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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 18.03.19. 

 

 

Sak 09.19 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 15.02.19. 
 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 15.02.19 ble godkjent.  

Møtet vedtok å endre rekkefølgen på tilskuddssakene, der det var varslet inhabilitet fra Reidar 
Åsgård i sak 12.19 og fra Monica Bye Spånberg i sak 15.19, slik at disse to sakene ble 
behandlet først og var avgjort når øvrige tilskuddssaker kom til behandling.  

 

 

Sak 10.19 Ark 137 Saksbeh.: Mtra/OOps 

Søknad om bidrag: Destinasjon Femund Engerdal 
 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 198 000,- for 2019 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 2019 inkl. regler». 

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

Fjellstyrets vedtak: 

1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 198 000,- for 2019 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 2019 inkl. regler». 

 

 

 



  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 18.03.19 

2 

 

Sak 11.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om bidrag: Utbedringer ved Buvika Brygge – AS Fæmund 
 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Søknaden fra A/S Fæmund om midler til mudringstiltak ved Buvika innvilges med kr 
4 000,-. Beløpet anføres Bidragsbudsjett 2019, allmennyttige formål m.m.  

2. Tilskuddet gis under forutsetning av at tiltaket er klarert med berørt 
vassdragsmyndighet og grunneier.  

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2019 inkl regler». 

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

Saken utsettes. Søker gis mulighet for skriftlig å dokumentere utgifter og 
fullfinansiering. 

 

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

Fjellstyrets vedtak: 

Saken utsettes. Søker gis mulighet for skriftlig å dokumentere utgifter og 
fullfinansiering. 

 

 

 

Sak 12.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om bidrag: Restaureringsprosjekt – Femundselva Historielag 
 
Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Søknaden fra Femundselva Historielag om midler til restaureringsprosjekt innvilges 
med kr 59 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2019, Allmennyttige formål. 

2. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres som skissert, samt at allmennheten gis en 
viss tilgang til anlegget etter restaurering.  

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2019 inkl. regler»  

 

Reidar Åsgård ba om å bli kjent inhabil i saken, og fratrådte møtet. Fjellstyret kjente Åsgård 
inhabil i saken. 

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

1. Søknaden fra Femundselva Historielag om midler til restaureringsprosjekt innvilges 
med kr 59 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2019, Allmennyttige formål. 

2. Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres som skissert, samt at allmennheten gis en 
viss tilgang til anlegget etter restaurering.  

3. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2019 inkl. regler»  

 

 

 

Sak 13.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om bidrag: Løypekjøring – Drevsjø Stedsgruppe. 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Drevsjø Stedsgruppe til preparering av skiløypenett for 2018/2019 
innvilges med kr 12 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2019, 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 2019 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 2018/2019 
innvilges med kr 12 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2019, 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 2019 inkl. regler»  
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Sak 14.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om bidrag: Løypekjøring – Sølen løype og fritidsservice. 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Sølen Løype og fritidsservice til preparering av skiløypenett for 
2018/2019 innvilges med 28 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2019, 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 2019 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 
2018/2019 innvilges med 28 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2019, 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 2019 inkl. regler»  

 

 

 

Sak 15.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om bidrag: Løypekjøring – Sømådal løypeservice 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Sømådal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2018/19 
innvilges med 57 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2019, 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 2019 inkl. regler»  

 

Monica Bye Spånberg ba om å få sin habilitet vurdert, og fratrådte møtet under behandling av 
dette spørsmålet. Fjellstyret kjente Spånberg inhabil i saken. 
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Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med det tillegget at ramma for 
Allmennyttige formål m.m. i Bidragsbudsjett 2019 utvides med kr 8000,- (pkt 1). Fjellstyrets 
vedtak ble dermed som følger:  

Fjellstyrets vedtak: 

1. Søknaden fra Sømådal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2018/19 
innvilges med 57 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2019, Allmennyttige formål. 
Ramma for Allmennyttige formål m.m. utvides samtidig med kr 8000,-.  

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 2019 inkl. regler»  

 

 

 

Sak 16.19 Ark 137 Saksbeh.: Mtra/OOps 

Søknad om tilskudd: Til drift – Sølen Alpinsenter AS 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter en helhetlig vurdering av søknaden og den informasjonen som fremgår av denne, 
sett opp imot retningslinjene for bidragsbudsjett 2019, ser ikke Engerdal Fjellstyre 
mulighet til å gi bidrag til Sølen Alpinsenter og søknaden avslås. 

 

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

Fjellstyrets vedtak:  

Etter en helhetlig vurdering av søknaden og den informasjonen som fremgår av denne, 
sett opp imot retningslinjene for bidragsbudsjett 2019, ser ikke Engerdal Fjellstyre 
mulighet til å gi bidrag til Sølen Alpinsenter og søknaden avslås. 
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Sak 17.19 Ark 612 Saksbeh: OOps 

Gjennomgang av rutiner vedr administrering av elgjakta på statsallmenningen 
 
Administrasjonens forslag til vedtak:  

Fjellstyrets målsetting for tildeling av jakt er i utgangspunktet å gi flest mulig en 
jaktmulighet. Fjellstyret vurderer antall jaktfelt og øvrige ordninger hvert 4. år i 
forkant av søknadsperiode for elgjakt i lys av denne målsettingen.  

