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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 13.03.18. 

 

Sak 08.18 Ark 012.1  
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 14.02.18. 

 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 14.02.18 ble godkjent.  

 

Sak 09.18 Ark 137  

Søknad om tilskudd: Løsdrift storfehold – Jan Erik Sorkmo 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Jan Erik Sorkmo om midler til bygging av løsdriftsavdeling til 

driftsbygning innvilges med kr 104 442 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 

 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Søknaden fra Jan Erik Sorkmo om midler til bygging av løsdriftsavdeling til 

driftsbygning innvilges med kr 104 442 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
 

 

Sak 10.18 Ark 137  
Søknad om tilskudd: Løsdrift storfehold - Per Inge Trøan Sømåen 

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra Per Inge Trøan Sømåen om midler til ombygging av driftsbygning 

tilpasset løsdrift innvilges med kr 64 558 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Søknaden fra Per Inge Trøan Sømåen om midler til ombygging av driftsbygning 

tilpasset løsdrift innvilges med kr 64 558 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 

 

 

Sak 11.18 Ark 137  
Søknad om tilskudd: Markedsføring - Destinasjon Femund Engerdal 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 162 000,- for 2018 til 

markedsføring av fiske og friluftsliv. Beløpet anføres næring reiseliv i fjellstyrets 

bidragsbudsjett. 

2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler». 

 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 162 000,- for 2018 til 

markedsføring av fiske og friluftsliv. Beløpet anføres næring reiseliv i fjellstyrets 

bidragsbudsjett. 

2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler». 
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Sak 12.18 Ark 137  
Søknad om tilskudd: Produktutvikling og markedsføring - Femund Fjellstue 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Fjellstue denne runden. 

 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Fjellstue denne runden. 

 

 

Sak 13.18 Ark 137  

Søknad om tilskudd: Etablering av produksjon – Fiskeverkstedet DA 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Fiskeverkstedet DA og 

søknaden avslås.   

 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Fiskeverkstedet DA og 

søknaden avslås.   
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Sak 14.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: Oppgradering av bygningsmasse - Femund Brygge AS 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Brygge AS og 

søknaden avslås.  

  

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Brygge AS og 

søknaden avslås.  

 

 

Sak 15.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: - Østlandet Motorservice AS 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Østlandet Motorservice denne 

runden. 

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

Fjellstyrets vedtak:  

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Østlandet Motorservice denne 

runden. 

 

 

Sak 16.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: Gjennomføring av valgfag - Engerdal kommune v/Ebus 

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

Fjellstyret anser ikke at søknaden fra Engerdal kommune v/Ebus oppfyller 

intensjonene for tildeling gjennom Bidragsbudsjett 2018, og søknaden avslås.  
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Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

Fjellstyret anser ikke at søknaden fra Engerdal kommune v/Ebus oppfyller 

intensjonene for tildeling gjennom Bidragsbudsjett 2018, og søknaden avslås.  

 

 

Sak 17.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: - Utstillingshall Blokkodden - Engerdal kommune 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Engerdal kommune om midler til utvikling av utstillingshall som 

beskrevet i vedlagt «konseptskisse» innvilges med 50 000,- og belastes 

bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018». 

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

Søknaden avslås. Fjellstyret synes det er prinsippielt vanskelig å gi støtte til 

kommunen som offentlig eier av et museumsanlegg. 

 

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

Fjellstyrets vedtak:  

Søknaden avslås. Fjellstyret synes det er prinsippielt vanskelig å gi støtte til 

kommunen som offentlig eier av et museumsanlegg. 

 

 

Sak 18.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: -Tynset Røde Kors Hjelpekorps 

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra Tynset Røde kors Hjelpekorps om midler til redningsutstyr som skal 

plasseres i Sømådalen innvilges med 10 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, 

Allmennyttige formål.  
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2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018» 

 

Fjellstyret foreslo følgende tillegg (i kursiv) til pkt 1: «… Det forutsettes at plasseringen er 

varig.»  

 

Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets tillegg enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 

vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Søknaden fra Tynset Røde kors Hjelpekorps om midler til redningsutstyr som skal 

plasseres i Sømådalen innvilges med 10 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, 

Allmennyttige formål. Det forutsettes at plasseringen er varig. 

2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018». 

 

 

Sak 19.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: Grunnarbeider skiløypetrasè – Svartodden/Gjermundsvika 
Hytteforening 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Svartodden/Gjermundsvika 

Hytteforening, og søknaden om midler til grunnarbeider i skiløypetrase avslås. 

