SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 31.05.17

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 31.05.17.
Sak 48.17
Ark 012.1
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 03.05.17.
Sak 49.17
Ark 362
Saksbeh.: OOps
Høring: Nausttomt ved Isteren
Saksdokumenter vedlagt:
-

Brev fra Statskog SF datert 11.04.17, med vedlegg.

Bakgrunn:
Statskog SF ber om Fjellstyrets uttalelse i forbindelse med at brødrene Johan Sverre og
Sigmund Langsjøen ønsker å bygge et naust på nordsiden ved Ormuttua ved Isteren, benevnt
ABA6 ormuttua Nord i kommuneplanens arealdel. Søkerne ser for seg et båthus med plass til
2 båter i tillegg til utstyr, garn og motor – totalt 42 kvm.
Statskog skriver i sitt brev at kommuneplanens arealdel er tvetydig når det gjelder bygging i
ABA6. På den ene siden slår kommuneplanen fast at det kreves reguleringsplan for oppføring
av nye bygg i ABA6. på den annen side står det i samme plan at det for området kreves
situasjonsplan i tillegg til skriftlig godkjenning fra grunneier før tiltak kan kan iverksettes.
Videre har Statskog i sitt gjort en kort vurdering på søkers evt rett til naust på
statsallmenningen.
Søkerne har i sitt brev redegjort for bakgrunn for søknaden. Dels kjenner de en tilknytning til
Isteren gjennom sin oppvekst i området. Dels ønsker de å utvide muligheten til dagens utleie
av båt og og overnatting tilknyttet eiendommen Langsjøen Nedre. Søker framholder også at
området vil framstå som mer ryddig om båtene ligger i et båthus enn om de ligger på bakken
under presenning.
Fjellstyret avgir sin uttalelse i forhold til Fjellovens §12 om grunndisponeringer. Før Statskog
SF vedtar utfallet av saken, skal Fjellstyret høres for å ivareta hensynet til bruksretter og
ivareta naturverninteressen.

Administrasjonens vurdering:
Området for det omsøkte tiltaket har i dag 4 naust. Disse er direkte knyttet opp mot fiskerett i
Isteren, og er definert som rettighetsnaust. Så langt administrasjonen kan se, har ikke søker
noen slik rettighet å vise til og har dermed ikke krav på noen nausttomt.
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I forhold til fjellstyrets vurderinger må disse primært være knyttet til vurdering av tiltakets
konsekvens for bruksrettsutøving, natur og friluftslivsinteressene i området. Så langt
administrasjonen kjenner til, vil ikke omsøkte tiltak skade eksisterende bruksrettsutøving i
vesentlig grad. Det framgår imidlertid ikke i saken så langt hvordan eierne til eksisterende
naust stiller seg til ønsket om å oppføre et naust til på plassen. I og med det allerede står flere
naust i det aktuelle området, og nytt naust er planlagt oppført mellom disse og riksveien, vil
konsekvensen for friluftslivet være minimal.
Tiltaket vil antakelig ikke påvirke verdifulle naturverdier negativt i et omfang som er
uakseptabelt, i og med området allerde har flere naust med tilhørende aktivitet.
Kommuneplanens bestemmelser pkt 6 peker på at det skal utarbeides reguleringsplan for det
aktuelle område, dersom det skal skje ytterligere bygging i området. Kommunplanens er
derimot uklar når bestemmelsenes pkt 13 sier at tiltak kan gjennomføres dersom det foreligger
situasjonsplan og grunneiers skriftlige godkjenning. DL henvendte seg derfor til kommunen
den 10 mai med spørsmål om hva som gjelder konkret. Kommunen har gitt følgende svar i epost den 12 mai:
…….«I kommuneplanbestemmelse nr 13 er det i tabell 4 en oversikt over områder for
"Andre typer bebyggelse og anlegg". Oversikten inneholder i det vesentligste
eksisterende anlegg/områder. Generelt for disse områdene gjelder derfor at det ikke er
krav om reguleringsplan, men at det er tilstrekkelig med situasjonsplan og avtale med
grunneier. De fleste av disse områdene er ferdig utbygd. Det er derfor ikke satt noen
begrensninger for utbygging og antall bygninger i disse områdene, men slik områdene
er markert i kommuneplanen vil det muligens være plass til flere båthus/naust ved
f.eks ABA 6 Ormutua nord og ABA 7 Nøstra.
Tabell 4 inneholder likevel 2 nye anlegg, nemlig ABA 1 - Båtslipp Hylleråsen og ABA
5 - båtslipp Ormutua sør. Normalt ville det vært stilt krav om reguleringsplan for disse
områdene, men det er i kommuneplanbestemmelse nr 6.1 gjort unntak fra dette.
Tiltaket vil slik vi ser det derfor ikke utløse krav om reguleringsplan. Men det må
fortsatt søkes om dispensasjon fra byggeforbudet langs vassdrag.”…

Administrasjonen bedømmer saken slik at søker ikke har krav på nausttomt på den aktuelle
plassen. Dersom Statskog vil tildele slik tomt, vil dette skape presedens for lignende saker.
Det mest ryddige er derfor at det hadde blitt utarbeidet reguleringsplan for flere nausttomter,
og derigjennom gitt mulighet for flere interessenter på en ryddig måte.
Et annet moment i denne forbindelse, slik administrasjonen bedømmer det, er at
grunnforholden er slik ved disse naustene at mesteparten av det arealet som er avmerket i
kommuneplanen egner seg dårlig som byggegrunn. Det vil derfor i realiteten være mulighet til
å oppføre et veldig begrenset antall nye naust utover dagens, kanskje bare ett eller to. Dersom
en skulle åpne opp for oppføring av flere nye vil dette kreve en del grunnarbeid, som i sin tur
vil være et større inngrep. Alternative plasseringer burde derfor utredes bedre i så fall.
Det er flere med bruksrett i statsallmenningen som har rett til nausttomt, men som ikke har det
pga krav om regulering (f.eks i Femund). Det som grunneier og kommunen derfor burde tatt
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tak i er å få regulert nausttomter for disse i første omgang. Tildeling av enkelte nausttomter til
personer uten slik rettighet i statsallmenningen, kan derfor oppfattes som en form for
forskjellsbehandling.

