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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 25.04.17. 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent. 

 

Sak 37.17 Ark 012.1  
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 15.03.17. 

 

Saklista for møtet ble godkjent. Møtereferat fra møte den 15.03.17 ble godkjent.  

 

Sak38.17 Ark 137  
Søknad om tilskudd – Yttersjøen hytteforening.   

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

Etter en samlet og helhetlig vurdering av mange gode søknader om bidrag hittill i år, ser ikke 
Fjellstyret mulighet til å prioritere søknad om bidrag til vegvedlikehold fra Yttersjøen 
Hytteforening, og søknaden avslås.   

 

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

Fjellstyrets vedtak: 

Etter en samlet og helhetlig vurdering av mange gode søknader om bidrag hittill i år, ser ikke 
Fjellstyret mulighet til å prioritere søknad om bidrag til vegvedlikehold fra Yttersjøen 
Hytteforening, og søknaden avslås.   

 

 

 

Sak 39.16 Ark 137  
Ny behandling: Søknad om tilskudd – Snerta hytteforening. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter en ny helhetlig vurdering avslår Engerdal Fjellstyre søknad fra Snerta 
Hytteforening om bidrag til løypekjøring. Fjellstyret oppfordrer hytteforeningen til å 
gjøre en felles søknad sammen med de andre løypeinteressentene i området ved senere 
anledning.  
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Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 
følger:  

Fjellstyrets vedtak: 

Etter en ny helhetlig vurdering avslår Engerdal Fjellstyre søknad fra Snerta 
Hytteforening om bidrag til løypekjøring. Fjellstyret oppfordrer hytteforeningen til å 
gjøre en felles søknad sammen med de andre løypeinteressentene i området ved senere 
anledning.  

 

 

 

Sak 40.16 Ark 433  
Høring: Ny skiløypetrase og bygging av bruer – Sømådal Løypeservice. 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse:  

Engerdal fjellstyre stiller seg positiv til utvidelse av skiløypenettet i Sømådalen og har heller 
ingen invendinger mot at det graves ned tromme på to steder for å forbedre 
framkommeligheten.  

 

Fjellstyret fremmet følgende tilleggsforslag: 

Der skiløype og evt framtidig skuterled krysser hverandre, forutsettes det at partene 
avtaler og gjennomfører sikring og tydelig skilting.  

 

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

Fjellstyrets uttalelse: 

Engerdal fjellstyre stiller seg positiv til utvidelse av skiløypenettet i Sømådalen og har 
heller ingen invendinger mot at det graves ned tromme på to steder for å forbedre 
framkommeligheten. Der skiløype og evt framtidig skuterled krysser hverandre, 
forutsettes det at partene avtaler og gjennomfører sikring og tydelig skilting.  
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Sak 41.16 Ark 434.4  
Motorferdselslovens § 10 – Sømådal løypeservice.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag til at Sømådalen løypeservice preparerer skiløyper 
som omsøkt. Ved rullering av kommunens skiløypeforskrift bør de nye strekningene 
tas med i denne.  

2. Fjellstyret samtykker også på samme lovgrunnlag at Sømådalen Løypeservice kan 
benytte gravemaksin for å legge ned stikkrenner på to steder som omsøkt.  

 
Fjellstyet fremmet følgende tillegg til pkt 2: 

Inntransport av maskin og gravearbeid utføres så skånsomt som mulig. 

 

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

Fjellstyrets vedtak:  

1. I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag til at Sømådalen løypeservice preparerer skiløyper 
som omsøkt. Ved rullering av kommunens skiløypeforskrift bør de nye strekningene 
tas med i denne.  

2. Fjellstyret samtykker også på samme lovgrunnlag at Sømådalen Løypeservice kan 
benytte gravemaksin for å legge ned stikkrenner på to steder som omsøkt. Inntransport 
av maskin og gravearbeid utføres så skånsomt som mulig. 

 

 

 

 

Sak 42.17 Ark 332.1  
Høring: Avtale om grustak Drevsjømoen.   

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre stiller seg positive til avtaleinngåelse i forhold til fremmet reguleringsplan 
for massetak på Drevsjømoen. Det skal i avtalen innarbeides at forslagsfremmer bidrar til 
omlegging av løypetrase for Femundrittet, samt at det presiseres utover lovkrav i 
naturmangfoldloven at det skal tas hensyn til hekkende sandsvaler og andre dyre- og 
fuglearter innenfor planområdet. Reindriftens interesser skal ivaretas i avtalen.  
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Fjellstyret fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag: 

Adm forslag benevnes pkt 1 

Forslag til nytt pkt 2.: Engerdal Fjellstyret har med dette ikke tatt standpunkt til 
forhold som er aktuelle i selve høringsrunden for planforslaget. 

 

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

Fjellstyrets uttalelse: 

1. Engerdal fjellstyre stiller seg positive til avtaleinngåelse i forhold til fremmet 
reguleringsplan for massetak på Drevsjømoen. Det skal i avtalen innarbeides at 
forslagsfremmer bidrar til omlegging av løypetrase for Femundrittet, samt at det 
presiseres utover lovkrav i naturmangfoldloven at det skal tas hensyn til hekkende 
sandsvaler og andre dyre- og fuglearter innenfor planområdet. Reindriftens interesser 
skal ivaretas i avtalen.  

2. Engerdal Fjellstyret har med dette ikke tatt standpunkt til forhold som er aktuelle i 
selve høringsrunden for planforslaget.  

 

 

 

Sak 43.17 Ark 123  
Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2016.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 2016.   

 

Fjellstyrets fremmet forslag om setningstillegg (i kursiv) til administrasjonens forslag: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 
2016 med fjellstyrets endringer og justeringer. 

 

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

Fjellstyrets vedtak:  

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 
2016 med fjellstyrets endringer og justeringer. 
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Sak 44.17 Ark 532  
Samråd om ny skogbruksplan på statsallmenning 

 

Fjellstyrets forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyret sender brev til Statskog SF i samsvar med justert vedlegg i saken.  

 

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

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyret sender brev til Statskog SF i samsvar med justert vedlegg i saken.  

 

 

------------------------ oooooo ----------------------- 

 

Orienterings- og drøftingssaker: 

- Årsmøte i Rendalen Renselskap 
- Avtale med Statskog SF om kjøp av skogshusvær.  

 


