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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 15.03.17. 

 

Sak 15.17 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 14.02.17. 
 

Sak 16.17 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd – Johan Gjessing 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad datert 27.01.17 med vedlegg. 

 

Bakgrunn: 

Johan Gjessing søker fjellstyret om bidrag på kr 169000,-. Formålet er utbygging, ombygging 

og modernisering av driftsbygning på gården. Det vises til søknad for detaljert beskrivelse av 

byggeprosjektet. Søknaden er identisk med fjorårets søknad. Da fikk Gjessing tilskudd, men 

frasa seg dette, jfr sak 12.17. 

Etter utbygging vil fjøset tilfredsstille krav om løsdriftsfjøs. Utbyggingen vil øke 

produksjonen. Verdt å nevne er også at søkeren har dyr av rasen Sidet trønder- og 

Nordlandsfe. 

Byggeprosjektet er tenkt startet våren 2017 og stå klart høsten 2019. Kostnadsoverslaget er 

4 100 000,-, og er tenkt finansiert ved egeninnsats, lån (73,4 %), tilskudd Innovasjon Norge 

(20%)  og tilskudd fra Engerdal fjellstyre (4,1 %). Søkeren har tatt bruk av ekstern 

kompetanse for utforming av tegninger og økonomiske analyser. 

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 

overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 

næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 

Bidragsbudsjett med regler for 2017, se sak 65.15. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 

allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering. 

Ihht til Bidragsbudsjett 2017 kommer denne søknaden inn under næring storfehold som et 
enkelttiltak. Tiltaket er langsiktig og skal bidra til å sikre fortsatt og framtidig drift.  
Søknadsbeløpet tilsvarer ramma for dette formålet. Tiltaket er innenfor satsingsområdet 
definert i bidragsbudsjettets regler.  
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Tiltaket er en modernisering av driften ved garden samtidig som kapasiteten økes. Siden 
melkeproduksjon er kvoteregulert forutsetter dette at det er ledig kvote i markedet. Videre vil 
en økning av dyreantallet medføre behov for mer grovfor. Dette kan dekkes enten ved 
egenproduksjon eller ved innkjøp. Disse utfordringen pekes det også på i den faglige 
vurderingen fra TINE. I og med det er tatt hjelp fra eksterne fagpersoner i forhold til tegninger 
og øknonomiske analyser, går administrasjonen ut fra at planene er ihht de krav som gjelder 
for driftsbygninger. 
 
Det er positivt at noen ønsker å gjøre denne investeringen i Engerdal. Dels er det viktig for å 
opprettholde en tradisjonell næring, men det er også viktig for lokalsamfunnet og annet 
næringsliv siden denne type byggeprosjekter gir en del ringvirkninger. 
 
Teoretisk bidrag uten hensyn til Bidragsbudsjettets disponible bidrag for året ville for denne 
søkeren vært kr 495 000,- 
 
I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut 
fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales 
tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom søkere ihht nevnte regel.  
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Johan Gjessing om midler til tilbygg og ombygging av driftsbygning 

innvilges med kr 98 020,- og belaster Bidragsbudsjett 2017 næring storfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl regler». 
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Sak 17.17 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilskudd – Hotell Dagros 
 

Saksdokumenter vedlagt: 
- Søknad med vedlegg datert 01.01.2017 

 
 
Bakgrunn. 
Hotell Dagros Eiendom AS søker om tilskudd til investering i ny melkerobot. Dagens 
melkerobot er slitt etter over 10 driftsår, og det begynner å bli vanskelig med service- 
tjenester til den. Dette gjør at søker ser seg best tjent med å investere i en ny melkerobot.  
 
Investeringen utgjør totalt kr 1 200 528,- og er tenkt finansiert gjennom lån. Tiltaket er tenkt 
gjennomført nå.  
 
Det vises til søknaden for ytterligere detaljer og bakgrunn i saken.  
 
Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 

overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 

næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 

Bidragsbudsjett med regler for 2017, se sak 90.16. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 

allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering. 

