SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 26.04.16

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 26.04.16.

Sak 29.16
Ark 012.1
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 14.04.16.
Sak 30.16
Ark 612.3
Saksbeh.: OOps
Oppnevning av styrerepresentant til NØR Elgregion
Saksdokumenter vedlagt:
-

Vedtekter for Nord-Østerdal-Røros elgregion.

Bakgrunn:
Engerdal fjellstyre forvalter som kjent elgjakta på statsallmenningen i Engerdal. Fjellstyret er
med i Elgregion Nord-Østerdal/Røros med en stor del av arealene. Fjellstyret har sammen
med de andre viltstellområdene som inngår i regionen, hatt en representant i styret. I forrige
fjellstyreperiode har styreleder Halvor Hansson vært valgt som representant til styret i NØR
elgregion med Bjørnar Johnsen som vara.
I forbindelse med årsmøtet i elgregionen er det behov for å oppnevne nye representanter. I og
med det er et nytt fjellstyre er det også ryddig å vurdere representasjonen i elgregionen.
Elgregion NØR Elgregion Nord-Østerdal/Røros ble formelt etablert 11. mars 1995 med
tilslutning fra vald i følgende kommuner: Alvdal, Tynset, Tolga, Engerdal og Os kommuner i
Hedmark fylke samt Røros og Holtålen (Ålen) kommuner i Sør-Trøndelag. Øvre Rendalen ble
med i regionen fra 2000.
Merkeprosjektet og trekkregistreringer har dokumentert at det er 2 hovedtrekk, et østlig og et
vestlig, med adskilte sommer og vinterbeiteområder. Som en konsekvens av dette ble det
enighet om å dele regionen i 2 arbeidsområder med et felles styre. Engerdal tilhører det
østlige arbeidsområdet. Arbeidsområdene har egne driftsplaner. Det er med utgangspunkt i
disse driftsplanene som hvert enkelt viltstellområde (vald) lager sine bestandsplaner, som i sin
tur godkjennes av kommunen og er et styringsdokument.
Elgregionens viktigste oppgaver er derfor å koordinere bestandsplaner på hvert enkelt
vilstestellområde slik at de tar hensyn til en mer helhetlig forvaltning av elgstammen på et
større areal (region). Elgregionen engasjerer seg også i spørsmål knyttet til elgbeite,
beiteskader og avbøtende tiltak. For fjellstyrets del har det for eksempel vært verdifult å delta
i regionene i forhold til problematikken med trekkelg på østsiden av Femunden og de
konsekvenser de har hatt med beiteskader, nærgående elg i Elgågrenda etc.
Gjennom året er det ca 3-4 møter i tillegg til årsmøtet, i Elgregionen.
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Administrasjonens vurdering.
Administrasjonen ønsker ikke å legge seg opp i fjellstyrets vurdering av hvem som bør sitte i
styret. Det er allikevel verdt å påpeke at i stort sett alle møtene som har vært er det
vararepresentanten som møter for Engerdal fjellstyre. En varieant kan derfor være, slik det var
i forhold til oppnevnelse av representant til styret i Femund/Trysilvassdragets fiskefond, at det
velges en fra administrasjonen med en styrerepresentant som vara.
Vurderingen ellers er at Engerdal fjellstyre med sine arealer bør være aktive i elgregion. Det
er viktig i forhold til å ivareta egne interesesser knyttet til avskyting og i forhold til
problemstillinger knyttet til trekkelg og elgbeite.
Administrasjonen har derfor ikke konkrete forslag til representanter men overlater til
fjellstyret å foreslå disse. I og med at arbeidet i elgregionen er av praktisk art, og det er
fjellstyrets godkjente bestandsplan som er det juridiske styringsdokumentet for
elgforvaltningen på statsallmenningen, pekes det allikevel på at representasjonen med fordel
kan være administrativ.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Som Engerdal fjellstyres representant til styret i Elgregion NØR oppnevnes _____________,
med _____________________ som personlig vararepresentant.
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Sak 31.16
Ark 362.2
Saksbeh.: OOps
Høring – oppføring av to bygninger på Daniel Mortenssons gamle vinterboplass
Saksdokumenter vedlagt:
-

Brev fra statskog SF med vedlegg datert 16.02.16.

Bakgrunn:
Statskog ber om fjellstyrets uttalelse I forhold til en søknad om å gjenreise to bygninger på
Daniel Mortenssons vinterboplass nord for Kjerran. Statskog skriver I sitt brev:
«Søknaden var vedlagt prosjektbeskrivelse som viser at dette dreier seg om
gjenreising av to bygninger på Daniel Mortenssons gamle vinterboplass nord for
gården Kjerran på Valdalsfjellet. Prosjekteier er Svahken Sijte (Elgå
reinbeitedistrikt), og ledes av Engerdal kommune med bistand fra Anno museum. Det
er ønskelig å sette opp igjen en vintergamme og en tømmerbygning, samt en eller to
informasjonstavler som formidler både stedets historie og betydning for den
sørsamiske bosettingen i dette området.
Den gamle vinterboplassen er trolig oppført i perioden 1900-1902, og kommer inn
under kategorien automatisk fredete kulturminner. Derfor er det ikke ønskelig å
gjenoppføre bygningene på de gamle tuftene, men finne en egnet plass i samråd med
Sametinget. Tuftene ønskes synliggjort med bistand fra antikvarisk personale tilknyttet
Sametinget. Prosjektet er planlagt ferdigstilt til et arrangement i pinsen 2017, i
tilknytning til Sametingsjubileet 2017.
Aktuell tomt er i kommuneplanens arealdel avmerket som LNFR.
For øvrig gjelder 50-meterssona langs vassdrag. I dette tilfellet gjør vi oppmerksom
på at gården Kjerran har bekken på nordsida av FV221 som vannkilde.
Søknad og prosjektbeskrivelse, samt kart vedlegges, idet vi ber om fjellstyrets
uttalelse.»
For mer bakgrunn I saken vises det til vedlagte saksdokumenter.
Tiltaket er en grunndisponering ihht til Fjellovens §12, og Fjellstyret skal høres I saken for å
ivareta hensynet til bruksretter og ivareta naturverninteressen.