 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Svartodden/Gjermundsvika 

Hytteforening, og søknaden om midler til grunnarbeider i skiløypetrase avslås. 
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Sak 20.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Sølen Løypeservice 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Sølen Løype og fritidsservice til preparering av skiløypenett for 

2017/2018 innvilges med 28 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  

 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Søknaden fra Sølen Løype og fritidsservice til preparering av skiløypenett for 

2017/2018 innvilges med 28 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  

 

 

 

Sak 21.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Sømådalen Løypeservice 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Sømådal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2017/18 

innvilges med 57 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  

 

Monica Bye Spånberg ba om å få sin habilitet vurdert. Hun fratrådte møtet under behandling 

av inhabilitetsspørsmålet. Ingen vara møtte i hennes sted. Spånberg ble kjent inhabil i saken.  
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Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Søknaden fra Sømådal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2017/18 

innvilges med 57 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  

 

 

Sak 22.18 Ark 137    

Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Søre Elvdal Vel 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Søre Elvdal Vel om økonomiske midler til preparering av skiløypenett 

for 2017/18 innvilges med 3000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  

 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Søknaden fra Søre Elvdal Vel om økonomiske midler til preparering av skiløypenett 

for 2017/18 innvilges med 3000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 23.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Drevsjø Stedsgruppe 

  

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Drevsjø Stedsgruppe til preparering av skiløypenett for 2017/2018 

innvilges med kr 12 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  

 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Søknaden fra Drevsjø Stedsgruppe til preparering av skiløypenett for 2017/2018 

innvilges med kr 12 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  

 

 

Sak 24.18 Ark 137    

Søknad om tilskudd: Klopping – Drevsjø Stedsgruppe.  
 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Stigruppa i Drevsjø stedsgruppe gis et tilskudd på kr 8000,- til klopping av stier i 

henhold til søknaden. Beløpet belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  

 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Stigruppa i Drevsjø stedsgruppe gis et tilskudd på kr 8000,- til klopping av stier i 

henhold til søknaden. Beløpet belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 25.18 Ark  335  
Søknad om fradeling av Styggdalssetra  tilhørende Nygård gnr165 bnr 93.  

 
Administrasjonens forslag til uttalelse: 

1. Engerdal fjellstyre anser at Nygård gnr 165 bnr 93 på Drevsjø fortsatt er en 

landbrukseiendom og at det derfor følger almenningsrett til gården.  

2. Engerdal fjellstyre viser til Seterforskriftens § 13, og kan ikke se at det foreligger 

grunnlag for å opprette festeforhold for Styggdalssetra for andre enn hjemmelshaver 

på gården Nygård.   

 

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed 

som følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

1. Engerdal fjellstyre anser at Nygård gnr 165 bnr 93 på Drevsjø fortsatt er en 

landbrukseiendom og at det derfor følger almenningsrett til gården.  

2. Engerdal fjellstyre viser til Seterforskriftens § 13, og kan ikke se at det foreligger 

grunnlag for å opprette festeforhold for Styggdalssetra for andre enn hjemmelshaver 

på gården Nygård.   

 

 

Sak 26.18 Ark 433  
Søknad om utbedring av skiløypa Kuhølrunden – Engerdal Østfjell Hytteeierforening 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at «Kuhølrunden» utbedres som skissert. 

Fjellstyret anbefaler at det benyttes naturlige fyllmaterialer.  

 

Administrasjonens forslag til uttalels enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed som 

følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at «Kuhølrunden» utbedres som skissert. 

Fjellstyret anbefaler at det benyttes naturlige fyllmaterialer.  
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Sak 27.18 Ark 434.8  
Grunneiers samtykke Motorferdselsloven §10 – Knut Brenna 

 

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 Knut Brenna kan kjøre med snøskuter i 

henhold til gitt dispensasjon fra lokal motorferdselsmyndighet. Formålet med 

kjøringen er preparering av skiløype. Samtykket gjelder for den perioden som nevnte 

dispensasjon gjelder og forutsetter at det benyttes sporsetter/sporkjelke. Det gjøres 

oppmerksom på at Fjelloppsynet benytter samme trasè ved oppsyn og skjøtsel.    

 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om 

motorferdsel i  utmark og vassdrag til at Knut Brenna  kan kjøre med snøskuter i 

henhold til gitt dispensasjon fra lokal motorferdselsmyndighet. Formålet med 

kjøringen er preparering av skiløype. Samtykket gjelder for den perioden som nevnte 

dispensasjon gjelder og forutsetter at det benyttes sporsetter/sporkjelke. Det gjøres 

oppmerksom på at Fjelloppsynet benytter samme trasè ved oppsyn og skjøtsel.    

 

 

 

 