Ihht til Bidragsbudsjett 2017 kommer denne søknaden inn under næring storfehold som et 
enkelttiltak. Tiltakets langsiktighet er vanskelig å anslå og vil avhenge av mange faktorer, 
men kan vurderes til å ha et 10-årig perspektiv. Tiltaket bidrar til å sikre fortsatt og framtidig 
drift i et samdriftsfellesskap. Ihht til Bidragsbudsjettets regler pkt 4 «Satsingsområder», kan 
tiltaket defineres som investering i løst utstyr, og skal normalt ikke tildeles bidrag. Søker 
opplyser i søknad at eksisterende anlegg muligens kan selges i deler. Da bør et nytt anlegg 
også være salgsvare på samme måte. Slik er det for øvrig med mange bygningstekniske 
installasjoner.  
 
Tiltaket er tenkt finansiert ved lån. Et evt tilskudd fra Fjellstyret vil redusere låneandelen, jfr 
søkers opplysning. Hvorvidt en kan gi bidrag til et tiltak som allerede er finansiert kan 
diskutteres. Men fjellstyret har i andre saker gjort det. Det vil utvilsomt være en fordel for 
søker om låneandelen blir mindre.  
 
Dersom tiltaket vurderes som innenfor rammene i reglene, ville et maksimalt tilskudd være 
som følger: (Investering 1 200 528 - Bunnfradrag 150 000) = 1 050 528. Jfr pkt 8 i 
Bidragsbudsjettets regler kan det ytes inntill 20% bidrag på første millionen av kostnaden, og 
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deretter 10 % bidrag på det overskytenden. Søker ville dermed kunne fått kr 200 000 + kr 
5053 = kr 205 053,-  
 
Administrasjonen gjør den bedømningen at tiltaket faller innenfor Bidragsbudsjettets regler 
og anbefaler at tilskudd gis.  
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Hotell Dagros Eiendom AS om midler til ny melkerobot innvilges med 

kr 40 560,- og belaster Bidragsbudsjett 2017 næring storfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl regler». 
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Sak 18.17 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilskudd – Fanny Tollebeke 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om tillskudd med vedlegg, datert 30. januar 2017.  

 

Bakgrunn:  

Fanny Tollebeke søker om tilskudd med bakgrunn i at hun er i oppstartsfasen med å etablere 

seg som kjøttprodusent på bruket Røsta i Søre Elvdal. Hun skal drive med kombinert 

produksjon med sau og storfe.  

Søker har sammen med samboer Diederik Van Oost kjøpt bruket Røsta gnr 161 bnr 105 i Søre 

Elvdal. I tillegg har de kjøpt jordveien til Røsta  (gnr 161 bnr 106) av Dag Rønning, og har 

avtale om leie av 170 daa dyrket jord av Halvard Nymoen.  

Tollebeke og Oost holder på å bygge nytt fjøs til 14 foringsdyr og 40 vinterforede sauer. I 

tillegg har de skaffet en del redskap, utstyr og traktor. Mye arbeid gjenstår og byggingen av 

nytt fjøs er planlagt sluttført i 2017.   

Vedlagt søknaden ligger kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsbudsjett, i tillegg til 

kjøpekontrakter for gård og jord samt jordleieavtale. Omsøkt tiltak innebærer en investering 

på kr 2 085 647,- (egeninnsats og kjøpesum på gården er innregnet).  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 

overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 

næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 

Bidragsbudsjett med regler for 2017, se sak 90.16. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 

allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 

ytes.    

Fanny Tollebeke søkte i 2016 om etablererstipend for nye Storfe/småfeholdere. Søknaden ble 

da avslått (sak 64.16) med begrunnelse i at virksomheten ikke kvalifiserte for tilskudd før på 

et senere tidspunkt.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Tiltaket er en positiv satsing i Engerdal. Søker har tenkt å satse på kjøttproduksjon ved en 
kombinasjon av små- og storfehold. Tiltaket innebærer at dyrket jord i området blir brukt. At 
søker er tilflytter til kommunen må også hilses velkommen.  
 
