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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 05.06.18. 

 

Sak 38.18 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 11.05.18. 
 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 11.05.18 ble godkjent.  

 

Sak 39.18 Ark 476/611.1 Saksbeh.: OOps 

Avtale om hundetrening på statsallmenningen- Femund Jakt og Fuglehundskole 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre slutter seg til framlagt forslag til avtale mellom Femund jakt og 

fuglehundskole og Engerdal fjellstyre ang leie av terreng for trening av fuglehunder. 

Fjellstyrets daglig leder gis fullmakt til å signere avtalen.   

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 

følger:  

Fjellstyrets vedtak:  

Engerdal fjellstyre slutter seg til framlagt forslag til avtale mellom Femund jakt og 

fuglehundskole og Engerdal fjellstyre ang leie av terreng for trening av fuglehunder. 

Fjellstyrets daglig leder gis fullmakt til å signere avtalen.   

 

 

 

Sak 40.18 Ark 433.1 Saksbeh.: OOps 
Høring: søknad om plassering av stolper - «Stolpejakt 2018» 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Under forutsetning av at prosjektet Stolpejakten 2018 forholder seg til Friluftslovens 

bestemmelser om ferdsel på innmark, har ikke Engerdal fjellstyre noen invendinger til 

at det utplasseres stolper på statsallmenningen som omsøkt, og hilser det velkommen 

som et positivt tilbud.  
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Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed 

som følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

Under forutsetning av at prosjektet Stolpejakten 2018 forholder seg til Friluftslovens 

bestemmelser om ferdsel på innmark, har ikke Engerdal fjellstyre noen invendinger til 

at det utplasseres stolper på statsallmenningen som omsøkt, og hilser det velkommen 

som et positivt tilbud.  

 

 

 

 

Sak 41.18 Ark 335.2 Saksbeh.: OOps 
Høring: søknad om inngjerding av setervoll – «Øgardssetra», Veundåsen  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendninger mot at det oppføres ny skigard som 

omsøkt på «Øgårdssetra» i Veundåsen.  

 

Fjellstyret fremmet følgende tilleggsforslag: 

Det forutsettes at materialvalg og utseende tilpasses setermiljøet.    

 

Administrasjonens forslag til uttalelse med fjellstyrets tilegg enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 

uttalelse ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendninger mot at det oppføres ny skigard som 

omsøkt på «Øgårdssetra» i Veundåsen. Det forutsettes at materialvalg og utseende 

tilpasses setermiljøet.    

 

 

 

 

 

 



  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 05.06.18 

3 

 

Sak 42.18 Ark 362.1 Saksbeh.: OOps 
Høring: Reguleringsendring Snerta hyttefelt. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre har ingen invendinger mot foreslåtte reguleringsendring i Snerta 

hyttefelt.  

Fjellstyret anbefaler på generellt grunnlag at Statskog SF evaluerer festeforholdene for 

de tomtene som blir utbygd maksimalt ihht til evt nye reguleringsbestemmelser.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed 

som følger:  

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen invendinger mot foreslåtte reguleringsendring i Snerta 

hyttefelt.  

Fjellstyret anbefaler på generellt grunnlag at Statskog SF evaluerer festeforholdene for 

de tomtene som blir utbygd maksimalt ihht til evt nye reguleringsbestemmelser.  

 

 

Sak 43.18 Ark 332.1 Saksbeh.: OOps 
Høring: Forslag til reguleringsplan for Drevsjømoen massetak.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse:  

Engerdal fjellstyre har ingen vesentlige innvendinger mot reguleringsforslaget for 

massetak på Drevsjømoen. Fjellstyret gjentar de forhold som er påpekt tidligere i 

forhold til viktigheten av å hensynta frilufts- og naturverdiene i området (stier og 

hekkende sandsvaler) samt at reindriftens interesser blir hensyntatt.  

 

Fjellstyret fremmet følgende tilleggsforslag: 

Høye skrenter i massetaket skal sikres i forhold til dyr og ferdsel.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse med fjellstyrets tillegg enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 

uttalelse ble dermed som følger: 

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen vesentlige innvendinger mot reguleringsforslaget for 

massetak på Drevsjømoen. Fjellstyret gjentar de forhold som er påpekt tidligere i 
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forhold til viktigheten av å hensynta frilufts- og naturverdiene i området (stier og 

hekkende sandsvaler) samt at reindriftens interesser blir hensyntatt. Høye skrenter i 

massetaket skal sikres i forhold til dyr og ferdsel.  