Administrasjonens forslag til uttalelse.
Av presendenshensyn ønsker ikke Engerdal fjellstyre at det utdeles nausttomter enkeltvis til
personer uten noen form for rettighet til naust i statsallmenningen. Det mest ryddige er at
Statskog SF eller annen interessent muliggjør nausttomter for flere interessenter gjennom en
regulering av egnet areal. Statskog bør også gi de med rett til naust fortrinn ved tildeling.
Alternativt at spørsmålet om tomter til de med naustrett løses først.
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Sak 50.17 Ark 433
Saksbeh.: OOps
Høring: Søknad om flytting av flytebrygge fra Røskjotvelta til Høltjønna
Saksdokumenter vedlagt:
-

E-post fra Statskog datert 15.05.16, med vedlegg.

Bakgrunn:
Statskog ber om fjellstyrets uttalelse i forhold til at Fjellheimen ønsker å flytte ei flytebrygge
fra Røskjotvelta til Høltjønna.
Flytebrygga ved Røskjota er en del av den tilretteleggingen som er gjort der. Dette prosjektet
ble gjennomført av Destinasjon Femund Engerdal, og det er Fjellheimen som har det løpende
tilsyn og tar seg av drift av plassen.
Bryggeløsningen har vist seg å være uhensiktsmessig til formålet og Fjellheimen ønsker nå å
flytte brygga til den tilrettelagte plassen ved Høltjønna. DFE stiller seg positive til dette og ser
for seg at på sikt vil det bli lagd en mer hensiktsmessig bryggeløsning ved Røskjotvelta.
Fjellstyret har tidligere uttalt seg i forhold til tilretteleggingen ved Røskjota i sak 72.14. Da
dreide det konkrete spørsmålet seg egentlig om hvordan fjellstyret stilte seg til stengning av
veien. Fjellstyret avga positiv uttalelse i saken og til tilretteleggingen, med visse justeringer
og forutsetninger.
Det vises til vedleggene for ytterligere bakgrunn i saken.
Fjellstyret avgir sin uttalelse til Statskog i forhold til at dette er et grunndisponeringstiltak
(fjellovens §12). Fjellstyret må vurdere tiltaket i forhold til bruksrettsutøving, samt i forhold
til friluftslivet og naturvernhensynet.

Administrasjonens vurdering:
Så langt administrasjonen kan se vil ikke tiltaket påvirke tradisjonell bruksrettsutøvelse i
betydelig grad. For friluftslivet vil tiltaket, som påpekt i vedleggene, være å anse som
positive, i hvert fall for tilretteleggingen ved Høltjønna. Dersom det lages en hensiktsmessig
ny brygge ved Røskjota, vil denne plassen også få det formålet som er tiltenkt gjennom den
tilretteleggingen som er gjort.
Det kan selvfølgelig stilles spørsmål om tiltaket tjener allmennhetens interesser, eller om det
fremst tjener Fjellheimes interesser ved Høltjønna. Nå er det slik at Fjellheimens tilrettelagte
plass ved Høltjønna ikke er eksklusivt forbeholdt Fjellheimen leirskole, men kan fritt brukes
av andre når den er ledig. Plassen er tilrettelagt med gapahuk, bålplass og brygge med
mulighet for å legge i mindre båter, kanoer og kajak. På den måten vil tiltaket medføre en økt
tilrettelegging ved Høltjønna, noe som er positivt for mange brukere.
Tiltaket har slik administrasjonen vurderer det ingen vesentlig innvirkning på naturverdiene i
området. Administrasjonen anbefaler fjellstyret å stille seg positive til tiltaket.
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Administrasjonens forslag til uttalelse.
Engerdal fjellstyre stiller seg positive til at flytebrygga ved Røskjotvelta flyttes til Høltjønna
som omsøkt, og har ingen invendinger til dette. Det er viktig det bygges ny og mer
hensiktsmessig brygge ved Røskjotvelta, slik at anlegget der ikke forringes, men har en
funksjon som tiltenkt.
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Sak 51.17
Ark 433
Saksbeh.: OOps
Høring: Søknad om utsetting av stolper – Stolpejakt 2017.
Saksdokumenter vedlagt:
-

E-post med vedlegg fra Statskog SF datert 15.05.17.

Bakgrunn:
Frivillighetssentralen søker grunneier om tillatelse til å sette opp stolper i Drevsjøområdet.
Stolpene skal utstyrets med nummer, bokstavkode og en QR-kode. Disse vil fungere som en
form for orienteringsposter. Formålet er å skape et lavterskeltilbud for å få folk i aktivitet.
Stolpene ønskes satt ut til omkring 1. juli og skal plukkes inn igjen etter sesong ca 1 oktober.
De skal enten settes ned i bakken eller festes til tre e.l. med plastbånd. Det vises til søknaden
fra Engerdal kommune v/Frivillighetsentralen for ytterligere detaljer.
Fjellstyret avgir sin uttalelse til Statskog i forhold til at dette er et grunndisponeringstiltak
(fjellovens §12). Fjellstyret må vurdere tiltaket i forhold til bruksrettsutøving, samt i forhold
til friluftslivet og naturvernhensynet.

Administrasjonens vurdering:
Tiltaket er tenkt gjennomført i og rundt Drevsjøgrenda. Tiltaket gir både fastboende og
tilreisende mål og motivasjon for å komme seg ut og i aktivitet. Det skal være enkelt og kunne
fenge et bredt spekter i befolkningen. På så vis er tiltaket veldig positivt.
I forhold til natur og friluftsinteressene kan ikke administrasjonen se at tiltaket har vesentlige
negative konsekvenser. Snarere tvert om; dels vil det skape motivasjon til aktivitet og dels gir
det folk mulighet til å bli bedre kjent i sitt nærmiljø. Tettestedsnært friluftsliv kan ofte være
veldig interessant i forhold til det å oppleve plante- og dyreliv.
Når det gjelder forholdet til bruksrettsutøving er det viktig at tiltaket ikke skaper ferdsel over
dyrket mark i vekstperioden. Ei heller at tiltaket skaper sjenerende ferdsel i forhold til bofaste
og næringsvirksomhet i Drevsjøgrenda. Fri ferdsel gjelder ikke for innmark, og friluftsloven
gir definisjon på hva som er inn- og utmark ut fra et ferdselsperspektiv. Det følger av
friluftsloven at fri ferdsel ikke gjelder innmark. En får derfor gå ut fra at Frivillighetssentralen
har dette i bakhodet, og brukere av tilbudet er kjent med hva som gjelder i forhold til fersel på
annens eiendom.
Dersom slike hensyn tas i betraktning, kan ikke administrasjonen se at tiltaket er annet enn
positivt og anbefaler fjellstyret å avgi en positiv uttalelse til tiltaket.