Søknaden er et enkelttiltak knyttet til landbruksnæringen. I og med det er en kombinert 
produksjon, kan det gjøres ulike vurderinger hvorvidt dette er et tiltak knyttet til storfehold 
eller småfehold ihht til Bidragsbudsjettets regler. Administrasjonen velger å vurdere den til å 
sortere under begge kategorier.  



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 15.03.17 

6 

 

 
Dersom tiltaket vurderes som innenfor rammene i reglene, ville et maksimalt tilskudd være 
som følger: (Investering 2 085 647, - Bunnfradrag 150 000) = 1 935 647. Jfr pkt 8 i 
Bidragsbudsjettets regler kan det ytes inntill 20% bidrag på første millionen av kostnaden, og 
deretter 10 % bidrag på det overskytenden. Søker ville dermed kunne fått kr 200 000 + kr 
93 565= kr 293 565,-. 
  
Administrasjonens vurdering er at Fjellstyret bør stille seg positiv til søknaden. 
Administrasjonen vurderer søknaden slik bidraget kan fordeles mellom næring storfehold og 
næring småfehold i og med det er snakk om en kombinert produksjon. Grunnen til at 
administrasjonen anser at disponibelt bidrag for småfehold kan benyttes er at det ikke er 
innkommet søknad om midler til felles gjeterordning, og det er lite sannsylig at det vil det på 
et senere tidspunkt, jfr tidligere års søknader.   
 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra Fanny Tollebeke om midler til bygging av fjøs innvilges med kr 48 660,- 

og belaster Bidragsbudsjett 2017 næring storfehold med kr 30 420,- og næring 

småfehold med kr 22 080,-. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl regler». 
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Sak 19.17 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilskudd – Gudmund Waldal 
 

Saksdokumenter vedlagt: 
- Søknad med vedlegg, datert 24.01.2017.  

 

Bakgrunn:  
Gudmund Waldal søker om Investeringstillskudd i forbindelse med etablering av 

hjorteoppdrett på gården Aspnes (gnr 165 bnr 80) på Lillebo. Fjellstyret har tidligere (sak 

34.16) avgitt uttalelse i forbindelse med konsesjonssøknad for oppstart med hjort på Aspnes. 

Fjellstyret hilste da tiltaket velkomment. I sak 65.16 behandlet fjellstyret søknad fra Waldal 

om etableringsstipend. Søknaden ble da avslått med begrunnelse i at virksomheten ikke 

kvalifiserte for tilskudd før på et senere tidspunkt.  

Søker kjøpte Aspnes i 2015 og har lagt ned mye innsats i oppussing av bygninger. Planene er 

å starte med hjort for å utnytte de ressurser som ligger til gården. Det er gitt konsesjon for 

oppdrett av hjort og en del livdyr er innkjøpt. Virksomheten krever naturlig nok en del 

investeringer i gjerder og istandsetting av driftsbygning tilpasset driftsformen. Søknaden 

skisserer et investeringsbehov på kr 2 925 000. Investeringene er skissert finansiert gjennom 

lån og egenkapital.   

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 

overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 

næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 

Bidragsbudsjett med regler for 2016, se sak 65.15. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 

allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering. 

I og med dette er en ny næring i Engerdal har det tidligere ikke blitt innvilget bidrag til 
hjortehold. Det er derfor et spørsmål hvordan en skal definere denne type næring. 
Administrasjonen har lagt til grunn at oppdrett av hjort er omfattet av samme type ordninger 
innen landbruk som andre næringer mht produksjons-, beite-, avløser-, areal- og 
kulturlandskapstilskudd. Produksjonen skjer med basis i grovfor og kulturbeite og bidrar 
således til å holde kulturlandskapet i hevd. Hjorteoppdrett må derfor sies å være en 
landbruksmessig næring knyttet til husdyrhold. Søknaden vurderes som et enkelttiltak. Videre 
er administrasjonens oppfatning at tiltaket kan ytes tilskudd fra næring småfehold. Grunnen til 
at administrasjonen anser at disponibelt bidrag for småfehold kan benyttes er at det ikke er 
innkommet søknad om midler til felles gjeterordning, og det er lite sannsylig at det vil det på 
et senere tidspunkt, jfr tidligere års søknader.   Derfor er søknaden vurdert til å oppfylle 
kravene i forhold til kriteriene i Bidragsbudsjettet.  
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Tiltaket representerer en positiv og spennende nysatsing i Engerdal. Engerdal kommune har 

bistått med rådgivning i prosjekteringen.  