Administrasjonens vurdering.
Tiltaket omfatter oppføring av en vintergamme, en mindre tømmerbygning samt
informasjonstaveler for kunnskapsformidling. Den eksakte plassen er ikke bestemt ennå, men
tiltaket skal ikke berøre opprinnelige tufter, da disse ønskes bevart.
Selve byggningsoppføringen forventes ikke ha vesentlig innvirkning på naturen, da det err
snakk om – etter dagens forhold målt – to mindre bygninger. De skal dessuten oppføres etter
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det som err de to tradisjonelle byggemåtene I vårt område og det forventes at det I stor grad
benyttes naturmaterialer.
Fjellstyret har ikke kjennskap til spesielle naturverdier på denne plassen. Økt bruk vil føre til
mer ferdsel og kan være forstyrrende på dyyreliv. Videre vil det sannsynligvis føre til større
terrengslitasje enn I dag. Samlet sett kan ikke administrasjonen se at dette er problematisk.
De brukerinteresser som err sterkest I dette området I dag err reindrift. All den tid de err
initiativtakere og utførere av prosjektet, forventes det at tiltaket err uproblematisk I forhold til
reindriften. Statskog peker I sitt brev på at vannkilden til gården Kjerran vil berøres og det err
et relevant poeng. Av hensyn til dette, bør plasseringen være slik at den påvirker rennende
vann I minst mulig grad. En måte å gjøre det på err å følge de retningslinjer som
kommuneplanene gir I forhold til bygging langs vassdrag.

Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger mot at det oppføres to nye bygninger som skissert I
søknad I tilknytning til Daniel Mortenssons gamle vinterboplass nord for Kjerran. Under
byggeprosessen og etterfølgende bruk må det tas hensyn til vannforsyningen for Kjerran.
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Sak 32.16
Ark 362.1
Saksbeh.: OOps
Høring - Søknad om fradeling og salg av hytte, «Åsbu» i Veundåsen.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra John Nygård, datert 11.03.2016
Notat fra Statskog SF datert 08.04.1998.

Bakgrunn:
Statskog ber i kort e-post den 14 mars om fjellstyrets uttalelse i forhindelse med at John
Nygård søker om å fradele en hytte I Veundåsen med formål å selge den. Årsaken er
økonomisk motivert og framgår av søknaden.
Søker redegjør for hyttas historie; Åsbu ble I sin tid (1969) oppført av søkers onkel og tante
på eiendommen Syringen I Veundåsen, gnr 14 bnr 2. Eiendommen ble dengang drevet at
søkers mor og far. Søker er nå eier og driver av eiendommen, som tilhører gården Nygård.
Det hører med til saken at på det tidspunkt hytta ble oppført, var det ikke avklart om setrene i
Veundåsen var eiendomssetre eller bruksrettssetre. Dette ble avklart gjennom en
overenskomst mellom setereierne og Direktoratet for statens skoger i 1974.
Hytta har hatt eget festenr hos Statskog siden 1975. Hyttas eiere overdro etterhvert denne til
sin sønn, som i 1992 solgte den til en annen person. Nygård klagde dengang på dette salget,
og utfallet av saken ble at Nygård sjøl kjøpte hytta. Årsaken til at han motsatte seg salg
dengang var av hensyn til driften (aktiv setring). Hytta ble derfor på dette tidspunktet en del
av seterbebyggelsen og det ble ikke betalt feste som fritidseiendom for hytta (hytta og gården
har samme gnr og bnr). Nå har setringen opphørt og Nygård ønsker selv å selge den av
årsaker som framgår i søknaden. Søknaden er slik å forstå at han søker om godkjenning for at
det kan opprettes en separat festeavtale for hytta (som fritidseiendom), og han ved dette gis
mulighet til å selge hytta.
Hytta Åsbu ligger inne på Syringsvollen. Denne hadde for inntill få år siden aktiv setring.
Nåværende eier har hverken beitedyr eller bedriver slått på vollen. Gården er lagt ut for salg,
og det kan derfor bli ny eier etter hvert.

