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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 12.10.18. 

  

Sak 70.18 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 17.09.18. 

 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 17.09.18 ble godkjent.  

 

Sak 58.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Ny behandling: Høring om bygging av vei til hytte Svartodden/Gjermundsvika 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse:  

Prinsippielt mener Engerdal fjellstyre at anleggelser av veier innenfor områder for 
fritidsbebyggelse skal skje i henhold til vedtatte planer. I dette konkrete tilfelle gjør det 
ikke det. Det ser allikevel ut til at merparten av de andre eiendommene i dette området 
har vei, og dersom grunneier og Engerdal kommune finner det rimelig å tillate 
anleggelse av vei som omsøkt, vil fjellstyret ikke motsette seg dette.  

 

Før vedtaket ble fattet ble det gjort en befaring på stedet, der omsøkt vei er lokalisert. Følgende 
deltok på befaringen: 

Fra Engerdal fjellstyret: Ristin Mortensson, Lena Øien, Monica Bye Spånberg, Reidar 
Åsgård, Halvor Hansson, samt Ole Opseth (DL) 

Fra Statskog SF: Anne Hilde Rønes 

Fra Engerdal kommune: Sven Skaaret 

 

Fjellstyret fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag (i kursiv)  

Prinsippielt mener Engerdal fjellstyre at anleggelser av veier innenfor områder for 
fritidsbebyggelse skal skje i henhold til vedtatte planer. I dette konkrete tilfelle gjør det 
ikke det. Øvrige eiendommene i dette området har vei.  

Engerdal fjellstyre ser at det vil være urimelig å motsette seg denne søknaden ettersom 

alle øvrige hytteeiendommer har skaffet seg veitilknytning. Forutsetningen er at 

traseen som velges gir et minst mulig inngrep. Fjellstyret er av den klare oppfatning at 

det minste inngrepet oppnås ved å legge traseen mellom de to hyttene som er naboer 

og følge den tydelige ryggen videre til søkers hytte.  
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Administrasjonens forslag til uttalelse med fjellstyrets endringer og tillegg enstemmig vedtatt. 
Fjellstyrets uttalelse blir dermed som følger:  

Fjellstyrets uttalelse:  

Prinsippielt mener Engerdal fjellstyre at anleggelser av veier innenfor områder for 
fritidsbebyggelse skal skje i henhold til vedtatte planer. I dette konkrete tilfelle gjør det 
ikke det. Øvrige eiendommene i dette området har vei.  

Engerdal fjellstyre ser at det vil være urimelig å motsette seg denne søknaden ettersom 
alle øvrige hytteeiendommer har skaffet seg veitilknytning. Forutsetningen er at 
traseen som velges gir et minst mulig inngrep. Fjellstyret er av den klare oppfatning at 
det minste inngrepet oppnås ved å legge traseen mellom de to hyttene som er naboer 
og følge den tydelige ryggen videre til søkers hytte.  

 

Sak 71.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilskudd – Kvernlia Seterlag 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

Engerdal fjellstyre vurderer søknaden om midler til vegvedlikehold på Kvernlia 
setervei til å ligge utenfor det som Bidragsbudsjettet prioriterer av tiltaket. Søknaden 
avslås derfor.   

Halvor Hansson ba om å få sin habilitet vurdert og fratrådte møtet under vurderingen av dette. 
Hansson ble kjent inhabil i saken.  

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

Fordi søknaden gjelder en større opprustning, og fordi Os fjellstyre har bidratt, 
bevilges kr 3 000,- til formålet. Bevilgningen belastes posten Allmennyttige formål 
m.m. i Bidragsbudsjett 2018. 

 

Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger:  

Fjellstyrets vedtak:  

Fordi søknaden gjelder en større opprustning, og fordi Os fjellstyre har bidratt, 
bevilges kr 3 000,- til formålet. Bevilgningen belastes posten Allmennyttige formål 
m.m. i Bidragsbudsjett 2018. 
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Sak 72.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Søknad om utvisning av tilleggsjord og inngjerding av beite – Rune Hauglund 

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. I henhold til § 20 i Seterforskriften utvises det et tilleggsareal på inntill 8 daa i tilknytning 
til gården Edvang, gnr 161 bnr 41, som skissert i søknad. Fjellstyrets utvisning forutsetter 
at godkjenning for dyrking foreligger.  

2. Fjellstyret godkjenner for sin del at arealet kan gjerdes inn.  
3. Dersom bruker har ytterligere behov for tilleggsjord, må en drifts- og finansieringsplan 

følge framtidig søknad.  
4. I henhold til § 5 i Seterforskriften utvises inntil 57 daa som inngjerdet beite til nevnte 

bruk, slik som skissert i søknad.   
5. Fjellstyret setter krav om at arronderingen blir slik at arealet, og følgelig gjerde, utformes 

på en måte som hensyntar viltinteresser og allmenne frilufts- og naturverninteresser i 
området. Gjerder skal fjernes dersom bruk opphører.    

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken utsettes. Fjellstyret ber om at søkeren oversender en helhetlig driftsplan anbefalt 
av offentlig jordbruksmyndighet der det framgår arealbehov i samsvar med søknaden. 
Fjellstyret gjennomfører en snarlig befaring på de omsøkte arealene. Søkeren, Statskog 
SF og Engerdal kommune inviteres med på befaringen.  

 

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

Fjellstyrets vedtak:  

Saken utsettes. Fjellstyret ber om at søkeren oversender en helhetlig driftsplan anbefalt 
av offentlig jordbruksmyndighet der det framgår arealbehov i samsvar med søknaden. 
Fjellstyret gjennomfører en snarlig befaring på de omsøkte arealene. Søkeren, Statskog 
SF og Engerdal kommune inviteres med på befaringen.  

 

Sak 73.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Økonomirapport 2. tertial 2018. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 31.08.2018 til etterretning.  

 

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

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 31.08.2018 til etterretning.  