Dersom tiltaket vurderes som innenfor rammene i reglene, ville et maksimalt tilskudd være 
som følger: (Investering 2 925 000 - Bunnfradrag 150 000) = 2 775 000. Jfr pkt 8 i 
Bidragsbudsjettets regler kan det ytes inntill 20% bidrag på første millionen av kostnaden, og 
deretter 10 % bidrag på det overskytenden. Søker ville dermed kunne fått kr 200 000 + kr 177 
500 = kr 377 500,-. 
 
Administrasjonens vurdering er at Fjellstyret bør stille seg positiv til søknaden. 
Administrasjonen råder Fjellstyret til å yte et tilskudd på kr 55 680,-, i og med disponibelt 
bidrag må deles med andre søkere, jfr Bidragsbudsjettets pkt. 10. 
  
 

Administrasjonens forslag til vedtak:  
1. Søknaden fra Gudmund Waldal om midler til investeringer i forbindelse med oppstart 

av hjorteoppdrett innvilges med kr 55 680,- og belaster Bidragsbudsjett 2017 næring 

småfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl regler». 
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Sak 20.17 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilskudd – Martin Waldal jr.  
 

Saksdokumenter vedlagt:  

- Søknad fra Martin Waldal jr., datert 29.01.17. 

 

Bakgrunn. 
Martin Waldal er en av to som har konkrete planer om oppdrett av hjort på statsallmenningen. 

Fjellstyret kjenner til dette, dels gjennom høringsuttalelse til konsesjonssøknad (sak 33.16) og 

dels gjennom hans søknad om tilleggsjord. 

Waldal søker fjellstyret om kr 126 000,- til å dekke deler av investeringer i handteringsanlegg 

(ombygging av fjøs, gjerding, fôringskvè). Total investering beløper seg til kr 780 000,- i 

2017. Søker skriver at hans nåværende inntjeningsestimater (se søknad) bygger på nåværende 

konsesjon som gjelder for den jorda han har sjøl i dag. Får han tildelt tilleggsjord vil han 

kunne ha flere dyr og inntjeningen bli større. Grunnlagsinvesteringene i hånteringsanlegget er 

de samme, uansett hvor mange dyr han har. Investeringen er tenkt finansiert gjennom 

egenkapital/egeninnsats, lån og evt tilskudd fra fjellstyret. Evt andre tilskudd vil redusere 

låneandelen.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 

overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 

næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 

Bidragsbudsjett med regler for 2017, se sak 90.16. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 

allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 

ytes.    

 

Administrasjonens vurderinger 
I og med dette er en ny næring i Engerdal har det tidligere ikke blitt innvilget bidrag til 

hjortehold. Det er derfor et spørsmål hvordan en skal definere denne type næring. 

Administrasjonen har lagt til grunn at oppdrett av hjort er omfattet av samme type ordninger 

innen landbruk som andre næringer mht produksjons-, beite-, avløser-, areal- og 

kulturlandskapstilskudd. Produksjonen skjer med basis i grovfor og kulturbeite og bidrar 

således til å holde kulturlandskapet i hevd. Hjorteoppdrett må derfor sies å være en 

landbruksmessig næring knyttet til husdyrhold. Søknaden vurderes som et enkelttiltak. Videre 

er administrasjonens oppfatning at tiltaket kan ytes tilskudd fra næring småfehold. Grunnen til 

at administrasjonen anser at disponibelt bidrag for småfehold kan benyttes er at det ikke er 

innkommet søknad om midler til felles gjeterordning, og det er lite sannsylig at det vil det på 

et senere tidspunkt, jfr tidligere års søknader.Derfor er søknaden vurdert til å oppfylle kravene 

i forhold til kriteriene i Bidragsbudsjettet.  
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Tiltaket representerer en positiv og spennende nysatsing i Engerdal. Engerdal kommune har 

bistått med rådgivning i prosjekteringen.  

