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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 31.05.17. 

 

 

Sak 48.17 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 03.05.17. 
 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 03.05.17 ble godkjent.  

 

Sak 49.17 Ark 362 Saksbeh.: OOps 

Høring: Nausttomt ved Isteren   
 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Av presendenshensyn ønsker ikke Engerdal fjellstyre at det utdeles nausttomter enkeltvis til 

personer uten noen form for rettighet til naust i statsallmenningen. Det mest ryddige er at 

Statskog SF eller annen interessent muliggjør nausttomter for flere interessenter gjennom en 

regulering av egnet areal. Statskog bør også gi de med rett til naust fortrinn ved tildeling. 

Alternativt at spørsmålet om tomter til de med naustrett løses først.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed 

som følger: 

Fjellstyrets uttalelse: 

Av presendenshensyn ønsker ikke Engerdal fjellstyre at det utdeles nausttomter enkeltvis til 

personer uten noen form for rettighet til naust i statsallmenningen. Det mest ryddige er at 

Statskog SF eller annen interessent muliggjør nausttomter for flere interessenter gjennom en 

regulering av egnet areal. Statskog bør også gi de med rett til naust fortrinn ved tildeling. 

Alternativt at spørsmålet om tomter til de med naustrett løses først.  
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  Sak 50.17 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Høring: Søknad om flytting av flytebrygge fra Røskjotvelta til Høltjønna 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre stiller seg positive til at flytebrygga ved Røskjotvelta flyttes til 

Høltjønna som omsøkt, og har ingen invendinger til dette. Det er viktig det bygges ny 

og mer hensiktsmessig brygge ved Røskjotvelta, slik at anlegget der ikke forringes, 

men har en  funksjon som tiltenkt.  

  

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt, med den endring at siste setning 

strykes. Fjellstyret uttalelse ble dermed som følger:  

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyre stiller seg positive til at flytebrygga ved Røskjotvelta flyttes til 

Høltjønna som omsøkt, og har ingen invendinger til dette.  

 

 

Sak 51.17 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Høring: Søknad om utsetting av stolper – Stolpejakt 2017. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Under forutsetning av at prosjektet Stolpejakten 2017 i Drevsjøområdet forholder seg 

til Friluftslovens bestemmelser om ferdsel på innmark, har ikke Engerdal fjellstyre 

noen invendinger til opplegget, men hilser det velkommen som et positivt tilbud.  

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag (i kursiv) til administrasjonens forslag: 

Under forutsetning av at prosjektet Stolpejakten 2017 i Drevsjøområdet forholder seg 

til Friluftslovens bestemmelser om ferdsel på innmark, og ved aktiv kunngjøring sikrer 

at kryssingene i sperregjerdet inn i reinbeiteområdet holdes lukket, har ikke Engerdal 

fjellstyre noen invendinger til opplegget, men hilser det velkommen som et positivt 

tilbud.  

Administrasjonens forslag med Fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse 

ble dermed som følger: 

Fjellstyrets uttalelse: 

Under forutsetning av at prosjektet Stolpejakten 2017 i Drevsjøområdet forholder seg 

til Friluftslovens bestemmelser om ferdsel på innmark, og ved aktiv kunngjøring sikrer 

at kryssingene i sperregjerdet inn i reinbeiteområdet holdes lukket, har ikke Engerdal 

fjellstyre noen invendinger til opplegget, men hilser det velkommen som et positivt 

tilbud.  
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Sak 52.17 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Høring: Søknad om justering av skiløype Kuhølet. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger om at skiløype ved Kuhølet legges om slik 

som skissert i søknaden. Fjellstyret ønsker å delta på felles befaring.  

  

Administrasjonens forslag til uttalelse enstemmig vedtatt. Fjellstyrets uttalelse ble dermed 

som følger: 

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger om at skiløype ved Kuhølet legges om slik 

som skissert i søknaden. Fjellstyret ønsker å delta på felles befaring.  

