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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 15.02.19. 

 

Sak 01.19 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 18.12.18. 
 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 18.12.18 ble godkjent.  

 

 

Sak 02.19 Ark 361.3 Saksbeh.: OOps 

Uttalelse vedr søknad om tilleggstomt og inngjerding – Halvorsen/Axelsson.  
 
Administrasjonens forslag til uttalelse:  

1. Engerdal fjellstyre har ingen invendinger til at eiendommen 165/260 Moalia 3 får 

disponere tilleggsarealer forutsatt at total tomteareal ikke overstiger 2 daa.  

2. Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at Statskog SF oppretter festekontrakt 

med søker for tilleggsarealet. Så lenge eiendommen ikke er bebodd, anbefaler ikke 

fjellstyret at tilleggsareal selges, jfr Fjellovens § 13.  

3. Fjellstyret har ingen innvendinger til at tomta gjerdes inn etter at tomtearealet  er 

justert.   

 

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag til pkt 3:   

3. Fjellstyret har ingen innvendinger til at tomta gjerdes inn etter at tomtearealet  er 

justert, forutsatt at dette ikke er i strid med reguleringsplan. 

Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets tillegg enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 

vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

1.  Engerdal fjellstyre har ingen invendinger til at eiendommen 165/260 Moalia 3 får 

disponere tilleggsarealer forutsatt at total tomteareal ikke overstiger 2 daa.  

2. Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at Statskog SF oppretter festekontrakt 

med søker for tilleggsarealet. Så lenge eiendommen ikke er bebodd, anbefaler ikke 

fjellstyret at tilleggsareal selges, jfr Fjellovens § 13.  

3. Fjellstyret har ingen innvendinger til at tomta gjerdes inn etter at tomtearealet  er 

justert,  forutsatt at dette ikke er i strid med reguleringsplan. 
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Sak 03.19 Ark 361.3 Saksbeh.: OOps 

Uttalelse vedr. tomtegrense og festeforhold – Enersen.  
 
Administrasjonens forslag til uttalelse:  

1. Engerdal fjellstyre har ingen invendinger til at grensene på eiendommen 165/1/133 

justeres som skissert, forutsatt at total tomteareal ikke overstiger 2 daa.  

2. Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at Statskog SF oppdaterer festekontrakt 

med søker etter at eventuell grensejustering og oppmåling er foretatt.  

3. Fjellstyret har ingen innvendinger til at tomta gjerdes inn etter at tomtearealet er 

justert.    

 

 

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag til pkt 3:   

3. Fjellstyret har ingen innvendinger til at tomta gjerdes inn etter at tomtearealet  er 

justert, forutsatt at dette ikke er i strid med reguleringsplan. 

Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets tillegg enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 

vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets uttalelse:  

1.  Engerdal fjellstyre har ingen invendinger til at eiendommen 165/260 Moalia 3 får 

disponere tilleggsarealer forutsatt at total tomteareal ikke overstiger 2 daa.  

2. Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at Statskog SF oppretter festekontrakt 

med søker for tilleggsarealet. Så lenge eiendommen ikke er bebodd, anbefaler ikke 

fjellstyret at tilleggsareal selges, jfr Fjellovens § 13.  

3. Fjellstyret har ingen innvendinger til at tomta gjerdes inn etter at tomtearealet  er 

justert,  forutsatt at dette ikke er i strid med reguleringsplan. 
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Sak 04.19 Ark 434.8 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilførselsløype – Sølen Løype og fritidsservice.  
 
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 Sølenstua Camp og Hytter kan kjøre med 
løypemaskin i henhold til gitt dispensasjon fra lokal motorferdselsmyndighet. 
Formålet med kjøringen er preparering av tilførselsløype. Samtykket gjelder for den 
perioden som nevnte dispensasjon gjelder.  

 

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 Sølenstua Camp og Hytter kan kjøre med 
løypemaskin i henhold til gitt dispensasjon fra lokal motorferdselsmyndighet. 
Formålet med kjøringen er preparering av tilførselsløype. Samtykket gjelder for den 
perioden som nevnte dispensasjon gjelder.  

 

 

Sak 05.19 Ark 434.8 Saksbeh.: OOps 

Grunneiers samtykke Motorferdselslovens § 10 – Engerdal kommune.  
 
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 Engerdal kommune kan kjøre med inntil 2 
snøskutere for befaring av mulige framtidige snøskuterløyper på strekningen 
Gløtberget – Sømådalen – Elgå. Det forutsettes at det tas hensyn til beitende rein og 
viltet i området. Likeledes skal det tas hensyn til skiløyper, gjerder ved innmark, 
vannledninger m.m. i tilknytning til bebyggelse. Samtykket gjelder fram til 1. april 
2019.   
 