Dersom tiltaket vurderes som innenfor rammene i reglene, ville et maksimalt tilskudd være 
som følger: (Investering 780 000 - Bunnfradrag 150 000) = 630 000,-. Jfr pkt 8 i 
Bidragsbudsjettets regler kan det ytes inntill 20% bidrag på første millionen av kostnaden, og 
deretter 10 % bidrag på det overskytenden. Søker ville dermed kunne fått kr 126 000,-.  
 
Administrasjonens vurdering er at Fjellstyret bør stille seg positiv til søknaden. 
Administrasjonen råder Fjellstyret til å yte et tilskudd på kr 18 240,-, i og med disponibelt 
bidrag må deles med andre søkere, jfr Bidragsbudsjettets pkt. 10. 
 
 

Administrasjonens forslag til vedtak. 

1. Søknaden fra Martin Waldal jr. om midler til investeringer i forbindelse med oppstart 

av hjorteoppdrett innvilges med kr 18 240,- og belaster Bidragsbudsjett 2017 næring 

småfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl regler». 
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Sak 21.17 Ark 137 Saksbeh.: MTra/OOps 
Søknad om videreføring av økonomisk støtte – Destinasjon Femund Engerdal 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Destinasjon Femund Engerdal  

 

Bakgrunn:  

Destinasjon Femund Engerdal (DFE) søker om videreføring av økonomisk støtte til 

markedsføring av fiske og friluftsliv for hele destinasjonen. Det søkes om 220 000,- for 2017. 

Det påpekes at alle destinasjonens medlemmer (70 stk) ser nytten av at deres arbeid fortsetter 

og at arbeidet som gjøres i destinasjonsselskapet er et samarbeid med mange av de øvrige 

næringsdrivende på destinasjonen. 

Destinasjonen gleder seg over en god og tett dialog med fjellstyre og setter ekstra stor pris på 

Engerdal fjellstyres engasjement i Siteprosjektets guidenettverk.  

DFE skriver i sin søknad at tidligere tilskudd fra fjellstyret har blitt brukt til fellestiltak som 

kommer hele næringslivet i Engerdal til gode, noe eventuelt tilskudd for 2017 også vil bli. 

Følgende fellessatsinger/fellestiltak prioriteres for næringen i Engerdal 2017: 

- Messedeltagelse, web, direktemarkedsføring og andre utadrettede tiltak 

- Hyttemagasin og annet brosjyremateriell 

- Pressebesøk og PR 

- Bærekraftig reiseliv – arbeide for å oppnå merket for bærekraftig reisemål 

- Internmarkedsføring – bedriftene, bedriftsbesøk, kvalitetssikring, kompetanseheving, 

informasjon, eksportmodne bedrifter 

- Utvikle sykkelproduktet i Femund Engerdal iht. krav i SITE nettverket og 

merkehåndboka 

 

Administrasjonens vurdering: 

I henhold til vedtatt bidragsbudsjett med regler for 2017 vurderes denne søknaden som et klart 

fellestiltak innenfor reiselivsnæringen. I bidragsbudsjettets retningslinjer kommer det her fram 

at det for næring reiseliv er ”(…) fellestiltak innen markedsføringen av Femund-Engerdal som 

reiselivsmål, samt fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse (…)” som har 

hovedprioritet. Destinasjonens søknad faller naturlig inn i forhold til det fjellstyret har vedtatt 

å prioritere. 

DFE har gjennom flere år fått støtte fra fjellstyret over bidragsbudsjettet og i budsjettet for 

2017 utgjør bidrag fra fjellstyret over 20% av inntektene. Fjellstyrets bidrag er således viktig 

for DFE.  
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Markedsføring er kostbart. I forhold til markedsføring av reiselivet i Engerdal og næringsliv 

tilknyttet tilreisende, er det ingen tvil om annet enn at det å stå samlet og samarbeid gir best 

effekt og størst slagkraft.  