For at handteringen skal være mest mulig smidig, gis daglig leder myndighet til: 

• Godkjenne inntil 3 nye medlemmer pr jaktlag/år forutsatt at nye medlemmer 
oppfyller kravene som er satt. Herunder også nye medlemmer som disponerer 
egen ettersøkshund. Søknad om opptak av nye jaktlagsmedlemmer skal skje 
innen 1. juli. I tildelings år godkjennes ikke nye medlemmer med mindre det 
foreligger spesielle og/eller medisinske årsaker som kan dokumenteres.  

• Godkjenne gjestejegere etter første jaktuka som tidligere.   
• Ved behov gi fritak for krav om ettersøkshund i laget for en jakthøst dersom 

jaktlagets hund dør i ulykke eller dokumentert sjukdom. Jaktlaget må 
framlegge avtale om tilgang på godkjent ettersøkshund. Et slikt fritak kan ikke 
påregnes første året i tildelingsperioden.    

• Ved avtaleinngåelse godkjenne opplæringsjegere som fullverdige 
jaktlagsmedlemmer.  

 

 

Fjellstyret fremmet følgende tillegg og endringer (i kursiv) til administrasjonens forslag til 
vedtak: 

Begrunnelse:  

Lokalt betyr elgjakt mye i Engerdal, og en tildeling har innvirkning for mange jegere i 

fire år. Et lag kan f eks ende opp med et godt jaktfelt, men viser seg ikke å fylle 

kravene, og må derfor lukes ut i ettertid. Da har laget likevel vært med å forskyve 

trekningsresultatet for mange andre lag, og bidratt til en urettferdig trekning. Godt 

forarbeid gir færre klager og misnøye i ettertid. 

Fjellstyrets målsetting for tildeling av elgjakt er i utgangspunktet å gi flest mulig 
innenbygdsboende en jaktmulighet. Fjellstyret vurderer antall jaktfelt og øvrige 
ordninger hvert 4.år i forkant av søknadsperiode for elgjakt i lys av denne 
målsettingen. For å sikre målsettingen om jaktmulighet for flest mulig innenbygds 

elgjegere kan det være aktuelt å lyse ut med forbehold om at valdene med de største 

kvotene kan bli delt på to og to jaktlag med intern fordeling av kvote og jakttid. 

 
1. Ved utlysning skal Fjellstyret anmode lag som har tilgang på elgjakt andre 

steder i Engerdal kommune, om å vise solidaritet og ikke søke jakt på 

Statsallmenningen. 



  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 18.03.19 

7 

 

2. Det er viktig at samtlige søknader og lag blir nøye kontrollert før trekking slik 

at alle som deltar i trekkingen fyller kravene uten å måtte gjøre endringer i 

ettertid.  

3. I tildelingsår skal navn og antall jegere, herunder kravet til antall innenbygds 

jegere, og dokumentasjon på egen ettersøkshund være på plass når søknaden 

om elgjakt leveres. Opplæringsjegere skal ikke telles med som del av lagets 

godkjente antall. Frist for undertegning av kontrakt settes til 10.august. 

Dokumentasjon på godkjent skyteprøve for alle lagets medlemmer skal være 

innlevert innen 10.august, i øvrige 3 år av perioden innen 1.september. 

 
For at handteringen skal være mest mulig smidig, gis daglig leder (DL), i kurante 

saker, myndighet til: 
 

a) Godkjenne inntil 3 nye medlemmer pr jaktlag/år forutsatt at nye medlemmer 
og lagets sammensetning oppfyller kravene som er satt. Herunder også nye 
medlemmer som disponerer egen ettersøkshund. Søknad om opptak av nye 
jaktlagsmedlemmer skal skje innen 15.juni. 

b) Godkjenne gjestejegere etter første jaktuka som tidligere.  
c) Ved behov gi fritak for krav om ettersøkshund i laget for en jakthøst dersom 

jaktlagets hund dør uforutsett, eller på annet vis, f eks sjukdom, ikke kan 

brukes. Må dokumenteres av veterinær. Fritaket gjelder også der hundefører 

av klare årsaker ikke kan delta. Jaktlaget må framlegge avtale om tilgang på 
godkjent ettersøkshund. Et fritak om egen ettersøkshund kan ikke påregnes å 

bli gitt sammen med søknad om elgjakt i tildelingsåret, men må i så fall 

behandles av Fjellstyret i god tid før søknadsfristens utløp.  

d) I tildelingsår godkjennes ikke nye medlemmer med mindre det foreligger 
spesielle, og/eller medisinske årsaker som kan dokumenteres. Spesielle 

grunner i tildelingsår kan f eks være plutselig syk ettersøkshund og med det 

behov for ny med hundefører, eller at medlemmer fra lag som ikke fikk tildelt 

jakt, eventuelt opplæringsjegere, ønskes tatt inn på laget. Ikke kurante 

søknader om endringer av lagets sammensetning eller om fritak for egen 

ettersøkshund i tildelingsår, etter at søknadsfristen er utløpt, behandles av 

Fjellstyret.  