 

 

Sak 53.17 Ark 434 Saksbeh.: OOps 

Motorferdsel § 10 - Sæming Hole 
 

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 Sæming Hole kan kjøre med traktor etter 

omsøkt trase fra vegenden i Skjærbekkdalen og til kommunegrense mot Rendalen. 

Samtykket gis under forutsetning av at kjøring skjer etter dispensasjon gitt av lokal 

motorferdselsmyndighet.  

 

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 Sæming Hole kan kjøre med traktor etter 

omsøkt trase fra vegenden i Skjærbekkdalen og til kommunegrense mot Rendalen. 

Samtykket gis under forutsetning av at kjøring skjer etter dispensasjon gitt av lokal 

motorferdselsmyndighet.  
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Sak 54.17 Ark 612 Saksbeh.: BJo/OOps 
Elgjakt 2017 

 

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 

2017” 

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

samt avgjøre praktisk spørsmål knyttet til elgjakta fortløpende. 

 

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 

2017” 

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

samt avgjøre praktisk spørsmål knyttet til elgjakta fortløpende. 

 

 

Sak 55.17 Ark 612 Saksbeh.: OOps 

Rådyrjakt 2017 
 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Rådyrjakt på statsallmenningen i Engerdal 2017 annonseres som tildigere år, og 

tildeling skjer etter søknad/interessemelding. Ved annonsering skal jegers plikter i 

forhold til jaktutøvelsen, så som avlagt storviltprøve, tilgang til godkjent 

ettersøkshund, betalt jegeravgift opplyses. På søknad/interessemelding skal jegernr 

oppgis. 

  

2. For bukkejakt i perioden 10 august til 24 september gjelder følgende.: 

a. Muligheten for jakt på rådyrbukk tildeles enkeltpersoner. I jaktsesongen 2017 

kan det felles intill 15 rådyrbukker i bukkejaktperioden. Jakten skjer som en 

avlysningsjakt der jakten avsluttes når 15 bukker er skutt.  

b. Alle interessenter som melder seg, og som oppfyller satte krav og 

bestemmelser kan delta. Fjellstyret forbeholder seg allikevel retten til å 

begrense antallet jegere dersom forholdet mellom innen- og utenbygds blir 



  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 31.05.17 

5 

 

veldig skjevt. Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote via 

fjellstyrets hjemmeside.  

c. Jeger som skyter bukk kan ikke delta videre i jakten. Jeger plikter umiddelbart 

å varsle fjellstyret ved felling av bukk. 

d. Pris for bukkejakta er i 2017 kr 400,-. Dersom bukk skytes betaler jeger kr 

400,- i tillegg.  

 

3. For ordinær rådyrjakt i perioden 2. oktober til 23 desember gjelder følgende: 

a. Jaktkort tildeles enkeltpersoner. Jaktkort gir tillatelse til å felle 1 valgfritt dyr. 

Det tildeles intill 80 jaktkort, hvorav intill 48 forbeholdes innenbygds jegere og 

32 forbeholdes utenbygds boende jegere. Jaktkort teller som «kompiskort» i 

det øyeblikk felling av dyr skjer.  

b. Pris for ordinær rådyrjakt i 2017 settes til kr 800,-. Ved felling av killing 

tilbakebetaler Fjellstyret kr 400,- ved framvising av hode. 

c. Det er obligatorisk jaktrapportering. Denne gjøres digitalt senest 5 dager etter 

avsluttet jakt.  

d. I tillegg innføres det et kompiskort, som gir rett til å delta i jakt på annens 

tildelte dyr. Prisen for dette er kr 300,-. Kompiskort gir ikke rett til felling av 

eget dyr, men rett til å delta i jakt på og felling av annen jegers 

fellingstillatelse.    

4. Daglig leder gis myndighet til å avgjøre praktiske spørsmål vedrørende rådyrjakta, 

utover det som er vedtatt over, fortløpende.  