Videre har DFE en viktig rolle for reiselivsbedriftene i Engerdal. Med mange små foretak er 

det vanskelig for hver enkelt å jobbe effektivt med markedsføring og produktutvikling. Ved å 

samarbeide kan det tilbys pakker, der hver enkelt bedrift ikke sjøl kan tilby en helhet. 

Gjennom samarbeid med andre kan man sette sammen helhetlige løsninger som markedet 

etterspør. Videre vil en organisasjon som DFE lettere se helheten og kan dessuten være en 

nyttig sparringspartner i forhold til utvikling av hver enkelt bedrift. 

Siden Destinasjon Femund Engerdals søknad passer godt inn i fjellstyrets definerte 

satsingsområde, legger administrasjonen i forslag til vedtak opp til å videreføre et 

driftstilskudd til Destinasjon Femund Engerdal på samme nivå som tidligere. Til fellestiltak 

kan fjellstyret gi inntil 35 % av kostnadsoverslaget. Hvis en ser på destinasjonens budsjetterte 

kostnader for driftsåret 2017, er det ingen fare for at fjellstyret overstiger en slik prosentandel 

ved tilskudd på kr 220 000,-.  Derimot er disponibelt bidrag for reiselivsnæringen i 2017 

162 000,- i bidragsbudsjettet inkl. regler. 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 115 968,- for 2017 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 2017 inkl. regler». 
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Sak 22.17 Ark 137 Saksbeh.: MTra/OOps 
Søknad om tilskudd fra bidragsbudsjettet 2017 – Femund Friluft 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Femund Friluft 

 

Bakgrunn: 

Femund Friluft er en helt ny bedrift i oppstartsfasen og eies av Ola Engerbakk som også skal 

fungere som daglig leder. Femund Friluft skal drive med opplevelsesproduksjon og tilby ulike 

opplevelser med fokus på læring, mestring og selvrealisering ute i naturen. Aktivitetene som 

skal tilbys er blant annet; guidete toppturer, kanoturer, fiske, kløvtur m/hund elgsafari og 

trugeturer. Man ser for seg en utvidelse etter hvert og tilbudene skal også tilpasses 

etterspørselen i markedet. Målet er at bedriften skal gi en 100% stilling i løpet av et 5 års 

perspektiv.  

Ola har en lærerutdanning og er for tiden lærer ved Engerdal- Barne og Ungdomsskole. Ola 

har jobbet som lærer i 13 år og han har fungert som daglig leder ved Femundsmarka 

Nasjonalparksenter i 3 år. Det siste året har han vært tilknyttet SITE sitt guidenettverk og han 

har gått etablererkurs og kurs i opplevelsesdesign.  

Som bakgrunn for bedriftsetableringen ligger ønsket om å opparbeide sin egen arbeidsplass, 

samt kombinere den med bruk av nærområdets fantastiske natur. Engerbakk mener det ligger 

mye uutviklet potensial i grenda Elgå og kommunen for øvrig, men at denne type turisme kan 

videreutvikle disse. Verdien av opplevelser og mestring utendørs har i alle år vært en 

lidenskap for Engerbakk, og ønsket om å kunne tilby dette for andre har også vært en 

medvirkende årsak til denne etableringens opprinnelse.  

Sum kostnader er for 2017 satt til 237 040,- i driftsbudsjettet, der markedsføring utgjør 

90 000,-. Investeringsbudsjettet for 2017 er på 380 160,-. 

Det søkes om 80 000,- fra Engerdal Fjellstyres bidragsbudsjett. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Slik administrasjonen ser det er dette en veldig positiv etablering i Engerdal Kommune og noe 

som har vært etterspurt, særlig i reiselivsnæringen, i flere år. Organiserte aktiviteter har vært 

mangelvare i kommunen og har ligget som et uutnyttet potensial for verdiskapning rundt alle 

de ressursene som omgir oss i form av natur og friluftsliv. Naturbasert reiseliv er uten tvil den 

raskest voksende næringen, og at noen også i Engerdal har lyst til å satse på dette, benytte de 

mulighetene som ligger rundt oss og utnytte utviklingen i reiselivsmarkedet er veldig bra. 