Administrasjonens forslag til uttalelse.
Under forutsetning av at prosjektet Stolpejakten 2017 i Drevsjøområdet forholder seg til
Friluftslovens bestemmelser om ferdsel på innmark, har ikke Engerdal fjellstyre noen
invendinger til opplegget, men hilser det velkommen som et positivt tilbud.
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Sak 52.17
Ark 433
Saksbeh.: OOps
Høring: Søknad om justering av skiløype Kuhølet.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Brev fra statskog datert 14.03.17., med vedlegg.

Bakgrunn:
Statskog S ber om fjellstyrets uttalelse i forhold til at Engerdal Østfjell Hytteforening ønsker å
justere trase for skiløypa mellom Kvilten og Hovden over en strekning på om lag 150 meter
ved vegenden i Kuhølet, se vedlagte kart.
Hytteforeningen ønsker å befare området for å avgjøre nøyaktig justering. De har i søknaden
skissert to mulige alternativer.
Bakgrunnen for søknaden er at det i løpet av vinteren har vært et par nestenulykker der
skiløypere på veg nedover mot vegenden har møtt løypemaskina. Skiløypa snor seg gjennom
ungskog og litt småkupert terreng, slik at det er litt uoversiktelig for den som er på veg
nedover. Skiløypa er imidlertid bred og velpreparert, slik at det er ingen problemer å justere
farten ved f.eks ploging.
Løypa har også tidligere blitt lagt om på denne stedet.
Fjellstyret avgir sin uttalelse til Statskog i forhold til at dette er et grunndisponeringstiltak
(fjellovens §12). Fjellstyret må vurdere tiltaket i forhold til bruksrettsutøving, samt i forhold
til friluftslivet og naturvernhensynet.

Administrasjonens vurdering:
Administrasjonen kan ikke se at dette berører bruksrettsutøvelsen i vesentlig grad. For
friluftslivet vil det være en fordel dersom skiløypa blir sikrere. Hvorvidt en omlegging av
løypa eliminerer det generelle faktum at en skiløper på vei nedover, uansett hvor det er, kan
treffe på hinder i løypa er tvilsomt. Men om omleggingen bidrar til å gjøre nedfarten mer
oversiktelig er det positivt for sikkerheten. For øvrig er det ikke spesielt bratt eller vanskelig
terreng på plassen. Det er mulig at omleggingen vil skape litt «uryddighet» i forhold til at det
blir flere ulike traseer å velge på for brukere sommerstid (syklister og turgåere). Men dette får
en gå ut fra at løses med tydelig merking.
Det er heller ikke kjent at en omlegging vil berøre verdifulle naturverdier i vesentlig grad. I
dag går løypa gjennom til dels tett ungskog. I og med endelig plassering ikke er bestemt, er
det ikke mulig å si om og i hvilken grad dette vil berøre f.eks verdifull gammelskog. Men det
er grunn til å anta at det ikke vil gjøre det i vesentlig grad. Omleggingen vil sannsynlig ha
størst påvirkning på ungskogen i området.

7

SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 31.05.17

Det er planer om å befare området på forsommeren. Administrasjonen vil derfor råde
fjellstyret til å stille seg positive til tiltaket, og at fjelloppsynet deltar på befaringen og gir
innspill på denne når endelig trasevalg skal gjøres.

Administrasjonens forslag til uttalelse.
Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger omt at skiløype ved Kuhølet legges om slik som
skissert i søknaden. Fjellstyret ønsker å delta på felles befaring.
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Sak 53.17
Ark 434
Saksbeh.: OOps
Motorferdsel § 10 - Sæming Hole
Saksdokumenter vedlagt:
-

E-post fra Sæming Hole datert 30.03.17, med vedlegg.

Bakgrunn:
Sæming Hole søker om grunneiers samtykke til å kjøre traktor fra vegenden i Skjærbekkdalen
i Engerdal og inn til Munkbetsetra som ligger i Rendalen. Kjøringen skal skje etter etablert
kjørevei inn til setra. Formålet med kjøringen er å få fraktet inn bygningsmateriell, utstyr og
verktøy i forbindelse med reparasjoner på seterbebyggelse.
Fjellstyret er etter § 12 i Fjelloven gitt myndighet til å begrense eller forby motorferdsel i
statsallmenningen etter Motorferdselslovens §10. I henhold til vedtak i sak 06.17 legges saken
fram for fjellstyret for avgjørelse.

Administrasjonens vurdering:
Fjellstyret må i saken vurdere hvorvidt kjøringen vil være til skade eller ulempe i forhold til
de interesser fjellstyret err satt til å ivareta etter fjelloven. Videre må fjellstyret ta stilling til
om et evt samtykke vil medføre presedens og at omfanget i så fall vil være skadelig.
Det foreligger skriftlig samtykke fra Rendalen Fjellstyre om kjøring i Rendalen kommune.
Det foreligger også dispensasjon fra Engerdal kommune. Hole har tidligere år også søkt og
fått dispensasjon fra kommunen. Sist år ble imidlertid kommunens vedtak opphevet av
Fylkesmannen da de anså at dispensasjonsgrunn ikke forelå.
Hole angitt et behov ut fra at han driver vedlikehold og opprusting av bygninger og har behov
for å transportere inn en del utstyr på traktor. Kjøringen skjer etter et etablert kjøreveg fram til
setra. Det har vært aktiv setring på Munkbetsetra fram til 2015.
Formålet med kjøringen og omfanget anses akseptabelt og fjellstyret rådes til å gi sitt
samtykke til kjøringen.

Administrasjonens forslag til vedtak.
I henhold til § 12 i fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om
motorferdsel i utmark og vassdrag til at Sæming Hole kan kjøre med traktor etter omsøkt trase
fra vegenden i Skjærbekkdalen og til kommunegrense mot Rendalen. Samtykket gis under
forutsetning av at kjøring skjer etter dispensasjon gitt av lokal motorferdselsmyndighet.
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Sak 54.17
Ark 612
Elgjakt 2017

Saksbeh.: BJo/OOps

Saksdokumenter vedlagt:
-

Lokale bestemmelser angående elgjakta på statsallmenningen i Engerdal 2017

Bakgrunn:
Statsallmenningen i Engerdal er delt opp i 31 jaktfelt på 4-års kontraktsperioder, høsten 2017
er siste året i inneværende periode. Det må vedtas kvoter og lokale bestemmelser for elgjakta
2017. Prisene for elgjakta i perioden 2014-2017 er allerede bestemt og den skal følge
lønnsutviklingsindeksen fra Norges Fjellstyresamband som var 3,6 % ved siste
lønnsforhandling. For 2016 var prisen kr 70,70 pr kg og grunnavgiften var kr 2639,-. Prisen
vil da øke med kr 2,55 pr kg til kr 73,25 pr kg elgkjøtt og grunnavgifta øker med kr 95,- til kr
2734,- i grunnavgift pr dyr for alle dyregrupper.