  

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringer og tillegg enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 
vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

Begrunnelse:  

Lokalt betyr elgjakt mye i Engerdal, og en tildeling har innvirkning for mange jegere i 
fire år. Et lag kan f eks ende opp med et godt jaktfelt, men viser seg ikke å fylle 
kravene, og må derfor lukes ut i ettertid. Da har laget likevel vært med å forskyve 
trekningsresultatet for mange andre lag, og bidratt til en urettferdig trekning. Godt 
forarbeid gir færre klager og misnøye i ettertid. 

Fjellstyrets målsetting for tildeling av elgjakt er i utgangspunktet å gi flest mulig 
innenbygdsboende en jaktmulighet. Fjellstyret vurderer antall jaktfelt og øvrige 
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ordninger hvert 4.år i forkant av søknadsperiode for elgjakt i lys av denne 
målsettingen. For å sikre målsettingen om jaktmulighet for flest mulig innenbygds 
elgjegere kan det være aktuelt å lyse ut med forbehold om at valdene med de største 
kvotene kan bli delt på to og to jaktlag med intern fordeling av kvote og jakttid. 
 

1. Ved utlysning skal Fjellstyret anmode lag som har tilgang på elgjakt andre 
steder i Engerdal kommune, om å vise solidaritet og ikke søke jakt på 
Statsallmenningen. 

2. Det er viktig at samtlige søknader og lag blir nøye kontrollert før trekking 
slik at alle som deltar i trekkingen fyller kravene uten å måtte gjøre 
endringer i ettertid.  

3. I tildelingsår skal navn og antall jegere, herunder kravet til antall 
innenbygds jegere, og dokumentasjon på egen ettersøkshund være på plass 
når søknaden om elgjakt leveres. Opplæringsjegere skal ikke telles med 
som del av lagets godkjente antall. Frist for undertegning av kontrakt settes 
til 10.august. Dokumentasjon på godkjent skyteprøve for alle lagets 
medlemmer skal være innlevert innen 10.august, i øvrige 3 år av perioden 
innen 1.september. 

 
For at handteringen skal være mest mulig smidig, gis daglig leder (DL), i kurante 
saker, myndighet til: 
 
a) Godkjenne inntil 3 nye medlemmer pr jaktlag/år forutsatt at nye medlemmer og 

lagets sammensetning oppfyller kravene som er satt. Herunder også nye 
medlemmer som disponerer egen ettersøkshund. Søknad om opptak av nye 
jaktlagsmedlemmer skal skje innen 15.juni. 

b) Godkjenne gjestejegere etter første jaktuka som tidligere.  
c) Ved behov gi fritak for krav om ettersøkshund i laget for en jakthøst dersom 

jaktlagets hund dør uforutsett, eller på annet vis, f eks sjukdom, ikke kan brukes. 
Må dokumenteres av veterinær. Fritaket gjelder også der hundefører av klare 
årsaker ikke kan delta. Jaktlaget må framlegge avtale om tilgang på godkjent 
ettersøkshund. Et fritak om egen ettersøkshund kan ikke påregnes å bli gitt 
sammen med søknad om elgjakt i tildelingsåret, men må i så fall behandles av 
Fjellstyret i god tid før søknadsfristens utløp.  

d) I tildelingsår godkjennes ikke nye medlemmer med mindre det foreligger spesielle, 
og/eller medisinske årsaker som kan dokumenteres. Spesielle grunner i tildelingsår 
kan f eks være plutselig syk ettersøkshund og med det behov for ny med 
hundefører, eller at medlemmer fra lag som ikke fikk tildelt jakt, eventuelt 
opplæringsjegere, ønskes tatt inn på laget. Ikke kurante søknader om endringer av 
lagets sammensetning eller om fritak for egen ettersøkshund i tildelingsår, etter at 
søknadsfristen er utløpt, behandles av Fjellstyret.  
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Sak 18.19 Ark 641.1 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tillatelse til garnfiske – Nordsveen og Haugane. 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre har vurdert søknaden fra Anette Nordsveen og Tom Olav Haugene 
på nytt, og opprettholder vedtak av 12.06.18 i saken. Saken oversendes 
Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  

 

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

Fjellstyrets vedtak:  

Engerdal fjellstyre har vurdert søknaden fra Anette Nordsveen og Tom Olav Haugene 
på nytt, og opprettholder vedtak av 12.06.18 i saken. Saken oversendes 
Miljødirektoratet for endelig avgjørelse.  

 


