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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 19.12.17. 

 

Sak 83.17 Ark 012.1  
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 14.11.17. 

 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 14.11.17 ble godkjent.  

 

 

Sak 84.17 Ark 352.2  

Uttalelse vedr. bygging av vei til hytte ved Langsjøen 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyret har vurdert spørsmålet vedr bygging av vei ned til fritidseiendom 

tilhørende Tor Ø. Fjeld (gnr. 162, bnr. 1, festenr 79) ut fra Fjellovens §12. Saken kan 

skape  presedens for lignende saker flere steder på statsallmenningen. Samlet sett vil 

mange slike saker skape mulig ulempe for bruksrettsutøving og naturverdier i 

statsallmenningen. Dessuten er tiltaket i strid med gjeldene bestemmelser i 

kommuneplanen. Engerdal fjellstyret tilrår derfor at det ikke gis tillatelse til bygging 

av vei som ønsket.  

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed 

som følger: 

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyret har vurdert spørsmålet vedr bygging av vei ned til fritidseiendom 

tilhørende Tor Ø. Fjeld (gnr. 162, bnr. 1, festenr 79) ut fra Fjellovens §12. Saken kan 

skape  presedens for lignende saker flere steder på statsallmenningen. Samlet sett vil 

mange slike saker skape mulig ulempe for bruksrettsutøving og naturverdier i 

statsallmenningen. Dessuten er tiltaket i strid med gjeldene bestemmelser i 

kommuneplanen. Engerdal fjellstyret tilrår derfor at det ikke gis tillatelse til bygging 

av vei som ønsket.  
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Sak 85.17 Ark 362  

Uttalelse vedr flytting av fiskebu Haugsetvollen 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre kan ikke se at det er kommet nye vesentlige momenter i saken 

siden fjellstyret behandlet spørsmålet om flytting av fiskebu i sak 33.93, og 

opprettholder derfor sitt vedtak som uttalelse i denne saken. Utover dette stiller 

Engerdal fjellstyre seg positive dersom det gjennomføres befaring på Haugsetvollen i 

forhold til søknaden fra Rønning og Karlsveen. Når det gjelder eventuell flytting av 

fiskebu til utenfor regulert område, er fjellstyret av den oppfatning at det må skje en 

omregulering av området.  

 

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag (understreket i kursiv) til administrasjonens 

forslag til uttallelse:  

Engerdal fjellstyre kan ikke se at det er kommet nye vesentlige momenter i saken 

siden fjellstyret behandlet spørsmålet om flytting av fiskebu i sak 33.93, og 

opprettholder derfor sitt vedtak som uttalelse i denne saken. Utover dette har Engerdal 

fjellstyret ingen motforestillinger mot å delta i befaring i forhold til søknaden fra 

Rønning og Karlsveen. Når det gjelder eventuell flytting av fiskebu til utenfor regulert 

område, er fjellstyret av den oppfatning at det må skje en omregulering av området.  

 

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse 

ble dermed som følger: 

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyre kan ikke se at det er kommet nye vesentlige momenter i saken 

siden fjellstyret behandlet spørsmålet om flytting av fiskebu i sak 33.93, og 

opprettholder derfor sitt vedtak som uttalelse i denne saken. Utover dette har Engerdal 

fjellstyret ingen motforestillinger mot å delta i befaring i forhold til søknaden fra 

Rønning og Karlsveen. Når det gjelder eventuell flytting av fiskebu til utenfor regulert 

område, er fjellstyret av den oppfatning at det må skje en omregulering av området.  
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Sak 86.17 Ark 434.8  

Motorferdsel i utmark §6 – grunneiers samtykke 

 

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 

etter omsøkt trase fra Skjærbekkdalen til Munkbetsetra. Samtykket gjelder for den 

delen av strekningen som ligger på statsallmenningen i Engerdal. Samtykket gis under 

forutsetninger og begrensinger som ligger i Engerdal kommunes dispensasjonsvedtak. 

 

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 

etter omsøkt trase fra Skjærbekkdalen til Munkbetsetra. Samtykket gjelder for den 

delen av strekningen som ligger på statsallmenningen i Engerdal. Samtykket gis under 

forutsetninger og begrensinger som ligger i Engerdal kommunes dispensasjonsvedtak. 