Resultater fra jakta 2016:
Det ble samlet gitt 138 fellingstillatelser, fordelt på 81 dyr sør for Drevsjø og 57 nord for
Drevsjø, i tillegg ble det felt 1 tilleggsdyr sør for Drevsjø og 4 tilleggsdyr nord for Drevsjø.
Dataene for sett elg pr dagsverk viser at elgstammen har vært ganske stabil de 5 foregående
årene, men sist høst er det en liten nedgang sør for Drevsjø og en markert økning nord for
Drevsjø og da spesielt Sømådaln. Det er derfor tilrådelig at en omtrentlig ligger på 2016 -nivå
hva gjelder avskyting sør for Drevsjø og en liten økning i Sømådalen hvor det var en markert
økning i sett elg sist høst. I Elvdalen har Osdalsflokken sitt ulverevir ned til Femundselva,
foreslår derfor å redusere kvoten i noen jaktfelt i dette området og heller øke andelen
tilleggsdyr. Er vanskelig å vite hvor ulvene kommer til å oppholde seg framover og er det bra
med elg i disse jaktfeltene under jakta, kan jaktfeltene få tilleggsdyr om det er ønskelig. Elgen
i området bruker begge sider av elva, derfor en liten reduksjon på østsia også.
Under ordinær jakt i 2016 ble det felt henholdsvis 75 dyr sør for Drevsjø og 52 nord for
Drevsjø – sum 127 dyr. Fellingsprosenten ble hhv 91,5 % sør for Drevsjø mens den ble 85,2
% nord for Drevsjø. Totalt for hele statsallmenningen er fellingsprosenten 88,8 i 2016 som er
en nedgang fra 2015 da den var 93,1%. Målsettingen i bestandsplanen er 15 % voksen ku og
20 % voksen okse i uttaket, her ligger uttaket litt over ønsket målsetting med henholdsvis 18,1
% ku og 21,3 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. Tidligere år har uttaket av voksne dyr vært godt over målsettingene så dette ser
bedre ut.
De 5 foregående førjulsvintrene har vært snøfattige i området Røros/Brekken/Aursunden,
høsten 2016 kom det imidlertid mye snø tidlig, allikevel kom det ikke mye trekkelg før jul til
Elgå og følgelig har det ikke blitt jaktet i Elgå i desember.
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Figur 1: Tildelt kvote og felt elg på statsallmenningen for perioden 1977-2016.
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Figur 2:

Øst-vest for Femund

Data for ”Sett elg” på statsallmenningen i Engerdal for perioden 1981 – 2016.
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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 – 2016.
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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 – 2016.
Målsetting i gjeldende bestandsplan:
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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, men sist høst var det en liten nedgang sør for
Drevsjø og en markert økning nord for Drevsjø. Nord for Drevsjø så målsetningen ut til å
være nådd så den økningen i sett elg pr dag var overraskende og kvotene bør økes på noen
jaktfelt. 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 begge områdene foreslås det for 2017 å bruke avskytingsmodell 2 fra gjeldende
bestandsplan. Sør for Drevsjø har ku/okse forholdet ligget innenfor målsettingen med 1,5 -1,8
ku pr okse de siste årene, men sist høst gikk det ned til 1,3 ku pr okse. Nord for Drevsjø økte
andelen kuer i bestanden jevnt de siste årene med en topp høsten 2015 med 2 kuer pr okse, og
ut i fra denne økningen ble bestandsplanen fulgt og det ble brukt avskytingsmodell 1 høsten
2016 hvor fjorokser og piggokser gikk inn i oksetildelinga. Et tiltak som forventet og gi utslag
på ku/okseforholdet høsten 2017 med en økning av okser i bestanden. Overraskende nok viser
sett elg tallene at ku/okseforholdet er redusert fra 2 til 1,1 ku pr okse fra 2015 til 2016. Har
ikke noen god forklaring på hvorfor en så stor endring har skjedd i løpet av et år. Noen av
fjoroksene og piggoksene kan ha blitt sett flere ganger i løpet av jakta mot tidligere hvor dem
ble felt så fort det var en skuddsjanse, men dette kan ikke være hele forklaringa.

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).
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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.

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 76 dyr + 10 tilleggsdyr (81 i 2016 + 6 tilleggsdyr). Nord for
Drevsjø foreslås kvoten til 60 dyr + 6 tilleggsdyr (58 i 2016 + 4 tilleggsdyr). Samlet gir dette
en ordinær kvote på 136 elger + tilleggsdyr. Ordningen med tilleggsdyr er foreslått
gjennomført som tidligere år, ved at jaktlagene i utgangspunkt gis mulighet til å skyte ett
tilleggsdyr utover ordinær kvote. Behov for ytterligere tilleggsdyr kan bli aktuelt der jaktlag
blir tidlig ferdig. Dette er på mange vis et uttrykk for at det er mye elg på terrenget og i de
tilfeller er det riktig å tildele flere tilleggsdyr. Administrasjonen er derfor av den oppfatning at
tildeling av tilleggsdyr kan skje fortløpende. Dersom det blir aktuelt mot slutten av jakta vil
det være aktuelt at flere lag jakter på samme tilleggsdyr (avlysningsjakt). Dette løses ved at
jaktlag må melde fra om de deltar i jakt på tilleggsdyr, og at varsel om skutt dyr gis via sms.
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. Dette er samme priser som foregående år. For voksne dyr over 165 kg betales det
en avgift på kr 40,- pr kilo for hele dyret. 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.

14

SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 31.05.17

Div. bestemmelser
Det legges opp til å videreføre samme gevirregler som fjellstyret har hatt noen år. Okse med 2
takker på den ene siden og 1 takk på motsatt eller mindre godkjennes som ungdyr uansett
alder/kg på dyret. 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 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:
Miljødirektoratet har fastsatt nye jakttider fra 1. april 2017 og jakttidsrammen for elg er nå fra
25.09 – 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 2017:
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.
Det er ikke lagt opp til noen endring av lokale bestemmelser i forhold til tidligere år, utover
det at formuleringen om at hvis et jaktlag har 2 okser i kvota skal den ene oksen ha maks 6
takker i geviret. Denne bestemmelsen er tatt ut fordi ingen lag vil få to okser i tildeling.
Videre er det slik at ku/okseforholdet har endret seg slik at avskytingsmodell 2 skal benyttes
på hele statsallmenningen. Formuleringen om fordelingsmodell er derfor justert deretter.
I og med det er siste året i inneværende kontraktsperiode og bestandsplanene skal revideres til
vinteren, legges det ikke opp til noen større endringer i opplegget for elgjakta for kommende
sesong.

