
  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 26.04.16 

1 

 

 

Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 26.04.16. 

 

Referatsaker: 

Postliste 09.03.2016 – 19.04.2016. 

 

Sak 29.16 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 14.04.16. 
 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. Likeledes ble saklista for 
dette møtet godkjent.  

Protokoll fra forrige møte ble godkjent.  

 

Sak 30.16 Ark 612.3 Saksbeh.: OOps 

Oppnevning av styrerepresentant til NØR Elgregion 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Som Engerdal fjellstyres representant til styret i Elgregion NØR oppnevnes _____________, 
med _____________________ som personlig vararepresentant.  

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

Som Engerdal fjellstyres representant til styret i elgregion NØR oppnevnes daglig leder Ole 
Opseth med Fjelloppsyn Bjørnar Johnsen som vararepresentant.  

Fjellstyrets forslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som føger:  

Fjellstyrets vedtak:. 

Som Engerdal fjellstyres representant til styret i elgregion NØR oppnevnes daglig leder Ole 
Opseth med Fjelloppsyn Bjørnar Johnsen som vararepresentant.  
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Sak 31.16 Ark 362.2 Saksbeh.: OOps 
Høring – oppføring av to bygninger på Daniel Mortenssons gamle vinterboplass 

 
 
Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger mot at det oppføres to nye bygninger som 
skissert I søknad I tilknytning til Daniel Mortenssons gamle vinterboplass nord for 
Kjerran. Under byggeprosessen og etterfølgende bruk må det tas hensyn til 
vannforsyningen for Kjerran.   

 

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

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger mot at det oppføres to nye bygninger som 
skissert I søknad I tilknytning til Daniel Mortenssons gamle vinterboplass nord for 
Kjerran. Under byggeprosessen og etterfølgende bruk må det tas hensyn til 
vannforsyningen for Kjerran.   

 

 

Sak 32.16 Ark 362.1 Saksbeh.: OOps 
Høring - Søknad om fradeling og salg av hytte, «Åsbu» i Veundåsen. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 
Engerdal fjellstyre kan godkjenne at det opprettes et eget fritidsfeste for hytta Åsbu, 
beliggende inne på Syringsvollen I Veundåsen. 

Ved opprettelse av festekontrakt må forhold rundt parkering, adkomst til hytta og 
tilgang til drikkevann avklares. 

Det må også ligge til grunn at aktiv setring ved Syringsvollen kan gjennopptas og at 
det da vil være aktuellt med beitedyr inne på vollen. Dette er et forhold som vil utløse 
spørsmål om gjerde rundt hytta. Statskog bør I så fall ikke tillate at mer en 1 daa inkl 
hytta gjerdes inn.  

 

Fjellstyret vedtok å lukke møtet med begrunnelse i opplysninger i søknaden, jfr 
Forvaltningslovens §13.  

Fjellstyret fremmet følgende forslag: 
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Fjellstyret kan ikke se at det er hjemmel i fjelllov for å opprette fritidsfeste på en seter 
som ikke er falt i det fri. Fjst vil derfor ikke anbefale at søknaden om fradeling 
imøtekommes. 

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

Fjellstyrets uttalelse: 

Fjellstyret kan ikke se at det er hjemmel i fjellloven for å opprette fritidsfeste på en 
seter som ikke er falt i det fri. Fjellstyret vil derfor ikke anbefale at søknaden om 
fradeling imøtekommes. 

 

 

Sak 33.16 Ark 335 Saksbeh.: OOps 
Høring – Søknad om konsesjon for hjorteoppdrett, Valdalen Gnr 164 Bnr 57. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 
Engerdal fjellstyre stiller seg postitive til at det gis konsesjon for hjorteoppdrett på Valdalen 
Gård.  

 

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

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyre stiller seg postitive til at det gis konsesjon for hjorteoppdrett på 
Valdalen Gård.  

 

 

Sak 34.16 Ark 335 Saksbeh.: OOps 
Høring – Søknad om konsesjon for hjorteoppdrett, Aspenes Gnr 165 Bnr 80. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 
Engerdal fjellstyre stiller seg postitive til at det gis konsesjon for hjorteoppdrett på gården 
Aspnes.  