Administrasjonens vurdering.
Fjellovens § 13 regulerer salg av statsallmenningsgrunn. I utgangspunktet kan dette ikke skje.
Fjellstyret har I sak 34.15 hatt en prisnippiell gjennomgang av saker vedrørende salg av
statsallmenningsgrunn. Fjellova slår fast at statsallmenningsgrunn kan selges bare når gitte
kriterier foreligger. Salg av tomtegrunn til fritidsformål er ikke et slikt forhold. De årsaker
som søker angir er heller ikke slike kriterier som går fram av Fjelloven. I denne saken vil det
derfor være snakk om å godkjenne at det opprettes et fritidsfeste for Åsbu, som er adskilt fra
den øvrige setereiendommen.
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Fjellstyret må derfor vurdere hvordan dette vil påvirke bruksrettsutøvelsen av setra. I og med
denne pr idag ikke er i drift, vil ikke en opprettelse av festeavtale og overdragelse av bygning
til annen person være negativt for de jordbruksmessige forhold. Skulle den aktive setringen
tas opp igjen vil antakelig saken stille seg noe annerledes. Da kan en muligens få en
brukskonflikt i forhold til beitedyr o.l. Det kan i så fall bli aktuelt med gjerding, som også kan
gi opphav til konflikt.
Videre vil det være viktig at parkeringsforhold, adkomst til hytta, vannforsyning m.m. blir
regulert gjennom en evt avtale. Slike forhold kan også fort utløse konflikter, uavhengig av om
setra er i aktivt bruk eller ikke. Ved et eventuelt salg står derfor selger seg på at slike forhold
omtales og at det er skisserte løsninger allerede før den blir solgt.
Ser en på Statskogs notat datert 08.04.1998 som oppsummerer saken, så har den vært
behandlet i flere instanser og har hatt flere vedninger fra 1975 og fram til i dag. Fjellstyret
behandlet saken i 1993 og da var spørsmålet om hytta kunne innlemmes i Nygårds
seterbebyggelse, noe fjellstyret godtok. Dette betyr også at før 1993 hadde hytta et eget
fritidsfeste.
Åsbu har derfor gått igjennom prosesser, blandt annet 3 salg, som har endt opp med at den i
dag er en del av seterbebyggelsen på Syringsvollen.
Når fjellstyret behandlet saken i 1993 (sak 51.93) om hytta kunne overføres fra et fritidsfeste
til Nygårds seterbebyggelse, noe fjellstyret for øvrig stilte seg positive til, er det i
saksutredningen kommentert følgende: «I ettertid kan det fastslås at utlegging av hyttetomt på
setra «Syringen» i 1968 ikke var noen heldig løsning og heller ikke i samsvar med fjellovens
bestemmelser. Hytta ble bygget i den tro at dette var ok. Spørsmålet er nå om det er mulig å
løse den oppståtte situasjonen på en fornuftig måte. Man har forstålelse for partenes ønske
om å finne en annen løsning enn den som nå foreligger. To forskjellige brukerinteresser
innenfor samme setervill er ingen heldig løsning hverken for seterdrifta eller for
fritidsbrukeren på sikt».
Fjellstyret kan derfor i prinsipp velge to innfallsvinkler i sitt syn på saken:
A: Sett i forhold til historien knyttet til denne vollen, og for øvrig flere andre eksempler, er det
en fordel om at hytta inngår som en del av seterbebyggelsen fortsatt. Dette for å unngå
framtidige interessekonflikter. Med en slik instilling vil fjellstyret vektlegge bruksinteressene
til drift av setra i sin vurdering.
B: Den andre måten å se det på er at fjellstyre stiller seg positive til søknaden. En vil da
reversere forholdet med hytta tilbake til slik det var før Nygård overtok den, med risiko for
framtidige interessekonflikter.
Til A er å si at en da tar konsekvens av at en fradeling er problematisk i forhold til driften av
setra. Det vil således være en fordel for den som driver setra (og muligens for verdien av
gården) om hytta følger seterbebyggelsen. Fjellstyret har her en mulighet til å unngå
framtidige brukerkonflikter.
Til B er å si at dette er ikke det eneste stedet i Engerdal der det er godkjent opprettelse av
fritidsfeste for hytter inne på setervoller. Det er jo også et faktum at denne hytta hadde et
fritidsfeste før Nygård overtok den. Det er også eksempler fra andre statsallmenninger der det
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er godkjent opprettelse av fritidsfeste for en seterstue inne på en setervoll. Med det medfører
risiko for brukerkonflikter.
Dette er derfor ingen enkel sak å ta stilling til. Administrasjonen råder allikevel fjellstyret til å
etterkomme ønsket fra søker med den begrunnelse at det tidligere har vært et fritidsfeste for
Åsbu, samt at fjellstyret har godkjent slike løsninger også andre steder på allmenningen. Men
optimalt ut fra et bruksperspektiv er det ikke.
Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre kan godkjenne at det opprettes et eget fritidsfeste for hytta Åsbu,
beliggende inne på Syringsvollen I Veundåsen.
Ved opprettelse av festekontrakt må forhold rundt parkering, adkomst til hytta og
tilgang til drikkevann avklares.
Det må også ligge til grunn at aktiv setring ved Syringsvollen kan gjennopptas og at
det da vil være aktuellt med beitedyr inne på vollen. Dette er et forhold som vil utløse
spørsmål om gjerde rundt hytta. Statskog bør I så fall ikke tillate at mer en 1 daa inkl
hytta gjerdes inn.
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Sak 33.16
Ark 335
Saksbeh.: OOps
Høring – Søknad om konsesjon for hjorteoppdrett, Valdalen Gnr 164 Bnr 57.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Brev med vedlegg fra Engerdal kommune.

Bakgrunn:
Engerdal kommune ønsker uttalelse fra Fjellstyret i forbindelse med etablering av
hjorteoppdrett på gården Valdalen gnr 164 bnr 57, eier Martin Waldal jr.
Engerdal kommune er positive til etablering av hjorteoppdrett, og ser det som en mulighet for
landbruksmessig produksjon på bruket. Tidligere har det vært sauehold på gården, men dette
har opphørt. Det er snakk om oppdrett for kjøttproduksjon. Søkeren har gjennomført kurs i
hjorteoppdrett på Norsk Hjortesenter. Det planlegges for at det kan være opptil 100 dyr i
besetningen.
Det vises til brevet fra kommunen for ytterligere bakgrunn i saken.
Fjellstyret har mottatt søknad om tilleggsjord på ca 275 daa i tilknytning til Valdalen. Denne
søknaden er oversent kommunen, Statskog SF og reindriftsnæringen for uttalelse ihht
Seterforskriftens § 20. Fjellstyret skal derfor ta stilling til denne søknaden i en egen sak som
forventes klar for behandling til junimøtet.
Etter Seterforskriftens §20 er det Statskog SF som tar beslutning om inngjerding av
tilleggsjord etter tilråding fra fjellstyret.
I denne omgangen skal fjellstyret avgi uttalelse til kommunen i forbindelse med
konsesjonsøknaden.