 

 

Sak 44.18 Ark 323/434.1 Saksbeh.: OOps 
Høring: Forslag om revidering av kommunal forskrift for snøskuterløyper.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse:  

Etter endringer i motorferdselsloven og tilhørende forskrift, samt fjelloven er Fjellstyret tillagt 

myndighet til å begrense eller forby motorferdsel i Statsallmenningen. Denne 

høringsuttalelsen er ikke å anse som Fjellstyrets grunneiersamtykke. Grunneiersamtykket gis 

ved avtaleinngåelse etter at forskriften er vedtatt. 

Fjellstyret har følgende konkrete kommentarer og synspunkter til høringsforslaget: 

1. Forskriften har blant annet som funksjon å hensynta ulike bruks- og friluftsinteresser i 

området. Av den grunn er løypenettets åpningstid ikke bare en regulering av 

snøskuterkjøringen, men også en regulering av andre brukergruppers tilgang til støyfri 

ferdsel i områdene som berøres. Fjellstyret ønsker derfor ikke at åpningstidene endres 

i denne omgang. Spørsmålet bør uansett avgjøres på et erfaringsgrunnlag som baserer 

seg på mer enn en driftssesong.  

2. I området sør for krysset rv 26/fv 654 (Elgåveien) er det planlagt en oppsamlingsplass 

for rein i tilknytning til etablert sperregjerde nord for veien. Det er viktig at 

snøskuterløypa tilpasses etableringen av denne oppsamlingsplassen.    

 

 

Fjell styret fremmet følgende endringsforslag (i kursiv) til pkt 1: 

1. Forskriften har blant annet som funksjon å hensynta ulike bruks- og friluftsinteresser i 

området. Av den grunn er løypenettets åpningstid ikke bare en regulering av 

snøskuterkjøringen, men også en regulering av andre brukergruppers tilgang til støyfri 

ferdsel i områdene som berøres, men Fjellstyret kan godta at åpningstidene endres 

som foreslått for å høste erfaring.Spørsmålet bør uansett avgjøres på et 

erfaringsgrunnlag som baserer seg på mer enn en driftssesong.  

 

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse 

blir dermed som følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

1. Forskriften har blant annet som funksjon å hensynta ulike bruks- og friluftsinteresser i 

området. Av den grunn er løypenettets åpningstid ikke bare en regulering av 

snøskuterkjøringen, men også en regulering av andre brukergruppers tilgang til støyfri 
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ferdsel i områdene som berøres, men Fjellstyret kan godta at åpningstidene endres 

som foreslått for å høste erfaring.Spørsmålet bør uansett avgjøres på et 

erfaringsgrunnlag som baserer seg på mer enn en driftssesong.  

2. I området sør for krysset rv 26/fv 654 (Elgåveien) er det planlagt en oppsamlingsplass 

for rein i tilknytning til etablert sperregjerde nord for veien. Det er viktig at 

snøskuterløypa tilpasses etableringen av denne oppsamlingsplassen.    

 

 

Sak 45.18 Ark 434.1 Saksbeh.: OOps 
Evaluering av avtale om snøskuterløyper på statsallmenningen i Engerdal.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Engerdal fjellstyre mener at avtalen mellom Statskog SF, Engerdal kommune og 

fjellstyret bør endres som følger:  

a. Tillegg pkt 7.2: «Tilrettelegger sender statusrapport til Engerdal fjellstyre, og 

Statskog SF dersom de ønsker det, med relevant informasjon (åpning/stenging, 

oppsett/fjerning av løypemarkering og annet løst materiell m.m.) ved åpning av 

løypene og etter endt sesong».  

b. Tillegg pkt 7.2: «Skilt og vegvisning skal monteres på egne stolper». 

2. Engerdal fjellstyre er fortsatt av den oppfatning at plastikk ikke skal benyttes som 

merkingsmateriale for den delen av løypenettet som går på statsallmenningen.  

3. Endringer som kommer som en konsekvens av revidert forskrift, så som 

løypestrekninger, tas også inn ved revidering av avtalen.  

4. Styreleder underskriver revidert avtale for fjellstyrets del.  

 

Fjellstyret foreslo følgende endringsforslag (i kursiv) til pkt 1a og 2 i administrasjonens 

forslag: 

1. Engerdal fjellstyre mener at avtalen mellom Statskog SF, Engerdal kommune og 

fjellstyret bør endres som følger:  

a. Tillegg pkt 7.2: «Før løypene åpnes for sesongen skal Engerdal kommune 

skriftlig bekrefte overfor Fjellstyret at løypene er merket og tilrettelagt som 

avtalt, og i samsvar med vedtatte forskrift. Dette skal kontrolleres ved 

gjennomkjøring foretatt av tiltakshaver som er Engerdal kommune. Etter 

sesongslutt skal det tilsvarende bekreftes skriftlig fra kommunen at all merking 

og skilting er fjernet, materiellet lagret utenfor området og ettersyn er gjort fra 

kommunens side ved gjennomkjøring».  

b. Tillegg pkt 7.2: «Skilt og vegvisning skal monteres på egne stolper». 