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
2017”
2. Administrasjonen gis som tidligere fullmakt til å fordele kvotene på hvert enkelt
jaktfelt, samt avgjøre praktisk spørsmål knyttet til elgjakta fortløpende.
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Sak 55.17
Ark 612
Rådyrjakt 2017

Saksbeh.: OOps

Saksdokumenter vedlagt:
-

Ingen.

Bakgrunn:
Fjellstyret har uttrykt ønske om at opplegget for rådyrjakt på statsallmenningen sees over.
Opplegg for rådyrjakta i 2017 legges derfor fram for styret.
Rådyrjakta på statsallmenningen i Engerdal er populær og det skytes relativt mange dyr,
naturgrunnlaget tatt i betraktning. Fjellstyret har utarbeidet en egen bestandsplan som gjelder
for perioden 2014-2018.
Opplegget har stort sett vært likt de seinere åra, og administrasjonen har fastsatt kvote ut fra
avskytingsresultater og oppfatning av bestandsstørrelsen. Muligheten for rådyrjakt har blitt
kunngjort på våren/forsommeren med søknadsfrist i juni. Tildeling har skjedd så fort som
mulig etter søknadsfristen har gått ut.

År
Kvote
Felt
fellingsprosent
30/6
18/4
60
2007
30/6
15/4
50
2008
32/7
22/5
69
2009
42/8
14/4
33
2010
43/8
16/4
37
2011
44/8
18/8*
41
2012
56/8
29/5
52
2013
69/12
40/9
58
2014
90/15
47/13
52
2015
78/13
46/13
59
2016
Tabellen viser tildelt kvote og fellinger for rådyrjakt for perioden 2007-2016. Tallene etter
delingsstreken i kolonnen for Kvote og Felt viser tildelte bukkekort og fellinger av bukk under
bukkejakta. *= mulig at tallet indikerer totalt felte bukk på hele jaktperioden.

Fordeling mellom innen- og utenbygds:

Jaktlag:
Ved tildeling av jakt har det vært slik at lag har hatt fortrinn foran enkeltjegerer (ved siste års
bukkejakt har alle i realiteten hatt samme mulighet). Jaktlag kan bestå av både innen- og
utenbygdsboende. Laget regnes som innenbygds dersom mer enn halvparten er folkeregistrert
i Engerdal kommune.
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Krav om ettersøkshund og avlagt storviltprøve:
De som driver jakt på rådyr skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund. Dette betyr at
jeger/jaktlag må ha egen hund eller skriftlig avtale med andre som har hund som har bestått de
påbudte prøver. Dette er et kriterie som er forhåndsannonsert. I tillegg må alle som benytter
kulevåpen ha avlagt skyteprøve/storviltprøven. (Krav om skyteprøve gjelder for bukkejakta
10 august – 24 september, der det kun er tillat med rifle. Under ordinær jakt fra 25.september
er det krav om avlagt storviltprøve dersom rifle benyttes). Dette er en del av de regler som
ligger til grunn i gjeldende lovverk og tilhørende forskrifter. I tillegg følger det en rekke
regler i forhold til oppbevaring og transport av våpen,

Jakt på rådyrbukk 10 august – 24 sept.
Samtlige som søker bukkejakt får tildelt jakt, men jakta stanses i det øyeblikket bukkekvota er
felt. Alle som har meldt interesse (søknad) har fått delta såfremt beløp er innbetalt i tide.
Informasjon om felt bukk må umiddelbart meldes til fjellstyret, som så videreformidler
informasjon til øvrige jegerne via fjellstyrets hjemmeside. Tidligere har informasjon gått ut til
jegere også via sms, men etter hvert har denne jakta blitt såpass populær at vi har valgt å gjøre
daglige oppdateringer på hjemmesiden. Dette har fungert tilfredsstillende sett i forhold til at det
ikke har skjedd overskyting. Det betales kr 400,- for tillatelse til å jakte bukk, så kr 400,- ved
felling. I 2016 deltok 37 jegere som enkeltpersoner og 32 jegere fordelt på 12 lag. Fordelingen
mellom innen- og utenbygds var 83%/17%. Kvota på 13 bukker ble skutt, og det er første gang
på flere år at kvota ble fyllt. Jeger som skyter bukk har ikke hatt mulighet til å fortsette å delta
i jakta på gjenværende kvote. Ei heller delta som «gjestejeger» sammen med andre.

Ordinær rådyrjakt 2. oktober – 23 desember.
Den ordinære rådyrjakta omfatter jakt på alle kategorier av dyr. Opplegget har vært slik at
fjellstyret har stimulert til felling av killinger ved at halvparten av prisen (d.v.s kr 400,-) blir
tilbakebetalt dersom det framvises et killinghode. I 2016 ble det åpnet for felling av totalt 78
dyr. Av denne kvota ble 46 felt. Fellingsprosenten har de 10 siste åra ligget mellom 33 og
69%, av en kvote på mellom 30 og 90 dyr. Dette er et uttrykk for at bestanden svinger en del i
dette området.
Den ordinære rådyrjakta fordeles ved loddtrekning der jaktlag på minimum 3 personer har
fortrinnsrett. En andel på 60 % av fellingstillatelsene forbeholdes innenbygdsboende. Såfremt
det er søkere nok, kan ikke noe jaktlag/enkeltjeger tildeles mer enn en fellingstillatelse.
Tildeling bukkejakt, se over.

Andre forhold:
Miljødirektoratet kan fastsette prisrammer for rådyrjakt i statsallmenninger dersom det er
nødvendig. Så langt har det ikke vært slik, og fjellstyrene står relativt fritt til å sette pris.
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Fjellstyret har ikke hatt egne ungdomskort eller egne kort for opplæringsjakt. Det er en
mulighet fjellstyret har.