Administrasjonens vurdering.
Hjorteoppdrett er en ny næring i Engerdal. Saken har derfor en del prinsippielle sider ved seg.
Fjellstyret må se på søknaden ut fra de interesser fjellstyret err satt til å ivareta. Dette dreier
seg om hensynet til andre bruksrettsinteresser i området, hensynet til friluftsliv, vilt og fisk.
Vilt i hegn er forsåvidt ikke en ny foreteelse, da det har vært holdt hjortevilt i hegn og parker
ellers i Europa i flere århundrer. Det kreves et inngjerdet areal av en viss størrelse der dyr har
tilgang på mat og vann samt at det enkelt kan føres tilsyn med dyra. Det er krav om relativt
høye gjerder og en må ta hensyn til snødybde. I Engerdal betyr det at høyden på gjerdet blir ca
240 cm. Dette gjør at det inngjerdede arealet kan bli utilgjengelig for annet vilt samt for
ferdsel i området ellers.
Så langt administrasjonen har brakt på det rene, vil tiltaket ikke virke hindrende på annen
landbruksproduksjon eller komme i konflikt med andre bruksinteresser. Forholdet til
reindriftsnæringen kan ha en viss betydning. Reindriftsnæringen er også invitert til å si sin
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mening til konsesjonssaken, og en forventer at de også tilkjennegir sitt syn til Engerdal
kommune.
Som en konsekvens av en eventuell etablering vil det bli snakk om å gjerde inn et relativt stort
areal i tilknytning til gården. Dette vil ha innvirkning på dyrelivet og frilutslivet I området. I
forhold til førstnevnte vil mulige trekkveier for rådyr og elg påvirkes. Det kan etableres nye
trekkveier som I visse fall kan ha konsekvenser I forhold til faren for viltulykker på vei m.m.
For friluftslivets del vil området som gjerdes inn redusere framkommeligheten. På den annen
side er dette ting som kan løses. Det er neppe aktuelt å ha utstrakt ferdsel gjennom et
hjortehegn, slik at de som skal ferdes i område må uansett belage seg på å gå andre veier enn i
dag. Området som err berørt benyttes for øvrig mest av gårdens gjester.
Andre moment som nevnes i forbindelse med hjorteoppdrett er faren for rømming og
sjukdomsproblematikk. Det har vært dratt paralleller med fiskeoppdrett i forhold til
rømmingsproblematikken. Dette er etter administrasjonens bedømming neppe
sammenlignbart og har få reelle likheter. Mens rømmingsproblematikken knyttet til
oppdrettsnæringen er store og medfører genetisk forringelse og fare for sjukdomsoverføring
til villaksen, er det neppe korrekt å si at hjorteoppdrett medfører samme negative
konsekvenser. Sjukdom kan forekomme hos hjortevilt i hegn, men sannsynligvis i begrenset
omfang. En inngjerdet bestand vil uansett være kontrollerbar. Om gjerdet fungerer som
tiltenkt vil det heller ikke være rømming. Rømming av dyr kan også være en teoretisk
mulighet. De seinere åra er det registrert viltlevende hjort i Engerdal nesten årlig. Hjorten som
er tenkt holdt i dette hegnet er genetisk veldig lik den ville hjorten i Norge, da det er vill hjort
som danner utgangspunktet i de fleste hegn. Om det skulle forekomme rømming av individer
som blander seg med vill hjort vil det derfor ha liten genetisk betydning for de ville
individene.
Det er derfor i alles interesse at innhegningen fungerer som tenkt og at det er gode
vedlikeholdsrutiner for dette.
Det er positivt og i fjellstyrets interresse at det er aktiv drift på bruket. Det er også positivt at
det utvikles nye driftsformer i Engerdal. Planene med lokal videreforedling og kombinasjonen
med gårdens turisme err spennende og en moderne måte å utnytte ressursene på. Som nevnt er
dette en ny næring på statsallmenningen, og det knytter seg stor spenning til om dette kan
være en nisjenæring som egner seg i Engerdal. Det er i dag etablert hjortehegn i flere av
nabokommunene og det err planer for oppstart av hjortegård bl.a. i Trysil.
Administrasjonen anbefaler derfor at fjellstyret stiller seg positive til etableringen av
hjorteoppdrett på Valdalen gård.

Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre stiller seg postitive til at det gis konsesjon for hjorteoppdrett på Valdalen
Gård.
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Sak 34.16
Ark 335
Saksbeh.: OOps
Høring – Søknad om konsesjon for hjorteoppdrett, Aspenes Gnr 165 Bnr 80.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Brev med vedlegg fra Engerdal kommune.

Bakgrunn:
Engerdal kommune ønsker uttalelse fra Fjellstyret i forbindelse med etablering av
hjorteoppdrett på gården Aspenesgnr 165 bnr 80, eier Gudmund Waldal.
Engerdal kommune er positive til etablering av hjorteoppdrett, og ser det som en mulighet for
landbruksmessig produksjon på bruket. Tidligere har det vært storfehold på gården, men dette
har opphørt. Det er snakk om oppdrett for kjøttproduksjon. Søkeren har gjennomført kurs i
hjorteoppdrett på Norsk Hjortesenter. Det planlegges for at det kan være opptil 100 dyr i
besetningen. Waldal ønsker å ta i bruk all dyket jord i tilknytning til gården, fordelt på to
parseller nord og sør for fylkesveien. Arealene ligger utenfor reingjerdet. Søker har innhentet
uttalelse fra sine naboer som ikke har noen innvendinger mot at det etableres hjortefarm på
Aspnes.
Det vises til brevet fra kommunen for ytterligere bakgrunn I saken.
Etter Seterforskriftens §20 er det Statskog SF som tar beslutning om inngjerding av
tilleggsjord etter tilråding fra fjellstyret.
I denne omgangen skal fjellstyret avgi uttalelse til kommunen i forbindelse med
konsesjonsøknaden.

Administrasjonens vurdering.
Hjorteoppdrett er en ny næring i Engerdal. Saken har derfor en del prinsippielle sider ved seg.
Fjellstyret må se på søknaden ut fra de interesser fjellstyret err satt til å ivareta. Dette dreier
seg om hensynet til andre bruksrettsinteresser i området, hensynet til friluftsliv, vilt og fisk.
Vilt i hegn er forsåvidt ikke en ny foreteelse, da det har vært holdt hjortevilt i hegn og parker
ellers i Europa i flere århundrer. Det kreves et inngjerdet areal av en viss størrelse der dyr har
tilgang på mat og vann samt at det enkelt kan føres tilsyn med dyra. Det er krav om relativt
høye gjerder og en må ta hensyn til snødybde. I Engerdal betyr det at høyden på gjerdet blir ca
240 cm. Dette gjør at det inngjerdede arealet kan bli utilgjengelig for annet vilt samt for
ferdsel i området ellers.
Så langt administrasjonen har brakt på det rene, vil tiltaket ikke virke hindrende på annen
landbruksproduksjon eller komme i konflikt med andre bruksinteresser. Forholdet til
reindriftsnæringen er heller ikke relevant, da området ligger utenfor reingjerdet.
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Reindriftsnæringen er uansett invitert til å si sin mening til konsesjonssaken, og en forventer
at de også tilkjennegir sitt syn til Engerdal kommune.
Som en konsekvens av en eventuell etablering vil det bli snakk om å gjerde inn et relativt stort
areal i tilknytning til gården. Dette vil ha innvirkning på dyrelivet og frilutslivet i området. I
forhold til førstnevnte vil mulige trekkveier for rådyr og elg påvirkes. Det kan etableres nye
trekkveier som i visse fall kan ha konsekvenser i forhold til faren for viltulykker på vei m.m.
For friluftslivets del vil området som gjerdes inn redusere framkommeligheten. På den annen
side er dette ting som kan løses. Arealene drives dessuten aktivt i dag, slik at det er lite ferdsel
over jordene. Det er neppe aktuelt å ha utstrakt ferdsel gjennom et hjortehegn, slik at de som
skal ferdes i område må uansett belage seg på å gå andre veier enn i dag.
Andre moment som nevnes i forbindelse med hjorteoppdrett er faren for rømming og
sjukdomsproblematikk. Det har vært dratt paralleller med fiskeoppdrett i forhold til
rømmingsproblematikken. Dette er etter administrasjonens bedømming neppe
sammenlignbart og har få reelle likheter. Mens rømmingsproblematikken knyttet til
oppdrettsnæringen er store og medfører genetisk forringelse og fare for sjukdomsoverføring
til villaksen, er det neppe korrekt å si at hjorteoppdrett medfører samme negative
konsekvenser. Sjukdom kan forekomme hos hjortevilt i hegn, men sannsynligvis i begrenset
omfang. En inngjerdet bestand vil uansett være kontrollerbar. Om gjerdet fungerer som
tiltenkt vil det heller ikke være rømming. Rømming av dyr kan også være en teoretisk
mulighet. De seinere åra er det registrert viltlevende hjort i Engerdal nesten årlig. Hjorten som
er tenkt holdt i dette hegnet er genetisk veldig lik den ville hjorten i Norge, da det er vill hjort
som danner utgangspunktet i de fleste hegn. Om det skulle forekomme rømming av individer
som blander seg med vill hjort vil det derfor ha liten genetisk betydning for de ville
individene.
Det er derfor i alles interesse at innhegningen fungerer som tenkt og at det er gode
vedlikeholdsrutiner for dette.
Det er positivt og i fjellstyrets interresse at det er aktiv drift på bruket. Det er også positivt at
det utvikles nye driftsformer i Engerdal. Planene med lokal videreforedling og kombinasjonen
med gårdens turisme err spennende og en moderne måte å utnytte ressursene på. Som nevnt er
dette en ny næring på statsallmenningen, og det knytter seg stor spenning til om dette kan
være en nisjenæring som egner seg i Engerdal. Det er i dag etablert hjortehegn i flere av
nabokommunene og det err planer for oppstart av hjortegård bl.a. i Trysil.
Administrasjonen anbefaler derfor at fjellstyret stiller seg positive til etableringen av
hjorteoppdrett på gården Aspnes.

