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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 14.02.18. 

 

Sak 01.18 Ark 012.1 Saksbeh.: OOps 

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 19.12.17. 
 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 19.12.17 ble godkjent.  

 

 

Sak 02.18 Ark 613 Saksbeh.: OOps 

Småviltjakt på statsallmenningen i Engerdal 2018/19 
 

Administrasjonens forslag til vedtak:   

1. Engerdal fjellstyre vedtar opplegg for småviltjakta 2018 som foreslått. Dette innebærer 

at fjellstyret tar stilling til jakt på ryper og skogsfugl, fangstbegrensinger, jaktperioder 

mm for disse artene etter taksering i august.  

2. Fjellstyret tar stilling til om det kan tildeles kort til turistbedrifter etter at 

takseringsresultatet foreligger i august, samt søknads- og tildelingsprosedyr mm for 

disse. 

3. Kortene som gjeder for jaktåret 2018/19 selges digitalt enten direkte via nettløsning 

eller via forhandlerløsning.  

4.  Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt spesielle forhold 

foreligger.  

5. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt 

jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt. 

 

Fjellstyret fremmet forslag om at administrasjonens forslag pkt 2 strykes. Punkt 3 blir nytt pkt 

2.  

Fjellstyret fremmet følgende forslag om nytt pkt 3:  

3. For ukesjakt på ryper og skogsfugl i september kan det også søkes som gruppe på max 

5 personer. Søker man som gruppe kan personene i gruppa ikke søke som 

enkeltpersoner.  

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak 

ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 
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1. Engerdal fjellstyre vedtar opplegg for småviltjakta 2018 som foreslått. Dette innebærer 

at fjellstyret tar stilling til jakt på ryper og skogsfugl, fangstbegrensinger, jaktperioder 

mm for disse artene etter taksering i august.  

2. Kortene som gjeder for jaktåret 2018/19 selges digitalt enten direkte via nettløsning 

eller via forhandlerløsning.  

3. For ukesjakt på ryper og skogsfugl i september kan det også søkes som gruppe på max 

5 personer. Søker man som gruppe kan personene i gruppa ikke søke som 

enkeltpersoner.  

4. Betalt jaktkort som ikke benyttes refunderes ikke med mindre helt spesielle forhold 

foreligger.  

5. Jaktrapportering er obligatorisk, og skal skje umiddelbart og senest 4 dager etter endt 

jakt. Jaktrapportering gjøres digitalt. 

 

 

Sak 03.18 Ark 612 Saksbeh.: OOps 

Bestandsplan for elg for statsallmenningen i Engerdal (viltstellområde III) perioden 
2018 – 2021.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Engerdal fjellstyre godkjenner den framlagte bestandsplan elg for statsallmenningen i 

Engerdal (viltstellområde III) for perioden 2018 – 2021.  

2. Bestandsplanen legges fram for Engerdal kommune til godkjenning. 

 

Fjellstyret fremmet forslag om følgende endring (i kursiv) til pkt 1: 

1. Engerdal fjellstyre godkjenner den framlagte bestandsplan elg for statsallmenningen i 

Engerdal (viltstellområde III) for perioden 2018 – 2021 med den endringen at det ikke 

innføres prismatrise. 

 

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak 

ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

1. Engerdal fjellstyre godkjenner den framlagte bestandsplan elg for statsallmenningen i 

Engerdal (viltstellområde III) for perioden 2018 – 2021 med den endringen at det ikke 

innføres prismatrise. 

2. Bestandsplanen legges fram for Engerdal kommune til godkjenning. 
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Sak 04.18 Ark 612 Saksbeh.: OOps 

Elgjakt – Inndeling av jaktfelt for perioden 2017 – 2021.  
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
 
1. Engerdal fjellstyre vedtar med dette at det for planperioden 2018-2021 lyses ut 31 jaktfelt 

på statsallmenningen i Engerdal, med jaktgrenser som foreslått av administrasjonen. 
Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre grensejusteringer om det oppstår behov 
av dette. 

2. Av disse er 28 jaktfelt forbeholdt innenbygdsboende jaktlag ifall det er søkere nok, mens 
følgende 3 felt er åpne for både utenbygdsboende- og innenbygdsboende jaktlag: felt nr. 3 
Løvåsen sør, felt nr. 17 Seteråsen og felt nr. 24 Lensmannsberget. 

3. Under forutsetning om at partene kommer til enighet, inngår Engerdal- og Os fjellstyrer 
ny avtale om at Os fjellstyre leier ca 25 km² elgareal av Engerdal fjellstyre fra 
Kvennvikhøgda i sør- til kommunegrensa til Røros i nord for perioden 2018-2021. 