 

Fjellstyret fremmet forslag om følgende endringer (i kursiv) til administrasjonens forslag: 

1. Rådyrjakt på statsallmenningen i Engerdal 2017 annonseres som tidligere år, og 

tildeling skjer etter søknad. Ved annonsering skal jegers plikter i forhold til 

jaktutøvelsen, så som avlagt storviltprøve, tilgang til godkjent ettersøkshund, betalt 

jegeravgift opplyses. På søknad skal jegernr oppgis. 

  

2. For bukkejakt i perioden 10 august til 24 september gjelder følgende.: 

a. Muligheten for jakt på rådyrbukk tildeles enkeltpersoner. I jaktsesongen 2017 

kan det felles inntil 15 rådyrbukker i bukkejaktperioden. Jakten skjer som en 

avlysningsjakt der jakten avsluttes når 15 bukker er skutt. Jeger plikter å holde 

seg oppdatert om gjenværende kvote via fjellstyrets hjemmeside 

b. Alle søkere som oppfyller satte krav og bestemmelser kan delta. Før jaktkortet 

utstedes skal jeger dokumentere bestått storviltprøve, dokumentasjon på egen 

ettersøkshund alternativt avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund innen 

rimelig tid. Hvis det melder seg mer en 40 søkere skal det trekkes med 

fordeling intill 60/40 mellom innen- og utenbygds jegere. Uttrukkede søkere 

som ikke viser pålagt dokumentasjon innen fastsatt frist erstattes med søkere 

fra reserveliste.  

c. Jeger som skyter bukk kan ikke delta videre i jakten. Jeger plikter umiddelbart 

å varsle fjellstyret ved felling av bukk. 
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d. Pris for bukkejakta er i 2017 kr 400,-. Dersom bukk skytes betaler jeger kr 

400,- i tillegg.  

 

3. For ordinær rådyrjakt i perioden 2. oktober til 23 desember gjelder følgende: 

a. Jaktkort tildeles enkeltpersoner. Slik tildeling skjer når tilgang på egen eller 

avtalt leie av godkjent ettersøkshund blir skriftlig dokumentert. Jaktkort gir 

tillatelse til å felle 1 valgfritt dyr. Det tildeles intill 80 jaktkort, hvorav intill 48 

forbeholdes innenbygds jegere og 32 forbeholdes utenbygds boende jegere. 

Jaktkort teller som «kompiskort» i det øyeblikk felling av dyr skjer.  

b. Pris for ordinær rådyrjakt i 2017 settes til kr 800,-. Ved felling av killing 

tilbakebetaler Fjellstyret kr 400,- ved framvising av hode. 

c. Det er obligatorisk jaktrapportering. Denne gjøres digitalt senest 5 dager etter 

avsluttet jakt.  

d. I tillegg innføres det et kompiskort, som gir rett til å delta i jakt på annens 

tildelte dyr. Prisen for dette er kr 300,-. Kompiskort gir ikke rett til felling av 

eget dyr, men rett til å delta i jakt på og felling av annen jegers 

fellingstillatelse.    

4. Daglig leder gis myndighet til å avgjøre praktiske spørsmål vedrørende rådyrjakta, 

utover det som er vedtatt over, fortløpende.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak med fjellstyrets endringer enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 

vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

1. Rådyrjakt på statsallmenningen i Engerdal 2017 annonseres som tidligere år, og 

tildeling skjer etter søknad. Ved annonsering skal jegers plikter i forhold til 

jaktutøvelsen, så som avlagt storviltprøve, tilgang til godkjent ettersøkshund, betalt 

jegeravgift opplyses. På søknad skal jegernr oppgis. 