Administrasjonens forslag til uttalelse:
Engerdal fjellstyre stiller seg postitive til at det gis konsesjon for hjorteoppdrett på gården
Aspnes.
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Sak 35.16
Ark 611
Saksbeh.: OOps
Søknad om bruk av areal til sporprøve, Norsk Brukshundsports Forbund
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad fra Norsk Brukshundsports Forbund om leie av terreng til arrangementet “The
Challenge” 2016.

Bakgrunn:
Norsk Brukshundsports Forbund (NBF) søker fjellstyret om å arrangere brukshundprøve i
området mellom vegene Femundsundet -Granberget – Snerta – Elvbrua – Femundsundet.
NBF har tidligere hatt tillatelse fra Engerdal fjellstyre for å arrangere “The Challenge” i dette
området. Denne tillatelsen er gitt administrativt i og med søknaden som regel har inkommet
under sommeren og arrangementet har vært før fjellstyrets augustmøter. Da det sist år ble reist
en del spørsmål om arrangementet, har administrasjonen bedt om at søknad innkommer
tidligere slik at den kan legges fram for styret i god tid før arrangementet.
I 2016 skal arrangementet avholdes den 3 september. Det err behov for klargjøring av spor ute
i terrenget på forhånd.
Antallet startende hunder har variert mellom 17 og 36 stk. Hundene holdes i bånd (15 meters)
og skal finne gjenstander langs et utlagt spor/løype. Det vil være behov for 15 – 17 spor.
Disse merkes ved start og slutt. Arrangementet regnes i brukshundsportmiljøet som en
krevende for både hund og fører.
Arrangøren har base på Sølenstua camp og hytter. Slik sett bidrar arrangementet til økt
omsetning for det lokale næringslivet. Fjellstyret har tatt en avgift på kr 60 pr startende hund.
Fjellstyret skal gi sitt samtykke til denne type arrangementer etter § 8 I Lov om hundehold
(hundeloven).

Administrasjonens vurdering.
Når saken ble referert på augustmøtet sist år ble det fra styrets side reist en del spørsmål om
allmennhetens tilgang til området under arrangementet og hvorvidt arrangementet hadde
negativ innvirkning på viltet. Arrangøren er gjort oppmerksom på forholdet til allmennheten,
og er inneforstått med at det må tas hensyn til f.eks turgåere og bærplukkere. Dette er også et
forhold som bør presiseres i en evt godkjenning. Forholdet til viltet kan være relevant. Men
administrasjonens ressonement har vært at så lenge formålet ikke er å spore på vilt av noe
slag, er det ikke snakk om forfølgelse. Og da er risikoen for at viltet trekker ut av området
mindre enn f.eks om det hadde vært snakk om en jakthundprøve på f.eks. elg der forfølgelse
på sporet og støkking hadde vært moment i selve prøven. Med såpass mange ekvipasjer som
det her er snakk om kan det også hevdes at arrangementet som sådan vil legge igjen
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lukt/vitring i et omfang som gjør at vilt skyr området. I forhold til elg er dette arrangementet
berammet over 3 uker før jaktstart, og derimellom er det småviltjakt. I tillegg kommer økt
bruk av utmarka generellt sommerstid (sopp- og bærplukking, turgåing, fiskere m.m.). Det vil
derfor være vanskelig å bedømme om en eventuell effekt har en bestemt årsak. Men høy
totalbelastning av menneskelige aktiviteter i et område er antakelig generellt negativt for
dyrelivet.
Arrangementet går av stabelen før både småviltjakt og elgjakt tar til, noe som er gunstig
for å unngå interessekonflikter med disse brukergruppene. Det er også så sent på sommeren at
det neppe medfører utilbørlig forstyrrelser for viltet. På bakgrunn av dette, samt at det
tidligere er gitt tillatelse til dette arrangementet, vil administrasjonen anbefale Fjellstyret å gi
sitt samtykke til arrangementet.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre godkjenner med dette at terrenget nyttes til sporprøver som skissert i
søknaden, underfølgende vilkår:
1. Norsk Brukshundsport Forbund sender en orientering til fjellstyret i etterkant av
mesterskapet med oversikt over hvor mange hundeekvipasjer som gikk sporprøven,
gjerne med bilder.
2. Avgiften er kr 60,- pr hund pr dag.
3. Samtlige merkebånd og eventuelle skilt etc. fjernes umiddelbart etter at konkurransen
er avsluttet.
4. Det skal tas utstrakt hensyn til fritidsboliger, private bolig- og landbrukseiendommer i
området. Likeens skal det tas hensyn til andre brukere av området. Dette samtykket gir
ingen eksklusiv rett til området.
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Sak 36.16
Ark 611
Saksbeh.: OOps
Søknad om trening av hund, Rovviltfellingslaget i Engerdal
Saksdokumenter vedlagt:
-

Brev fra Engerdal fjellstyre til Rovviltfellingslaget datert 20.06.2015.