Administrasjonens vurdering:
I henhold til bestandsplan for rådyr 2014 – 2018, er målsettingen en bestand som tåler et årlig
uttak på rundt 30 dyr pr år. De siste åra har vært gunstige for rådyra noe som har resultert i at
bestanden er god. Man må antakelig tilbake til sist på 1980-tallet/begynnelsen på 1990-tallet
for å finne et høyere antall med rådyr på statsallmenningen. En faktor som sannsynligvis også
spiller inn er at mange i Engerdal har foret rådyr. Dette har bedret vinteroverlevelsen.
Hvordan dette blir framover, når det ikke lenger er lov å fore hjortevilt (pga skrantesjuke hos
elg og villrein), er derfor usikkert. Predasjon er en annen viktig faktor som virker inn på
bestandsstørrelsen. Lite gaupe og beskatning av rev virker også inn.
Statsallmenningen i Engerdal er marginal som rådyrhabitat i den forstand at naturforhold og
klima ikke er de beste for rådyr. Dette gjør at naturlig dødelighet kan være høy i ugustige
vintre. Dette gjør i sin tur at det er vanskelig å legge opp en langsiktig avskytingsstrategi, da
uforutsigbare miljøforhold kan ha mye større innvirkning på bestanden enn høsting. For rådyr
i slike områder kan en derfor legge opp til en høy beskatning i gode år. Samtidig må en
akseptere lav avskyting når bestanden er lav. Det er allikevel et mål å unngå «jo-joforvaltning».
Fjellstyret har ingen fast, systematisk metode for å registrere forekomst av rådyr.
Oppfatningen av om bestanden er god, middels eller dårlig gjøres gjennom en
helhetsvurdering av forekomst på jorder om våren, tilbakemeldinger fra jegere, forekomst på
kjente foringsplasser (tidligere) og fjelloppsynets observasjoner gjennom året. Antall
påkjørsler og predasjon tas også med i betrakning.
En mulig faktor som innvirker på bestandsstørrelsen i Engerdal er foring. Det har vært relativt
vanlig å legge ut for til rådyr vinterstid. I forbindelse med at det er påvist skrantesjuke på elg
og villrein, er det innørt en forskrift som forbyr utlegging av saltstein og foring av hjortevilt.
Dette vil ramme rådyra i Engerdal og det er sannsynlig at det vil virke inn på
vinteroverlevelsen. Dette vil i sin tur gi en lavere bestand, og det er ikke sikkert at de seinere
åras avskyting kan opprettholdes i åra som kommer. Det er derfor viktig å følge med på
bestandsutviklingen og sette kvoter etter anslått vårbestand.

Opplegg med bukkejakt:
Opplegget med bukkejakta har vært populært, og det har vært et økende antall jegere som har
deltatt. Dette kan nok også skyldes at det har vært noen år med ganske mye rådyr. Ordningen
har fungert tilfredsstillende sett i forhold til at det ikke har skjedd overskyting. At tilbudet er
populært har medført at det blir flere jegere ute i terrenget. Jakten foregår som posteringsjakt
ofte i kombinasjon med lokking. Det kan derfor på visse steder sitte flere som posterer i
samme «stråk». Dette kan potensielt være problematisk i forhold til sikkerhet, men det er hele
tiden en jegers ansvar å vurdere sikkerheten. Dette gjelder jo også i forhold til andre brukere
av utmarka.
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En av fordelene med opplegget rundt bukkejakta er at flere får en mulighet til å bedrive jakt.
Det er ulikt hvor mye hver enkelt jeger har mulighet til å legge ned av tid og ressurser i dette.
For mange er det derfor ikke først og fremst det å felle et dyr som nødvendigvis betyr mest,
men å ha muligheten til det.
I og med alle har hatt mulighet til å delta er det unødvendig å operere med lag på bukkejakt.
Inntrykket er at de som står oppført på lag står der i tilfelle det skulle bli aktuelt å bli med litt.
Samme mulighet har en som enkeltjeger. Det er jegeren sjøl som bestemmer hvor mye en
ønsker å bruke av tid på dette. Pris er selvfølgelig en faktor i dette bildet, men
administrasjonens vurdering er at fjellstyrets priser er rimelige. De har dessuten ikke vært
justert på flere år. Dersom det i visse områder er for mange jegere, er dette også en grunn for å
ta bort lagsbegrepet ved bukkejakt.
En del områder har en ordning at dersom jeger ikke skyter bukk, kan han delta på den
ordinære rådyrjakta på valgfritt dyr. I og med vårt opplegg er en avlysningsjakt når vedtatt
kvote er skutt, er ikke dette hensiktsmessig.
Administrasjonens forslag innebærer at dagens ordning videreføres med unntak av at begrepet
lag tas bort når det gjelder bukkejakt.

Opplegget med ordinær rådyrjakt.
For den ordinære rådyrjakta foreslås det å tildele jaktkort etter søknad. Total kvote er foreslått
til 80 dyr. Dette er høyere enn målsetting i bestandsplan, men samtidig viser senere års
bestand og avskyting at det er forsvarlig. Det er som nevnt tidligere slik at miljøforhold har
stor innvirkning på rådyrene, og det bør derfor være forholdsvis høy avskyting i år med bra
bestand.
Ordningen med å stimulere til uttak av killinger i form av at en får tilbake halve prisen mot
framvising av killinghode foreslås videreført. Dette stimulerer til uttak av ungdyr.
Nytt for året er at det foreslås å ta bort lagsbegrepet og istedenfor innføre et «kompiskort».
Dette innebærer at den som ikke har egen fellingstillatelse på rådyr kan delta sammen med
annen jeger med slikt jaktkort. Kompiskort gir ikke rett til felling av eget dyr, men rett til å
delta i jakt på og felling av annen jegers fellingstillatelse. Dette avløser tidligere ordning med
jaktlag. Det legges opp til fritt salg av kompiskort. Dersom en har kompiskort er det tenkt at
en kan jakte sammen med flere andre med gyldig fellingstillatelse. Dette kortet vil også kunne
fungere som et «ungdomskort» for de som er i den alderen.

Prisnivå:
Hvis en sammenligner prisene for rådyrjakt i Engerdal med sammenlignbare områder og hos
rettighetshavere med et visst samfunnsansvar (Statskog SF og kommuneskoger) i områder
rundt oss, ser en at jakt i Engerdal er veldig rimelig. Sammenlignet med private områder i
Østerdalen og Hedmark ellers er prisene hos oss omtrentlig halvparten av hva de er andre
steder. Ikke dermed sagt at jakttilbudet er sammenlignbart, men en viss indikasjon gir dette.
Administrasjonen har allikevel ikke foreslått å endre priser i år. Økonomisk har rådyrjakta fått
19

SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 31.05.17

en større betydning og har kompensert litt for fjellstyrets sviktende inntekter knyttet til
småviltjakt.

Tildeling og salg.
Det er tenkt slik at jaktmuligheten utlyses på vår hjemmeside som tidligere år, med
søknadsfrist. For bukkejakta er det også praktisk at en melder interesse innen en viss dato slik
at administrasjonen får tid til å håndtere betaling og utsending av jaktkort. Det siste er tenkt
lagt opp slik som salg av jaktkort på ryper og skogsfugl er håndtert, ved at de som tildeles kort
får en betalingslink knyttet til Inatur, og ved betaling innen fristen er tilbudet akseptert.
Dersom det er venteliste vil ledige kort fortløpende tildeles etter rangering på ventelista.