 

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 Engerdal kommune kan kjøre med inntil 2 
snøskutere for befaring av mulige framtidige snøskuterløyper på strekningen 
Gløtberget – Sømådalen – Elgå. Det forutsettes at det tas hensyn til beitende rein og 
viltet i området. Likeledes skal det tas hensyn til skiløyper, gjerder ved innmark, 
vannledninger m.m. i tilknytning til bebyggelse. Samtykket gjelder fram til 1. april 
2019.   
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Sak 06.19 Ark 611 Saksbeh.: OOps 

Småviltjakta 2019.  
 

Administrasjonens forslag til vedtak:   

1. Engerdal fjellstyre vedtar opplegg for småviltjakta 2019 som foreslått. Fjellstyret tar 

stilling til ytterligere 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 tildelingsprosedyrer m.m. for 

disse. 

3. Kortene som gjelder for jaktåret 2019/20 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. 

6. Daglig leder gis fullmakt til å avgjøre fortløpende og praktiske spørsmål som oppstår 

knyttet til vedtatte «Bestemmelser for småviltjakt på statsallmenningen 2019».  

 

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

følger:  

Fjellstyrets vedtak:  

1. Engerdal fjellstyre vedtar opplegg for småviltjakta 2019 som foreslått. Fjellstyret tar 

stilling til ytterligere 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 tildelingsprosedyrer m.m. for 

disse. 

3. Kortene som gjelder for jaktåret 2019/20 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. 

6. Daglig leder gis fullmakt til å avgjøre fortløpende og praktiske spørsmål som oppstår 

knyttet til vedtatte «Bestemmelser for småviltjakt på statsallmenningen 2019».  
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Sak 07.19 Ark 642 Saksbeh.: OOps 

Revidering fiskeregler for statsallmenningen – ny behandling. 
 
Administrasjonens forslag til vedtak/uttalelse:  

1. Engerdal fjellstyre vedtar reviderte fiskeregler som foreslått gjeldende fra 1 

januar 2020. 

2. Daglig leder avklarer eventuelle ønsker om regelendringer med 

rettighetshaverne på den private delen, slik at dette også er klart før 1 mai 

2019.  

3. Daglig leder utreder forlengelse av fluefiskesonen på Galthuet, og legger fram 

egen sak om dette for fjellstyret. 

4. Daglig leder utreder også sak vedrørende mulighet for å etablere 1-2 vann på 

statsallmenningen med sikte på å skape muligheter for å etablere bestand med 

relativt høy andel stor fisk.    

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til endringer (i kursiv) til administrasjonens forslag til pkt 

1 og 2: 

1. Engerdal fjellstyre vedtar reviderte fiskeregler som foreslått gjeldende fra 1 

januar 2020, med den endring at dagens praksis for innenbygds garnfiske 

videreføres. Administrasjonen gis i tillegg fullmakt til å godkjenne garnfiske i 

andre vann der dette er ønskelig for fiskekulturen. 

2. Daglig leder avklarer eventuelle ønsker om regelendringer med 

rettighetshaverne på den private delen, slik at dette også er klart før 1 januar 

2020.  

 

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt.Fjellstyrets vedtak ble 

dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

1. Engerdal fjellstyre vedtar reviderte fiskeregler som foreslått gjeldende fra 1 

januar 2020, med den endring at dagens praksis for innenbygds garnfiske 

videreføres. Administrasjonen gis i tillegg fullmakt til å godkjenne garnfiske i 

andre vann der dette er ønskelig for fiskekulturen. 

2. Daglig leder avklarer eventuelle ønsker om regelendringer med 

rettighetshaverne på den private delen, slik at dette også er klart før 1 januar 

2020.  

3. Daglig leder utreder forlengelse av fluefiskesonen på Galthuet, og legger fram 

egen sak om dette for fjellstyret. 

4. Daglig leder utreder også sak vedrørende mulighet for å etablere 1-2 vann på 

statsallmenningen med sikte på å skape muligheter for å etablere bestand med 

relativt høy andel stor fisk.    
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Sak 08.19 Ark 712 / 411 Saksbeh.: OOps 

Henvendelse vedr. framtidig drift Nasjonalparksenteret i Elgå 

 
Fjellstyrets forslag til vedtak:  

Forutsatt at Elgå blir hovedsenteret, har Engerdal fjellstyre som intensjon å bidra med 

inntil kr 50 000,- årlig til dekning av husleie ved avd Elgå. I tillegg har fjellstyret 

intensjon om å bidra med aktiviteter så langt fjellstyret evner. Det forutsettes at 

lokalsamfunnet i Elgå og Svahken sijte blir godt involvert i prosessen og videre drift 

av senteret.  

 

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

Fjellstyrets vedtak:  

Forutsatt at Elgå blir hovedsenteret, har Engerdal fjellstyre som intensjon å bidra med 

inntil kr 50 000,- årlig til dekning av husleie ved avd Elgå. I tillegg har fjellstyret 

intensjon om å bidra med aktiviteter så langt fjellstyret evner. Det forutsettes at 

lokalsamfunnet i Elgå og Svahken sijte blir godt involvert i prosessen og videre drift 

av senteret.  

 

 

 