Bakgrunn:
Marius Lundby søker på vegne av rovviltfellingslaget om grunneiers godkjenning for trening
av hunder på statsallmenningen. Lundby skriver I sin søknad (e-post datert 08.04.2016 gjengis
i sin helhet):
“På vegne av rovviltfellingslaget i Engerdal søkes det herved om Fjellstyrets
godkjenning for hundetrening,for rovviltfellingslaget medlemmer,på statsalmenningen
i Engerdal.
Søknaden gjelder for 2016.
Viser til Fjellstyrets brev fra 20.06.2015,som gjaldt samtykke i samme søknad for
2015 og Engerdal Formannskap sitt vedtak fra 21.05.2015 som gir rovviltfellingslaget
dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene.”
Rovviltfellingslaget er oppnevnt av kommunen og skal ivareta en lokal beredskap i forhold til
skadefelling av store rovdyr. Skadefelling er situasjonsbetinget og antallet oppdrag vil derfor
variere fra år til år. For å ha et så bra utgangspunkt som mulig for å lykkes med oppdragene er
det viktig å ha tilgang til bra hunder. Dette krever at en trener hunder også utenom
fellingsforsøkene.
Rovviltfellingslaget hadde sist sommer en godkjenning fra Fjellstyret. Denne var
administrativt behandlet, siden forespørselen innkom etter fjellstyrets siste møte før
sommeren. Fjellstyret har også tidligere gitt en slik godkjenning (dels behandlet i styret og
dels administrativt behandlet). I år har søknaden innkommet tidligere og fremmes derfor for
styret.
Det foreligger dispensasjon fra kommune fra gjeldende båndtvangsbestemmelser.
Fjellstyret err tillagt myndighet til å avgi grunneiers samtykke på statsallmenningen etter § 8 i
Lov om hundehold (Hundeloven).

Administrasjonens vurdering.
Ut fra Rovviltfellingslagets mandat er søknaden forståelig og administrasjonen vurderer den
som kurant. Fjellstyret har allikevel mulighet til å sette visse betingelser til samtykket etter §8
i hundeloven.
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Det som kan være noe kontroversiellt i forhold til hundeslipp på bjørn er antallet hunder som
slippes, slipp av løs på drevet halsende hunder (ikke tillatt under lisensjakt), slipp tidlig vår
og/eller sen høst, slipp på binne med unger m.m. Først- og sistnevnte moment kan også være
kontroversiellt ved slipp på jerv og gaupe.
Administrasjonen er av den oppfatning at rovviltfellingslaget skjøtter sitt oppdrag ansvarsfullt
og råder derfor fjellstyret til å stille seg positiv til søknaden.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre gir sitt samtykke i henhold til Hundelovens §8, til trening av hunder i
rovviltfellingslagets regi. Dette samtykket gis under forutsetning av:
•
•
•
•
•
•

Treningen foregår sør for f.v. 26 og f.v. 218 (sør for Drevsjø).
Det tillates trening for inntil 2 hunder om gangen
Det føres liste over tidspunkt sted og hvem som slipper hunder. Dette leveres Engerdal
Fjellstyre innen 01.11.2016.
Det skal tas hensyn til bruksrettsutøvelse og allmennhetens bruk av statsallmenningen.
Aktivt slipp av hunder på bjørn tillates ikke etter den 15 oktober.
Aktivt slipp på binne med unger tillates ikke.

Det vises for øvrig til Engerdal kommunes vedtak vedr fritak fra båndtvangsbestemmelsene
og ytterligere forutsetninger gitt der. Dette samtykket gjelder fram til 31.12.2016.
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Sak 37.16
Ark 612
Saksbeh.: BJoh/OOps
Lokale bestemmelser og rammer for kvoter, elgjakta 2016.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Lokale bestemmelser angående elgjakta på statsallmenningen i Engerdal 2016

Bakgrunn:
Statsallmenningen i Engerdal er delt opp i 31 jaktfelt på 4-års kontraktsperioder, høsten 2016
blir det tredje året i denne perioden. Det må vedtas kvoter og lokale bestemmelser for elgjakta
2016. Prisene for elgjakta i perioden 2014-2017 er allerede bestemt og den skal følge
lønnsutviklingsindeksen fra Norges Fjellstyresamband som var 1,9 % ved siste
lønnsforhandling. For 2015 var prisen kr 69,40 pr kg og grunnavgiften var kr 2590,- prisen vil
da øke med kr 1,30 pr kg til kr 70,70 pr kg elgkjøtt og grunnavgifta øker med kr 49,- til kr
2639,- i grunnavgift pr dyr for alle dyregrupper.

Resultater fra jakta 2015:
Det ble samlet gitt 139 fellingstillatelser, fordelt på 81 dyr sør for Drevsjø og 58 øst/vest for
Femund, i tillegg ble det felt 2 tilleggsdyr sør for Drevsjø og 3 tilleggsdyr øst/vest for
Femund. Dataene for sett elg pr dagsverk viser at elgstammen har vært ganske stabil i siste 5
års periode som bestandsplanen legger opp til. Det er derfor tilrådelig at en omtrentlig ligger
på 2015-nivå hva gjelder avskyting. Under ordinær jakt i 2015 ble det felt henholdsvis 85 dyr
sør for Drevsjø og 49 nord for Drevsjø – sum 134 dyr. Fellingsprosenten ble hhv 97,6 % sør
for Drevsjø mens den ble 80,3 % øst-vest for Femund. Totalt for hele statsallmenningen er
fellingsprosenten 93,1 i 2015 som er en økning fra året før. Målsettingen i bestandsplanen er
15 % voksen ku og 20 % voksen okse i uttaket, her ligger uttaket over ønsket målsetting med
henholdsvis 19,4 % ku og 25,4 okse. Noe av grunnen til dette er feilskutte kuer og for oksenes
del er det regelen om at alle okser med 3 eller mindre pigger går som ungdyr for jegerne
uansett alder på oksen.
De 5 siste førjulsvintrene har vært snøfattige i området Røros/Brekken/Aursunden. Dette har
ført til at elgtrekket ned til Femundens østside først har kommet etter jul og det har følgelig
ikke blitt jaktet i Elgå i desember.
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Tildelt kvote og felt elg
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Figur 1: Tildelt kvote og felt elg på statsallmenningen for perioden 1977-2015.
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Figur 2:

Øst-vest for Femund

Data for ”Sett elg” på statsallmenningen i Engerdal for perioden 1981 – 2015.