 

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

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyre stiller seg postitive til at det gis konsesjon for hjorteoppdrett på 
gården Aspnes.  
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Sak 35.16 Ark 611 Saksbeh.: OOps 
Søknad om bruk av areal til sporprøve, Norsk Brukshundsports Forbund 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Engerdal fjellstyre godkjenner med dette at terrenget nyttes til sporprøver som skissert i 
søknaden, underfølgende vilkår: 

1. Norsk Brukshundsport Forbund sender en orientering til fjellstyret i etterkant av 
mesterskapet med oversikt over hvor mange hundeekvipasjer som gikk sporprøven, 
gjerne med bilder. 

2. Avgiften er kr 60,- pr hund pr dag.  
3. Samtlige merkebånd og eventuelle skilt etc. fjernes umiddelbart etter at konkurransen 

er avsluttet. 
4. Det skal tas utstrakt hensyn til fritidsboliger, private bolig- og landbrukseiendommer i 

området. Likeens skal det tas hensyn til andre brukere av området. Dette samtykket gir 
ingen eksklusiv rett til området.  

 

Fjellstyret fremmet forslag om at nummerering endres slik at pkt 4 i administrasjonens forslag 
blir pkt 1. Administrasjonens forslag med Fjellstyrets endringsforslag enstemmig vedtatt. 
Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette at terrenget nyttes til sporprøver som skissert i 
søknaden, underfølgende vilkår: 

1. Det skal tas utstrakt hensyn til fritidsboliger, private bolig- og landbrukseiendommer i 
området. Likeens skal det tas hensyn til andre brukere av området. Dette samtykket gir 
ingen eksklusiv rett til området.  

2. Norsk Brukshundsport Forbund sender en orientering til fjellstyret i etterkant av 
mesterskapet med oversikt over hvor mange hundeekvipasjer som gikk sporprøven, 
gjerne med bilder. 

3. Avgiften er kr 60,- pr hund pr dag.  
4. Samtlige merkebånd og eventuelle skilt etc. fjernes umiddelbart etter at konkurransen 

er avsluttet. 
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Sak 36.16 Ark 611 Saksbeh.: OOps 
Søknad om trening av hund, Rovviltfellingslaget i Engerdal 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Engerdal fjellstyre gir sitt samtykke i henhold til Hundelovens §8, til trening av hunder i 
rovviltfellingslagets regi. Dette samtykket gis under forutsetning av: 

• Treningen foregår sør for f.v. 26 og f.v. 218 (sør for Drevsjø). 
• Det tillates trening for inntil 2 hunder om gangen 
• Det føres liste over tidspunkt sted og hvem som slipper hunder. Dette leveres Engerdal 

Fjellstyre innen 01.11.2016. 
• Det skal tas hensyn til bruksrettsutøvelse og allmennhetens bruk av statsallmenningen. 
• Aktivt slipp av hunder på bjørn tillates ikke etter den 15 oktober.  
• Aktivt slipp på binne med unger tillates ikke.    

 

Det vises for øvrig til Engerdal kommunes vedtak vedr fritak fra båndtvangsbestemmelsene 
og ytterligere forutsetninger gitt der. Dette samtykket gjelder fram til 31.12.2016.   

 

Fjellstyret fremmet forslag om at begrepet «aktivt slipp» i kulepunkt 5 og 6 erstattets med 
begrepet «trening». 

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

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre gir sitt samtykke i henhold til Hundelovens §8, til trening av hunder i 
rovviltfellingslagets regi. Dette samtykket gis under forutsetning av: 

• Treningen foregår sør for f.v. 26 og f.v. 218 (sør for Drevsjø). 
• Det tillates trening for inntil 2 hunder om gangen 
• Det føres liste over tidspunkt sted og hvem som slipper hunder. Dette leveres Engerdal 

Fjellstyre innen 01.11.2016. 
• Det skal tas hensyn til bruksrettsutøvelse og allmennhetens bruk av statsallmenningen. 
• Trening av hunder på bjørn tillates ikke etter den 15 oktober.  
• Trening på binne med unger tillates ikke.    
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Sak 37.16 Ark 612 Saksbeh.: BJoh/OOps 
Lokale bestemmelser og rammer for kvoter, elgjakta 2016.  

 

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 
2016” 

2. Administrasjonen gis som tidligere fullmakt til å fordele kvotene på hvert enkelt 
jaktfelt 

 

 

Administrasjonens forslag til vedtak 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 
2016” 

2. Administrasjonen gis som tidligere fullmakt til å fordele kvotene på hvert enkelt 
jaktfelt 

 

 

Sak 38.16 Ark 123 Saksbeh.: OOps 
Årsmelding og Regnskap for 2015. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 2015.   

 

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

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 2015.   

 

 