2. Ut fra et miljøhensyn er Engerdal fjellstyre fortsatt av den oppfatning at plastikk ikke 

skal benyttes som merkingsmateriale for den delen av løypenettet som går på 

statsallmenningen.  
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Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak 

ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak 

1. Engerdal fjellstyre mener at avtalen mellom Statskog SF, Engerdal kommune og 

fjellstyret bør endres som følger:  

a. Tillegg pkt 7.2: «Før løypene åpnes for sesongen skal Engerdal kommune 

skriftlig bekrefte overfor Fjellstyret at løypene er merket og tilrettelagt som 

avtalt, og i samsvar med vedtatte forskrift. Dette skal kontrolleres ved 

gjennomkjøring foretatt av tiltakshaver som er Engerdal kommune. Etter 

sesongslutt skal det tilsvarende bekreftes skriftlig fra kommunen at all merking 

og skilting er fjernet, materiellet lagret utenfor området og ettersyn er gjort fra 

kommunens side ved gjennomkjøring».  

b. Tillegg pkt 7.2: «Skilt og vegvisning skal monteres på egne stolper». 

2. Ut fra et miljøhensyn er Engerdal fjellstyre fortsatt av den oppfatning at plastikk ikke 

skal benyttes som merkingsmateriale for den delen av løypenettet som går på 

statsallmenningen.  

3. Endringer som kommer som en konsekvens av revidert forskrift, så som 

løypestrekninger, tas også inn ved revidering av avtalen.  

4. Styreleder underskriver revidert avtale for fjellstyrets del.  

 

 

Sak 46.18 Ark 612 Saksbeh.: OOps 
Rådyrjakt 2018 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Rådyrjakt på statsallmenningen i Engerdal 2018 annonseres som tidligere år, og 

tildeling skjer etter søknad. Ved annonsering skal jegers plikter i forhold til 

jaktutøvelsen, så som avlagt storviltprøve, tilgang til godkjent ettersøkshund, betalt 

jegeravgift opplyses. På søknad 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 2018 

kan det felles inntil 10 rådyrbukker i bukkejaktperioden. Jakten skjer som en 

avlysningsjakt der jakten avsluttes når 10 bukker er skutt. Jeger plikter å holde 

seg oppdatert om gjenværende kvote via fjellstyrets hjemmeside. 

b. Alle søkere som oppfyller satte krav og bestemmelser kan delta. Før jaktkortet 

utstedes skal jeger dokumentere bestått storviltprøve, dokumentasjon på egen 

ettersøkshund alternativt avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund innen 

rimelig tid. Hvis det melder seg mer en 40 søkere skal det trekkes med 

fordeling intill 60/40 mellom innen- og utenbygds jegere. Uttrukkede søkere 

som ikke viser pålagt dokumentasjon innen fastsatt frist erstattes med søkere 

fra reserveliste. .  
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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 2018 kr 400,-. Dersom bukk skytes betaler jeger kr 

400,- i tillegg.  

 

3. For ordinær rådyrjakt i perioden 2. oktober til 23 desember gjelder følgende: 

a. Jaktkort tildeles enkeltpersoner. Slik tildeling skjer når tilgang på egen eller 

avtalt leie av godkjent ettersøkshund blir skriftlig dokumentert. Jaktkort gir 

tillatelse til å felle 1 valgfritt dyr. Det tildeles intill 50 jaktkort, hvorav intill 30 

forbeholdes innenbygds jegere og 20 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. Daglig leder gis myndighet til å avgjøre praktiske spørsmål vedrørende rådyrjakta, 

utover det som er vedtatt over, fortløpende.  

 

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag (i kursiv) til pkt 2 d i administrasjonens forslag:   

d. Pris for bukkejakta er i 2018 kr 450,-. Dersom bukk skytes betaler jeger kr 

450,- i tillegg.  

Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 

vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

1. Rådyrjakt på statsallmenningen i Engerdal 2018 annonseres som tidligere år, og 

tildeling skjer etter søknad. Ved annonsering skal jegers plikter i forhold til 

jaktutøvelsen, så som avlagt storviltprøve, tilgang til godkjent ettersøkshund, betalt 

jegeravgift opplyses. På søknad 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 2018 

kan det felles inntil 10 rådyrbukker i bukkejaktperioden. Jakten skjer som en 

avlysningsjakt der jakten avsluttes når 10 bukker er skutt. Jeger plikter å holde 

seg oppdatert om gjenværende kvote via fjellstyrets hjemmeside. 

b. Alle søkere som oppfyller satte krav og bestemmelser kan delta. Før jaktkortet 

utstedes skal jeger dokumentere bestått storviltprøve, dokumentasjon på egen 

ettersøkshund alternativt avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund innen 



  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 05.06.18 

8 

 

rimelig tid. Hvis det melder seg mer en 40 søkere skal det trekkes med 

fordeling intill 60/40 mellom innen- og utenbygds jegere. Uttrukkede søkere 

som ikke viser pålagt dokumentasjon innen fastsatt frist erstattes med søkere 

fra reserveliste. .  