17

SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 26.04.16
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Figur 3:
Gjennomsnittvekter på elg, hhv oksekalv, kukalv, fjorokse, fjorku, eldre okse og
eldre ku, for statsallmenningen i Engerdal perioden 1997 – 2015.
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Figur 4:
Basert på data fra ”Sett elg”, oversikt over utvikling av antall observerte kuer
pr okse for statsallmenningen fra 1995 – 2015.
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Målsetting i gjeldende bestandsplan:
I bestandsplanen for perioden 2014 – 2017 er de konkrete målene følgende for
statsallmenningen (viltstellområde III):
•

Man ønsker en elgstamme som balanserer med et årlig uttak på 110 – 135 elger pr. år.

•

For områdene sør for Drevsjø er målet å ha en stamme som balanserer med et uttak på
65 – 80 dyr pr. år.

•

For områdene nord for Drevsjø (NØR elgregion) er målet å ha en stamme som
balanserer med et uttak på 45 – 60 dyr pr. år.

•

Når det gjelder stammens kjønnssammensetning er målet å ha en ku/okseandel på 1,5
– 1,8 kyr pr. okse (fig 4)

•

For statsallmenningen er det et mål å redusere presset på vinterbeitene, men samtidig
beholde en produktiv elgstamme som gir et størst mulig antall kilo kjøtt/år.

Administrasjonens vurdering.
Som presentert innledningsvis viser data for ”Sett elg” at elgbestanden er redusert i tråd med
målsetningene vedtatt i forrige bestandsplan. Øst og vest for Femund er målsetningen nådd og
det er her viktig at en søker å stabilisere uttaket. Også på jaktfeltene sør for Femund er
elgbestanden redusert, og det synes her viktig at en sørger for en stabilisering av elgstammen
slik at en unngår ”jojo effekt”, dvs at elgstammen går mye opp og ned på kort tid.
For området sør for Drevsjø foreslås det for 2015 å bruke avskytingsmodell 2 fra gjeldende
bestandsplan, med unntak av bestemmelsen om at okse under 120 kg er gratis og teller ikke på
jaktlagets kvote. Det blir forandret til okse under 110 kg som fjellstyret bestemte for jakta
2014. Øst/vest for Femund har ku/okseforholdet hatt en negativ utvikling de siste årene og
sist høst var det 2 kuer pr okse og i henhold til gjeldende bestandsplan skal det brukes
avskytingsmodell 1 hvor fjoroksen er i samme gruppe som eldre okse. Da vil også eldre okser
med 3 pigger og mindre bli i samme gruppe som eldre okse.

Modell 1: - Benyttes når ku/okseforholdet er over 1,8 kyr pr. okse
Maksimum

15 % eldre ku over 130 kg

Maksimum

20 % 1 1/2 år okse/eldre okse

Minimum

65 % kalv/kvige og eldre ku t.o.m. 130 kg. Av dette skal minimum 30 % av

uttaket være kalv (kommunal målsetting).
Årskalv/kvige kan felles isteden for eldre dyr. Årskalv under 40 kg, ungdyr under 90 kg, ku
og okse under 110 kg er gratis og teller ikke på jaktlagets kvote.
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Modell 2: - Benyttes når ku/okseforholdet er under 1,8 kyr pr. okse
Maksimum

15 % eldre ku over 130 kg

Maksimum

20 % eldre okse over 130 kg

Minimum
65 % kalv/ungdyr og eldre dyr t.o.m. 130 kg. Av dette skal minimum 30 % av
uttaket være kalv (kommunal målsetting).
Årskalv/ungdyr kan felles isteden for eldre dyr. Årskalv under 40 kg, ungdyr under 90 kg, ku
og okse under 110 kg er gratis og teller ikke på jaktlagets kvote.

Kvote sør for Drevsjø foreslås til 81 dyr + 6 tilleggsdyr (81 i 2015 + 6 tilleggsdyr). Nord for
Drevsjø foreslås kvoten til 58 dyr + 4 tilleggsdyr (58 i 2015 + 4 tilleggsdyr). Samlet gir dette
en ordinær kvote på 139 elger. I tillegg kan en regne med at det vil ble felt 2-8 tilleggsdyr.
Bestandsplanen for Nord-Østerdal-Røros elgregion har en målsetting om en årlig kvote på 70
elg øst og vest for Femund. Forslaget her ligger under dette, men resterende kvote samt elg
som ikke har blitt felt i ordinær jakt på dette området vil bli jaktet på i vinterbeiteområdene
ved Elgå 1. – 23. desember om det blir mye snø og elgen kommer trekkende til Femundslia
før jul.
Grunnet dårlig tilgjengelighet gis jaktfelt Femundsmarka nord 50 % reduksjon i pris på
elgjakta som tidligere år.

Priser ved feilfelling:
Ved feilfelling av voksne dyr mellom 130-165 kg betales det en avgift på kr 30,- pr kilo for
hele dyret. For voksne dyr over 165 kg betales det en avgift på kr 40,- pr kilo for hele dyret.
For fortsatt å beholde en del storvokste okser i stammen skal okse nr 2 på samme jaktfelt ikke
ha mer enn 6 takker i geviret. Ved feilfelling betales kr 1000 pr takk over 6 takker. Når det
gjelder prisene ved feilfelling kan det være hensiktsmessig å se over disse jevnlig under
planperioden. Dette for lettere å kunne ta grep om man ser at omfanget av feilskytinger
medfører problemer for å oppnå målsettingene i planen.

