy og det er
mange år siden sist fjellstyret lå på såpass høy avskyting som de siste to åra. En kan nesten
ikke forvente at avskytingen vil holde seg på et såpass høyt nivå over tid. Til det er
usikkerhetsmomentene for mange.
Allikevel har avskytingen i hvert fall i perioder vært relativt stabil. I åra 1991 – 1993 varierte
avskytingen mellom 48 og 80 rådyr på statsallmenningen. I perioden 1994 – 2012 varierte
avskytingen mellom 14 og 22 dyr. I perioden 2013 – 2015 har avskytingen vært 29 – 47 dyr.
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Avskyting rådyr statsallmenningen 1991 - 2015.
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Figuren: viser utviklingen i antall felte rådyr totalt og fordelt på bukk, geit og killing samt
tildelte fellingstillatelser på statsallmenningen i Engerdal i perioden 1991 – 2015.

En kan ha flere innfallsvinkler til forvaltningen av rådyr. Hvis en tar utgangspunkt i de
naturgitte forutsetningene («karrige» områder), kalde og snørike vintre samt at det er en viss
forekomst av gaupe, er det helt klart at statsallmenningen i Engerdal er et marginalt område
for rådyr. I tillegg blir raltivt mange rådyr påkjørt visse år. Med høy annen dødelighet kan det
derfor være vanskelig å bedrive en for detaljert forvaltning med tanke på bestandsutviklingen.
Dette ser en gjennom at det i gunstige år, eller ved flere gunstige år etter hverandre så øker
bestanden. For rådyr vil derfor de miljømessige betingelsene ha en større innvirkning på
bestanden enn for elg. En fornuftig forvaltning kan derfor være å ha et høyt uttak i gode år og
heller holde igjen noe i dårligere år. Med en slik forvaltning vil avskyting variere mye over
tid.
Planforslaget tar da også opp noe av denne problematikken og legger opp til at
fellingstillatelser kan reguleres nedover dersom det oppstår forhold som tilsier det. Det burde
også vært formulert en mulighet for å øke antallet fellingstillatesler når bestanden er høy i
gode år. Dette for å høste av overskuddet når et slikt er. Dessuten vil antakelig jaktuttaket
redusere den påfølgende naturlige dødeligheten i en stor bestand om miljøbetingelsene
kommende vinter blir ugunstige for rådyra.
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Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre har følgende bemerkninger til «Hjorteviltplan for Engerdal kommune 2015
– 2019»:
•
•

På statsallmenningen i Engerdal er det 31 jaktfelt og ikke 32 som anført i planen, jfr
pkt 5.1.
Når det gjelder rådyr anser fjellstyret at det på statsallmenningen er såpass marginale
områder for arten at det er vanskelig å etablere en jevn avskyting over tid. Til det er
det for mange faktorer som spiller inn på dødeligheten. Hjorteviltplanenes formulering
om målsetting for rådyr må derfor ta dette i betrakning. Det gjør den også i forhold til
en reduksjon i fellingstillatelser når bestanden er lav. I tillegg kunne det vært ønskelig
at det var en formulering om at antallet fellingstillatelser kan økes om bestanden er
stor.
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