 

 

Sak 87.17 Ark 137  

Søknad om sponsorstøtte – Truls Tollefsen 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre berømmer Truls Tollefsen for sin satsing på langdistanse 

hundekjøring. Dessverre kan ikke fjellstyret finne rom for sponsing som omsøkt 

innenfor årets budsjetter og takker derfor nei til tilbudet om sponsing.  

 

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

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre berømmer Truls Tollefsen for sin satsing på langdistanse 

hundekjøring. Dessverre kan ikke fjellstyret finne rom for sponsing som omsøkt 

innenfor årets budsjetter og takker derfor nei til tilbudet om sponsing.  
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Sak 88.17 Ark 335.2  

Utvisning av seter (Gammelsetra) – Husfloen Nordre gnr 161 bnr 46 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. I henhold til § 6 i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallenningane, utviser 

Engerdal fjellstyre seter til Husfloen Nordre gnr 161 bnr 46 på samme plass ved 

Gammelsetra som gården tidligere har hatt seter. Frist for å ta seter i bruk følger av 

ovenfor nevnte forskrift. 

2. I henhold til § 10 i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallenningane, 

godkjenner Engerdal fjellstyre at det settes opp nytt fjøs og løe samt ny seterstue i 

tilknytning til denne utvisningen. Byggene skal oppføres i for området tradisjonell stil 

og det skal benyttes tradisjonelle materialer. Dette under forutsetning av at de andre 

tillatelser til tiltaket foreligger.  

3. Engerdal fjellstyre har for sin del ingen innvendinger mot at ca 4 daa setervoll 

inngjerdes slik at den tjener som funksjonell nattkve etter dagens krav. Nytt gjerde bør 

så langt det er praktisk mulig settes opp der nedrast/tidligere gjerde har gått og 

tradisjonelle materialer benyttes.   

 

Fjellstyret fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag (understreket i kursiv) til 

administrasjonens forslag pkt 2 og 3:  

2. I henhold til § 10 i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallenningane, 

godkjenner Engerdal fjellstyre at det settes opp nytt fjøs og løe samt ny seterstue som 

erstatning for tidligere bygninger i tilknytning til denne utvisningen. Byggene skal 

oppføres i for området tradisjonell stil og det skal benyttes tradisjonelle materialer. 

Dette under forutsetning av at de andre tillatelser til tiltaket foreligger.  

3. Engerdal fjellstyre har for sin del ingen innvendinger mot at ca 4 daa setervoll 

inngjerdes slik at den tjener som funksjonell nattkve etter dagens krav. Nytt gjerde 

skal så langt det er praktisk mulig settes opp der tidligere gjerde har gått og 

tradisjonelle materialer benyttes.   

 

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak 

ble dermed som følger: 

Fjellstyret vedtak 

1. I henhold til § 6 i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallenningane, utviser 

Engerdal fjellstyre seter til Husfloen Nordre gnr 161 bnr 46 på samme plass ved 

Gammelsetra som gården tidligere har hatt seter. Frist for å ta seter i bruk følger av 

ovenfor nevnte forskrift. 

2. I henhold til § 10 i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallenningane, 

godkjenner Engerdal fjellstyre at det settes opp nytt fjøs og løe samt ny seterstue som 

erstatning for tidligere bygninger i tilknytning til denne utvisningen. Byggene skal 
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oppføres i for området tradisjonell stil og det skal benyttes tradisjonelle materialer. 

Dette under forutsetning av at de andre tillatelser til tiltaket foreligger.  

3. Engerdal fjellstyre har for sin del ingen innvendinger mot at ca 4 daa setervoll 

inngjerdes slik at den tjener som funksjonell nattkve etter dagens krav. Nytt gjerde 

skal så langt det er praktisk mulig settes opp der tidligere gjerde har gått og 

tradisjonelle materialer benyttes.   