  

2. For bukkejakt i perioden 10 august til 24 september gjelder følgende.: 

a. Muligheten for jakt på rådyrbukk tildeles enkeltpersoner. I jaktsesongen 2017 

kan det felles inntil 15 rådyrbukker i bukkejaktperioden. Jakten skjer som en 

avlysningsjakt der jakten avsluttes når 15 bukker er skutt. Jeger plikter å holde 

seg oppdatert om gjenværende kvote via fjellstyrets hjemmeside 

b. Alle søkere som oppfyller satte krav og bestemmelser kan delta. Før jaktkortet 

utstedes skal jeger dokumentere bestått storviltprøve, dokumentasjon på egen 

ettersøkshund alternativt avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund innen 

rimelig tid. Hvis det melder seg mer en 40 søkere skal det trekkes med 

fordeling intill 60/40 mellom innen- og utenbygds jegere. Uttrukkede søkere 

som ikke viser pålagt dokumentasjon innen fastsatt frist erstattes med søkere 

fra reserveliste. .  

c. Jeger som skyter bukk kan ikke delta videre i jakten. Jeger plikter umiddelbart 

å varsle fjellstyret ved felling av bukk. 
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d. Pris for bukkejakta er i 2017 kr 400,-. Dersom bukk skytes betaler jeger kr 

400,- i tillegg.  

 

3. For ordinær rådyrjakt i perioden 2. oktober til 23 desember gjelder følgende: 

a. Jaktkort tildeles enkeltpersoner. Slik tildeling skjer når tilgang på egen eller 

avtalt leie av godkjent ettersøkshund blir skriftlig dokumentert. Jaktkort gir 

tillatelse til å felle 1 valgfritt dyr. Det tildeles intill 80 jaktkort, hvorav intill 48 

forbeholdes innenbygds jegere og 32 forbeholdes utenbygds boende jegere. 

Jaktkort teller som «kompiskort» i det øyeblikk felling av dyr skjer.  

b. Pris for ordinær rådyrjakt i 2017 settes til kr 800,-. Ved felling av killing 

tilbakebetaler Fjellstyret kr 400,- ved framvising av hode. 

c. Det er obligatorisk jaktrapportering. Denne gjøres digitalt senest 5 dager etter 

avsluttet jakt.  

d. I tillegg innføres det et kompiskort, som gir rett til å delta i jakt på annens 

tildelte dyr. Prisen for dette er kr 300,-. Kompiskort gir ikke rett til felling av 

eget dyr, men rett til å delta i jakt på og felling av annen jegers 

fellingstillatelse.    

4. Daglig leder gis myndighet til å avgjøre praktiske spørsmål vedrørende rådyrjakta, 

utover det som er vedtatt over, fortløpende.  

 

 

 

Sak 56.17 Ark 112 Saksbeh.: OOps 
Økonomirapport 1. tertial 2017.  

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 30.04.2017 til etterretning.  
 

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

følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 30.04.2017 til etterretning.  
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Sak 57.17 Ark 231 Saksbeh.: OOps  
Spørsmål vedr avlønning kontormedarbeiderstilling.    

 

Fjellstyrets vedtak:  

Engerdal fjellstyre stiller seg bak den prinsippielle tolkningen av tariffavtalen 

(Naturviterne - NFS) som Norges fjellstyresamband til enhver tid legger til grunn.  

 

 

 

Sak 58.17 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om bidrag til dokumentarfilmen «Elgskogen».  
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre avslår søknad om økonomisk bidrag til filmprosjektet «Elgskogen». 

Fjellstyret vil imidlertid berømme planene og ønsker søker lykke til videre med 

prosjektet.  

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak:  

1. Engerdal fjellstyre bevilger kr 55 000,- som omsøkt. Beløpet dekkes ved kr 

22 700,- ledige midler allmennyttige formål mm samt kr 32 300,- i 

tilleggsbevilgning til samme budsjettpost, jfr pkt 17 i gjeldende Bidragsbudsjett.  

2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler» 

 

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

Fjellstyrets vedtak: 

1. Engerdal fjellstyre bevilger kr 55 000,- som omsøkt. Beløpet dekkes ved kr 

22 700,- ledige midler allmennyttige formål mm samt kr 32 300,- i 

tilleggsbevilgning til samme budsjettpost, jfr pkt 17 i gjeldende Bidragsbudsjett.  

2. Frist for gjennomføring og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 

«Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler» 

 