Div. bestemmelser
Det legges opp til å videreføre samme gevirregler som fjellstyret vedtok i fjor, med unntak av
områdene øst/vest for Femund hvor avskytingsmodell 1 må benyttes for øke antall okser i
bestanden. Okse med 2 takker på den ene siden og 1 takk på motsatt eller mindre godkjennes
som ungdyr uansett alder/kg på dyret sør for Drevjsø. På jaktfelt som er tildelt 2 eldre okser,
skal den ene av oksene ikke ha mer enn 6 takker til sammen i geviret. I visse år tidligere har
det vært tilfeller der det ble felt eldre okser som allerede hadde mistet gevirene.
Administrasjonen ser ikke nødvendigheten av å regulere dette på noe vis, men kommer til å
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presisere ovenfor jaktlagene i forkant av jakta, at det er feilskyting hvis en med overlegg
skyter en gevirløs eldre elgokse om ungdyr.
Okse og kuer 2,5 år og eldre med slaktevekt t.o.m. 130 kg regnes som ungdyr for jaktlagene.

Jakttid:
Fylkeskommunen har vedtatt forskrift om utvidet jakttid på elg i Engerdal fra 1.11 t.o.m.
23.12. Fjellstyret har dermed muligheten til å tilby elgjakt frem til jul dersom de ønsker, men
administrasjonen legger likevel opp til ordinær jakttid f.o.m. 25.09 t.o.m. 31.11 som i fjor.
Hvis det kommer trekkelg av betydning til Elgådistriktet før jul legges det opp til
desemberjakt i dette området. Dette er imidlertid da ei jakt helt i fjellstyrets regi.

Lokale bestemmelser angående elgjakt på statsallmenningen i Engerdal 2016:
De lokale bestemmelsene ligger vedlagt saken i sin helhet. Her har man forsøkt å få med alle
aktuelle lokale bestemmelser for jakta, i samsvar med det som er nevnt i saksframstilling og
dagens bestandssituasjon. Alle jaktlag får tilsendt de lokale bestemmelsene. Det er derfor
viktig at alle ting av betydning for årets jakt er tatt med.

Administrasjonens forslag til vedtak:
1. Engerdal fjellstyre slutter seg til forslaget om elgkvote, priser, grunnavgift, jakttider
samt øvrige ”Lokale bestemmelser angående elgjakta på statsallmenningen i Engerdal
2016”
2. Administrasjonen gis som tidligere fullmakt til å fordele kvotene på hvert enkelt
jaktfelt
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Sak 38.16
Ark 123
Saksbeh.: OOps
Årsmelding og Regnskap for 2015.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Forslag til årsmelding for Engerdal fjellstyre for virksomhetsåret 2015.
Revidert regnskap for virksomhetsåret 2015.
Revisjonsberetning for 2015 (NB. Ettersendes)
Ledelseserklæring.

Bakgrunn
Engerdal fjellstyrets regnskap er nå revidert og viser følgende hovedtall for 2015:
Sum driftsinntekter:
Sum driftsutgifter:
Sum driftsresultat
+ Finansinntekter
Driftsresultat før bidrag

kr 6.541.544,kr 5.616.934,kr 924.610,kr 116.014,kr 1.040.624,-

Bidrag:
Bidrag til næringsformål
Bidrag til allmennyttige formål mm
Sum bevilgede bidrag
Netto kapitaløkning

kr
kr
kr
kr

575.838,282.000,857.838,182.786,-

Det henvises til vedlagt årsmelding og regnskap for detaljer.

Administrasjonens vurdering
For 2015 budsjetterte fjellstyret med kr 6 215 000,- i inntekter (inkl finansinntekter) og kr 5
734 000,- i kostnader, noe som vil gitt et overskudd på kr 481 000,- (inkl finansinntekter).
Driftsresultatet før finansinntekter viser et overskudd på 14,1 %. Når en legger til
finansinntekter blir driftsresultatet før bidragsbevilgning på kr 1 040 624,- (15,9 %).
Vurdert opp mot vedtatt driftsbudsjett for 2015 er driftsresultatet bedre enn budsjettert. Dette
skyldes at inntektene er høyere enn budsjettert, samtidig som utgiftene er lavere. På
inntektssiden har det bl.a vært inntekter i 2015 som ikke var budsjettert, f.eks utbytte fra
Rendalen Renselskap. Størst innteksøkning er allikevel knyttet fiskekortsalget samt
tjenestesalg. Når det gjelder kostnadssiden er det under 2015 fokusert på sterk
kostnadskontroll og måtehold, og bl.a. ble bruken av sommervikar redusert sammenlignet
med tidligere år. I tillegg er pensjonskostnadene betydelig lavere enn det en så for seg under
budsjettarbeidet.
22

SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 26.04.16

Foruten hovedtrekkene som nevnt ovenfor, er det enkeltposter i regnskapet som kan være
verdt å trekke fram som følge av relativt stor differanse i forhold til driftsåret 2014. Disse er i
korte trekk som følger:
-

-

Kostnader knyttet til kurs og andre personalkostnader er redusert.
Kostnadene knyttet til regnskap og revisjon er redusert.
Kostnadene knyttet til mobiltelefoni, datakommunikasjon, kontormateriell etc. er
omtrentlig de samme som i 2014.
Kostnaden knyttet til markedsføring og annonser er høyere enn foregående
regnskapsår og budsjettert.
For fiskeanlegget på Snerta har inntektene fra salg av fisk m.m. gått noe ned.
Driftsutgiftenen totalt sett (inkludert lønnsutgifter) har samtidig økt.
Fiskekortinntektene har økt. Følgelig er også provisjonskostnadene økt.
Inntektene knyttet til salg av småviltjakt og hundetrening har økt. Dette til tross for et
dårlig fugleår, der ca 1/3 av de forhåndssolgte korta ble tilbakebetalt. Inntektsøkningen
skyldes i stor grad prisjustering og flere korttyper.
Inntekter fra festeavgifter har økt.
Inntekter fra tjenestesalget til SNO og andre har økt.
Utleieinntektene fra fjellstyrets koier har økt
Resultatet for vegen Snerta – Elvbrua viser et underskudd på kr. 39 526,-.

Fjellstyret utbetalte totalt kr 857 838,- i bidrag i 2014. Fjellkassa har dermed en kapitaløkning
på kr 182 786,-.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 2015.
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