Konklusjon:
Oppsummert kan det sies at administrasjonen oppfatter opplegget med rådyrjakt på
statsallmenningen som et bra og populært tilbud. Det er ikke registrert klager i forhold til
opplegget slik det har vært. Dette gjør at det ikke foreslås noen større endringer i forhold til
opplegget foregående år, med unntak av at lagsbegrepet tas bort og erstattes for den ordinære
rådyrjakta med et kompiskort.

Administrasjonens forslag til vedtak.
1. Rådyrjakt på statsallmenningen i Engerdal 2017 annonseres som tildigere år, og
tildeling skjer etter søknad/interessemelding. Ved annonsering skal jegers plikter i
forhold til jaktutøvelsen, så som avlagt storviltprøve, tilgang til godkjent
ettersøkshund, betalt jegeravgift opplyses. På søknad/interessemelding skal jegernr
oppgis.
2. For bukkejakt i perioden 10 august til 24 september gjelder følgende.:
a. Muligheten for jakt på rådyrbukk tildeles enkeltpersoner. I jaktsesongen 2017
kan det felles intill 15 rådyrbukker i bukkejaktperioden. Jakten skjer som en
avlysningsjakt der jakten avsluttes når 15 bukker er skutt.
b. Alle interessenter som melder seg, og som oppfyller satte krav og
bestemmelser kan delta. Fjellstyret forbeholder seg allikevel retten til å
begrense antallet jegere dersom forholdet mellom innen- og utenbygds blir
veldig skjevt. Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote via
fjellstyrets hjemmeside.
c. Jeger som skyter bukk kan ikke delta videre i jakten. Jeger plikter umiddelbart
å varsle fjellstyret ved felling av bukk.
d. Pris for bukkejakta er i 2017 kr 400,-. Dersom bukk skytes betaler jeger kr
400,- i tillegg.

3. For ordinær rådyrjakt i perioden 2. oktober til 23 desember gjelder følgende:
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a. Jaktkort tildeles enkeltpersoner. Jaktkort gir tillatelse til å felle 1 valgfritt dyr.
Det tildeles intill 80 jaktkort, hvorav intill 48 forbeholdes innenbygds jegere og
32 forbeholdes utenbygds boende jegere. Jaktkort teller som «kompiskort» i
det øyeblikk felling av dyr skjer.
b. Pris for ordinær rådyrjakt i 2017 settes til kr 800,-. Ved felling av killing
tilbakebetaler Fjellstyret kr 400,- ved framvising av hode.
c. Det er obligatorisk jaktrapportering. Denne gjøres digitalt senest 5 dager etter
avsluttet jakt.
d. I tillegg innføres det et kompiskort, som gir rett til å delta i jakt på annens
tildelte dyr. Prisen for dette er kr 300,-. Kompiskort gir ikke rett til felling av
eget dyr, men rett til å delta i jakt på og felling av annen jegers
fellingstillatelse.
4. Administrasjonen gis myndighet til å avgjøre praktiske spørsmål vedrørende
rådyrjakta, utover det som er vedtatt over, fortløpende.
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Sak 56.17
Ark 112
Saksbeh.: OOps
Økonomirapport 1. tertial 2017.
Saksdokumenter vedlagt:
- Økonomirapport pr 30.04.2017
Bakgrunn:
I ”Stillingsbeskrivelse for daglig leder (DL)”, vedtatt av fjellstyret i sak 03.13, fremgår det i
pkt. 22 at ”(…) DL skal legge fram regnskapstall m/kommentar for 1. tertial innen 15. juni for
styret, og 2. tertial innen 15. oktober.(…)”. Økonomirapport for 1. tertial 2016 legges herved
frem til behandling.
Administrasjonens vurdering:
Det er driftsbudsjettet som legger rammene for fjellstyrets virksomhet og daglige drift. I
vedtatt driftsbudsjett for 2017 (sak 89.16) ble det ikke lagt opp til noen store endringer, men
derimot lagt opp til å videreføre nåværende aktivitetsnivå og bemanning innenfor strenge
kostnadsrammer.
Vedtatt driftsbudsjett for 2017 og revidert regnskap for 2012-16 viser følgende hovedtall:

Sum driftskostn
adm
Sum kostnader
fiskeanlegg
Driftskostn
statsallm.
Rente/finanskostnader
Sum kostnader i
alt
Inntekter adm.
Inntekter statsallm.
Inntekter
fiskeanlegg
Finanspost,
renteinntekt
Sum inntekter i alt
Inntekter utgifter