 

 

Sak 89.17 Ark 111  

Drifts- og investeringsbudsjett 2018 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Det framlagte forslaget til driftsbudsjett 2018 vedtas medfølgende presisering og tillegg: 

a. Fjellstyret behandler småviltjakt for 2018 i egen sak på nyåret. Budsjettpost 5-

3121 justeres under denne behandlingen hvis det viser seg nødvendig. 

b. Fjellstyret behandler bestandsplan, lokale bestemmelser, kvoter og priser for 

elgjakt 2018 i egen sak på nyåret. Det samme gjelder for opplegget rundt 

rådyrjakta. Budsjettpost 5-3130 justeres under denne behandlingen hvis det 

viser seg nødvendig. 

c. I forbindelse med kjøp av skogshusvær gjøres nedenstående justeringer som en 

økning av rammene i foreslått Driftsbudsjett for 2018. Justeringene må 

vurderes opp mot tidspunktet for overtakelse av skogshusværene: 

i. Konto 5-6000 Avskrivning koier og buer: + 33 000,- 

ii. Konto 5-6390 Driftskosnader koier og buer: + 40 000,- 

iii. Konto 5-3200 Leieinntekter koier og buer: + 110 000,- 

2. Forslag til investeringsbudsjett for 2018 vedtas med de rammer som foreslått. Daglig leder 

gis fullmakt til å justere avskrivinger konto 5-6010 med kr 60 000,- og konto 4-6010 med kr 

13 000,- (fratrukket allerede oppjusterte avskrivninger, jfr deflator) innenfor de 

kostnadsrammer som er vedtatt for avdelingene 4 og 5.  

3. Fjellstyrets administrasjon har fullmakt til å overføre midler fra en budsjettpost til en annen 

innen hvert hovedavsnitt når budsjettbalansen ikke endres. 

 

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

følger:  

Fjellstyrets vedtak: 

1. Det framlagte forslaget til driftsbudsjett 2018 vedtas medfølgende presisering og tillegg: 

a. Fjellstyret behandler småviltjakt for 2018 i egen sak på nyåret. Budsjettpost 5-

3121 justeres under denne behandlingen hvis det viser seg nødvendig. 
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b. Fjellstyret behandler bestandsplan, lokale bestemmelser, kvoter og priser for 

elgjakt 2018 i egen sak på nyåret. Det samme gjelder for opplegget rundt 

rådyrjakta. Budsjettpost 5-3130 justeres under denne behandlingen hvis det 

viser seg nødvendig. 

c. I forbindelse med kjøp av skogshusvær gjøres nedenstående justeringer som en 

økning av rammene i foreslått Driftsbudsjett for 2018. Justeringene må 

vurderes opp mot tidspunktet for overtakelse av skogshusværene: 

iv. Konto 5-6000 Avskrivning koier og buer: + 33 000,- 

v. Konto 5-6390 Driftskosnader koier og buer: + 40 000,- 

vi. Konto 5-3200 Leieinntekter koier og buer: + 110 000,- 

2. Forslag til investeringsbudsjett for 2018 vedtas med de rammer som foreslått. Daglig leder 

gis fullmakt til å justere avskrivinger konto 5-6010 med kr 60 000,- og konto 4-6010 med kr 

13 000,- (fratrukket allerede oppjusterte avskrivninger, jfr deflator) innenfor de 

kostnadsrammer som er vedtatt for avdelingene 4 og 5.  

3. Fjellstyrets administrasjon har fullmakt til å overføre midler fra en budsjettpost til en annen 

innen hvert hovedavsnitt når budsjettbalansen ikke endres. 

 

 

Sak 90.17 Ark 111/137  

Bidragsbudsjett 2018 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre slutter seg til vedlagt forslag til Bidragsbudsjett 2018. 

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Inntil videre legges det opp til at rammen for Bidragsbudsjettet fastsettes til 8 % av 

egenkapitalen i siste reviderte regnskap.  

2. Framlagte forslag til Bidragsbudsjett for 2018 får med dette et tillegg på kr 34 000,-

som anføres budsjettpost allmennyttige formål m.m.  

 

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringsforslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 

vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak 

1. Inntil videre legges det opp til at rammen for Bidragsbudsjettet fastsettes til 8 % av 

egenkapitalen i siste reviderte regnskap.  

2. Framlagte forslag til Bidragsbudsjett for 2018 får med dette et tillegg på kr 34 000,-

som anføres budsjettpost allmennyttige formål m.m.  

 