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 2018 kr 450,-. Dersom bukk skytes betaler jeger kr 

450,- i tillegg.  

 

3. For ordinær rådyrjakt i perioden 2. oktober til 23 desember gjelder følgende: 

a. Jaktkort tildeles enkeltpersoner. Slik tildeling skjer når tilgang på egen eller 

avtalt leie av godkjent ettersøkshund blir skriftlig dokumentert. Jaktkort gir 

tillatelse til å felle 1 valgfritt dyr. Det tildeles intill 50 jaktkort, hvorav intill 30 

forbeholdes innenbygds jegere og 20 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. Daglig leder gis myndighet til å avgjøre praktiske spørsmål vedrørende rådyrjakta, 

utover det som er vedtatt over, fortløpende.  

 

 

 

Sak 47.18 Ark 611 Saksbeh.: OOps 
Trening av elghunder på statsallmenningen.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Engerdal fjellstyre tillater trening av løse elghunder på jaktfelt der jakta er avsluttet på 

ordinær kvote. Aktuelle jaktfelt kunngjøres på fjellstyrets hjemmeside.  

2. Trening kan skje mot løsing av treningskort. For innenbygdsboende jegere er 

hundetreningen vederlagsfri.  

3. For løse elghunder kan trening skje fram til og med 23 desember. 

4. Daglig leder gis fullmakt til å avgjøre praktiske spørsmål rundt handteringen av denne 

ordningen. Ordningen gjelder i første omgang for sesongen 2018.  
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Fjellstyret fremmet følgende forslag til  

1. Engerdal fjellstyre tillater trening av løse elghunder på jaktfelt utenfor Elgå 

reinbeitedistrikt, og der jakta er avsluttet på ordinær kvote. Der det jaktes på 

tilleggsdyr kan trening av løse elghunder skje tidligst etter den 20. oktober.Aktuelle 

jaktfelt kunngjøres på fjellstyrets hjemmeside.  

 

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets forslag 

ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

1. Engerdal fjellstyre tillater trening av løse elghunder på jaktfelt utenfor Elgå 

reinbeitedistrikt, og der jakta er avsluttet på ordinær kvote. Der det jaktes på 

tilleggsdyr kan trening av løse elghunder skje tidligst etter den 20. oktober.Aktuelle 

jaktfelt kunngjøres på fjellstyrets hjemmeside.  

2. Trening kan skje mot løsing av treningskort. For innenbygdsboende jegere er 

hundetreningen vederlagsfri.  

3. For løse elghunder kan trening skje fram til og med 23 desember. 

4. Daglig leder gis fullmakt til å avgjøre praktiske spørsmål rundt handteringen av denne 

ordningen. Ordningen gjelder i første omgang for sesongen 2018.  

 

 

Sak 48.18 Ark 112 Saksbeh.: OOps 
Økonomirapport 1.tertial 2018 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 30.04.2018 til etterretning.  
 

 
Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 
følger: 
Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 30.04.2018 til etterretning.  
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Sak 49.18 Ark 642 Saksbeh.: OOps 
Forslag om revidering av fiskeregler for statsallmenningen i Engerdal  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

Engerdal fjellstyre legger forslag til reviderte fiskeregler ut på høring og ber om 

innspill innen 1. august 2018.  

 

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 

følger:  

Fjellstyrets vedtak: 

 Engerdal fjellstyre legger forslag til reviderte fiskeregler ut på høring og ber om 

innspill innen 1. august 2018.  

 

 

 

 
Sak 50.18 Ark  Bordsak 
Godkjenning av tilleggsavtale vedr. kjøp av skogshusvær. 

 

Saken ble lagt fram med forslag til tilleggsavtale til avtalen fjellstyret har med statskog om 

kjøp av skogshusvær. 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak i saken: 

Framlagt forslag til tilleggskontrakt, med tilleggsendring for pkt 7, godkjennes. 

Styreleder underskriver på vegne av fjellstyret.  

 

Fjellstyrets forslag ble enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak i saken ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

Framlagt forslag til tilleggskontrakt, med tilleggsendring for pkt 7, godkjennes. 

Styreleder underskriver på vegne av fjellstyret.  

 

 