Budsjett
2017
2 777 000

Regnskap
2016
2 629 740

Regnskap
2015
2 566 236

Regnskap
2014
2 941 558

Regnskap
2013
2 642 065

Regnskap
2012
2 527 750

559 000

527 357

532 716

478 989

483 990

476 552

2 720 000

2 737 762

2 517 982

2 743 303

2 536 002

2583069

-

-

-

-

0

83

5 901 000

5 894 859

5 616 934

6 163 850

5 662 057

5 587 454

120 000
6 260 000
112 000

58 913
6 720 381
79 072

96 633
6 342 270
102 641

141 928
6 013 780
110 694

15 000
6 163 596
136 436

5 416
5 977 881
163 187

170 000

50 988

116 014

181 116

214 765

237 232

6 662 000

6 909 354

6 657 558

6 447 518

6 529 797

6 383 716

606 000

1 014 495

1 040 624

283 668

867 740

796 345

Når det gjelder fjellstyrets inntekter er det ved utgangen av april vanskelig å gi noen
kommentarer, til det er usikkerheten i de største inntektspostene for store. I og med at
fiskekortinntektene utgjør over 1/3 av fjellstyrets totale inntekter vil disse være avgjørende for
om en når budsjetterte inntektsmål. Det en ser er at nettsalget, dvs det som selges direkte på
nett og ikke via forhandler er høyrer enn på samme tidspkt i 2016. Dette er direkte
sammenlignbare tall. En annen viktig inntekstpost er tjenestesalg. Her kommer heller ikke
inntektene inn før sent på året, men foreløpig ser det ut til at en har utsikter til omtrentlig
samme inntekter som i 2016.
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Daglig leders erfaring så langt er at driftsmessig har fjellstyret vært preget av sunn økonomisk
tankegang og måtehold. Ser en på tidligere regnskapstall er ikke budsjettet for 2017
urealistisk. Engerdal fjellstyre er en mangesidig og forholdsvis stor virksomhet, sett i forhold
til lokale forhold og sammenlignet med fjellstyrer ellers. Det kan derfor være utfordrende å
lage et korrekt budsjett. Årsresultatet for 2016 ble veldig godt som følge av en stram
kostnadskontroll under året, i kombinasjon med økte inntekter.
Det å sammenligne kostnadsutviklingen opp mot fjoråret gir en god pekepinn på hvordan en
ligger an i forhold til å nå fjellstyrets budsjetterte målsetninger. Fullstendig økonomirapport pr
30. april ligger vedlagt saken. Ser en på hovedtallene for regnskapet 2012 – 2017 pr 30. april
ser dette ut som følger (for 2016 er en salgs- og driftsinntekt på kr 41 894,- ikke fordelt og
kommer i tillegg):
Driftskostnad pr
Regnskap Regnskap
avdeling
2017
2016
1 – Interimsavd
1 066 782 1 030 539
lønn
3 – Administrasjon
287 591*
310 000*
4 – Fiskeanlegg
63 192
57 945
5 – Jakt, fiske,
215 619
204 484
grunnutnytting
*Bidragsbevilgninger ikke medregnet

Regnskap
2015
954 860

Regnskap
2014
1 062 156

Regnskap
2013
997 436

Regnskap
2012
865 731

377 711*
72 453
231 645

290 994*
50 556
295 390

364 764*
58 231
282 775

274 421
51 989
281 653

Det kan knyttes enkelte kommentarer til de ulike avdelingene og postene i den spesifikke
regnskapsrapporten:
-

-

Kostnadene på interimsavdeling lønn har totaltsett økt noe sammenlignet med samme
tidspunkt forrige år. Dette skyldes lønnsregulering og at denne ble gjort sent på året,
slik at noe av lønnsøkning som egentlig skulle vært bokført i siste tertial i 2017 er med
på første tertial i 2017.
Pensjonskostnadene er litt høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Prognosen på
årsbasis er allikevel at vi får pensjonskostnader som budsjettert.
Det er brukt mindre på markedsføring enn på samme tidspunkt som i fjor, noe som er
en konsekvens av vedtatt brudsjett.
Salgsinntektene på Snerta er noe lavere mens strømutgiftene er noe høyere enn på
samme tidspkt i 2016.
Salgs og driftsinntekene på aveling 5 ligger totalt sett høyere enn i fjor. Dette skyldes
vesentligst at det er bokført større fiskekortinntekter så langt i år. Driftskostnadene
samlet på avdeling 5 er omtrentlig som på samme tidspunkt i fjor.

Samlet status pr 30. april viser at det er rimelig bra kontroll på driftsutgiftene. Dette tilsier ut
fra daglig leders vurdering en høvelig god kostnadskontroll, i tråd med budsjetterte
målsetninger. Ny tertialrapport vil foreligge når august måned er passert og innen fristen i
vedtatt stillingsbeskrivelse.
Administrasjonens forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 30.04.2017 til etterretning.
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Sak 57.17
Ark 231
Saksbeh.: OOps
Spørsmål vedr avlønning kontormedarbeider.
Saksdokumenter vedlagt:
-

Vedlegg i saken er undratt offentlighet ihht offentlighetslovens §13

Bakgrunn:
Fjellstyret vurderer spørsmålet vedr. avlønning av kontormedarbeider ut fra vedlegg i saken.
Saken legges fram for styret uten konkret forslag til vedtak.
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Sak 58.17
Ark 137
Saksbeh.: OOps
Søknad om bidrag til dokumentarfilmen «Elgskogen».
Saksdokumenter vedlagt:
-

Søknad datert 16.05.17. om økonomisk støtte til filmprosjekt, Ane Helga Lykka.

Bakgrunn:
Ane Helga Lykka søker fjellstyret om økonomisk støtte til dokumentarfilmprosjektet
«Elgskogen». Prosjektet går ut på å følge tre elgjegere i Engerdal og derigjennom belyse
elgjaktas betydning for jegerne, tilhørighet og tradisjon.
Søker har jobbet med prosjektet en tid og er nå klar for å gjøre opptak. Dette krever leie av
utstyr og fotograf for å produsere en pilotfilm som så skal brukes videre for å fullfinansiere
prosjektet.
Målsettingen er å selge ferdig film til NRK eller annen norsk TV kanal, og å få vist filmen på
internasjonale dokumentarfilmfestivaler. Søker framhever at filmen vil bidra til å synliggjøre
Engerdal, og vise fram levemåten, naturen og området.
Det vises til søknaden for ytterligere bakgrunnsdetaljer.
Fjellstyret kan ihht Fjellovens § 11 forvalte overskudd i fjellkassa relativt fritt. Engerdal
fjellstyre har en økonomisk planlegging der driftsmidler fordeles gjennom Driftsbudsjettet,
mens bidrag til næringsformål og allmennyttige formål disponeres gjennom Bidragsbudsjettet
med tilhørende regler.

Administrasjonens vurdering.
Dette er en spennende søknad som utvilsomt vil være verdifull i forhold til å dokumentere
elgjakt som fenomen i dag. Samtidig vil det, dersom distribusjon skjer som definert i
målsettingen, gi mange fine billedglimt fra området. Dette er positivt ut fra et
markedsføringssynspunkt. For øvrig er ikke ikke behovet for å markedsføre elgjakt spesielt
stort i og med det er interessenter nok til de jaktfelt fjellstyret har. Markedsføringseffekten er
derfor først og fremst positiv for området som helhet.
Fjellstyret har behandlet søknader om bidrag i marsmøtet. Denne aktuelle søknaden må
vurderes i forhold til allmennyttige formål m.m. Her har fjellstyret allerede gitt tilsagn om
bidrag på til sammen kr 151 300,- av en ramme på kr 174 000,-. Da er en søknad ikke
realitetsbehandlet da fjellstyret venter på tilleggsdokumentasjon. Administrasjonen kan derfor
vanskelig se at det kan bevilges støtte til filmprosjektet uten at ramma utvides. Dette er
selvfølgelig noe fjellstyret står fritt til å vurdere, jfr reglene for Bidragsbudsjett 2017 pkt 17.
Sjøl om dette er et spennende prosjekt, kan ikke administrasjonen se at det finnes rom for å gi
økonomisk støtte til dette prosjektet innenfor de rammer som er vedtatt for 2017.
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Administrasjonens forslag til vedtak:
Engerdal fjellstyre avslår søknad om økonomisk bidrag til filmprosjektet «Elgskogen».
Fjellstyret vil imidlertid berømme planene og ønsker søker lykke til videre med prosjektet.
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