4. Galten jaktlags søknad om å fornye leieavtalen angående 4,5 km² allmenningsterreng 
mellom Galtsjøen og Sølendalsvegen innvilges for perioden 2018 - 2021 mot en årlig 
leiesum på kr. 10 000,-, under forutsetning av at ubetalt leie innbetales til fjellstyret. 
Dersom ikke dette skjer vil arealet inngå i jaktfeltet «Seteråsen».  

5. Daglig leder gis fullmakt til å godkjenne tildeling av elgjakt etter at trekning er foretatt.    

 

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag (i kursiv) til 4: 

4. Galten jaktlags søknad om å fornye leieavtalen angående 4,5 km² allmenningsterreng 
mellom Galtsjøen og Sølendalsvegen innvilges for perioden 2018 – 2021. Leiesum første 
år er kr 11 000,- som seinere reguleres årlig ihht prosentvis som for generelle prisen for 
kg elg.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak med Fjellstyrets endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Engerdal fjellstyre vedtar med dette at det for planperioden 2018-2021 lyses ut 31 jaktfelt 
på statsallmenningen i Engerdal, med jaktgrenser som foreslått av administrasjonen. 
Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre grensejusteringer om det oppstår behov 
av dette. 

2. Av disse er 28 jaktfelt forbeholdt innenbygdsboende jaktlag ifall det er søkere nok, mens 
følgende 3 felt er åpne for både utenbygdsboende- og innenbygdsboende jaktlag: felt nr. 3 
Løvåsen sør, felt nr. 17 Seteråsen og felt nr. 24 Lensmannsberget. 

3. Under forutsetning om at partene kommer til enighet, inngår Engerdal- og Os fjellstyrer 
ny avtale om at Os fjellstyre leier ca 25 km² elgareal av Engerdal fjellstyre fra 
Kvennvikhøgda i sør- til kommunegrensa til Røros i nord for perioden 2018-2021. 



  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 14.02.18 

4 

 

4. Galten jaktlags søknad om å fornye leieavtalen angående 4,5 km² allmenningsterreng 

mellom Galtsjøen og Sølendalsvegen innvilges for perioden 2018 – 2021. Leiesum første 

år er kr 11 000,- som seinere reguleres årlig ihht prosentvis som for generelle prisen for kg 

elg.  

5. Daglig leder gis fullmakt til å godkjenne tildeling av elgjakt etter at trekning er foretatt.    

 

 

Sak 05.18 Ark 612 Saksbeh.: Bjo/OOps 
Elgjakt: fastsettelse av kvoter priser og lokale bestemmelser.  

 

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 

2018” 

2. Daglig leder gis som tidligere fullmakt til å fordele kvotene på hvert enkelt jaktfelt, 

samt avgjøre praktisk spørsmål knyttet til elgjakta fortløpende. 

 

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag (i kursiv) til pkt 1: 

1. Engerdal fjellstyre slutter seg til forslaget om elgkvote, priser, grunnavgift, jakttider 

samt øvrige ”Lokale bestemmelser angående elgjakta på statsallmenningen i Engerdal 

2018”, med fjellstyrets endringer. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak med Fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. 

Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

1. Engerdal fjellstyre slutter seg til forslaget om elgkvote, priser, grunnavgift, jakttider 

samt øvrige ”Lokale bestemmelser angående elgjakta på statsallmenningen i Engerdal 

2018”, med fjellstyrets endringer. 

2. Daglig leder 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 06.18 Ark  Saksbeh.: OOps 
Grunneiers samtykke Motorferdselslovens §10 -Kåre Johnny Øien 

 

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 Kåre Johnny Øien  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 Kåre Johnny Øien  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.    

 

 

Sak 07.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Bordsak: Grunneiers samtykke Motorferdsellovens §10 – Terje Husdal.  
 
 
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 Terje Husdal kan kjøre med snøskuter ihht til 
gitte dispensasjoner (motorferdselsforskriftens § 6)  fra lokal motorferdselsmyndighet. 
Samtykket gjelder under de forutsetninger som er gitt i dispensasjonsvedtaket.  

 

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 Terje Husdal kan kjøre med snøskuter ihht til 
gitte dispensasjoner (motorferdselsforskriftens § 6)  fra lokal motorferdselsmyndighet. 
Samtykket gjelder under de forutsetninger som er gitt i dispensasjonsvedtaket.  