Dette er også en etablering som kan komme flere reiselivsaktører til gode hvis man 

samarbeider riktig, noe Engerbakk har planer om i følge sin forretningsplan. 

I Engerdal trenger vi næringsutvikling og dette er veldig riktig utvikling i forhold til tiden vi 

er inne i og trendene i reiselivsmarkedet. Administrasjonen har derfor stor tro på at dette er en 
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etablering som vil ha mulighet til å overleve selv med en geografisk tøff plassering sett i 

forhold til tilgjengelighet og lengden på sesong. På en annen side kan denne typen 

tilrettelegging være noe som bidrar til å forlenge reiselivssesongen i Femund Engerdal og ikke 

minst øke tilbudene på vinterstid. 

I hht til regler i Bidragsbudsjettet for 2017 anses dette som et nytt enkelt tiltak innen næring 

reiseliv og det skal derfor «ikke gis bidrag til typiske driftsutgifter eller investeringer i løst 

utstyr/maskiner eller andre løse driftsmidler». Videre skal fellestiltak innen næringen 

prioriteres. Likevel står det at «unntaksvis kan det gis bidrag til enkelt-tiltak når tiltaket er 

spesielt nyskapende (helt nye produkter eller markeder)». Administrasjonen vil helt klart 

vurdere dette enkelt tiltaket som spesielt nyskapende. Og selv om investeringene i dette 

tilfelle dreier seg om løse gjenstander, vil vi i aller høyeste grad anbefale å gi tilskudd til 

Femund Friluft. Det er på grunn av at dette er en viktig etablering for kommunen og 

destinasjonen. 

I forhold til reglene om bidragsprosent og bunnfradrag i bidragsbudsjettet og de oppsatte 

kostnadene i investeringsbudsjettet, kan det gis 46 032,- til Femund Friluft. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Femund Friluft gis et bidrag på kr 46 032,- for 2017 til etablering av selskapet. 

Beløpet anføres næring reiseliv i fjellstyrets bidragsbudsjett. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler». 
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Sak 23.17 Ark 137 Saksbeh.: MTra/OOps 
Søknad om støtte fra bidragsbudsjettet – Femund Brygge AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Femund Brygge AS 

Bakgrunn: 

Femund Brygge AS ble stiftet høsten 2016 av Ståle Sømåen etter oppkjøp av Femund II sitt 

anlegg og tidligere anløp ved Femundsenden. Ny oppmåling av eiendommen er planlagt, noe 

fjellstyret tidligere har behandlet. Sømåen har store planer for området, noe Statskog er kjent 

med, men det er ikke ønskelig å gå offentlig ut med disse ennå. Derimot kan disse gjerne 

presenteres under et møte eller etter senere invitasjon. 

Uansett må det i første omgang en del akutt vedlikehold til på bygg og eiendom da dette har 

vært fraværende over flere år. Etter kjøpet har Sømåen fått mange positive tilbakemeldinger 

fra folk med hjerte for stedet, noe som gir ekstra motivasjon i arbeidet med å lage liv og røre 

på brygga sør i Femund igjen.  

Sett i sammenheng med salg av båt og motor, samt annen satsing i Femundsområdet er 

Femund brygge midt i blinken for videreutvikling av dette produktet og segmentet. Hvis det 

blir snøscooterløyper forbi stedet vinterstid kan det også være mulig å få til helårsdrift. 

3 planlagte tiltak fra den totale tiltaksplanen til Femund Brygge er tatt ut som grunnlag for 

denne søknaden: 

• Senking av terreng rundt puben på parkering og toalett siden, for å få 

overflatevann/smeltevann vekk fra bygningsmassene. I dag renner alt overflatevann 

inn i toalett og sanitærrom. 

• Opprusting av eksisterende molo, denne trenger opprusting for blant annet å forhindre 

utvasking av dagens brygge anlegg, sikker fortøyning ved brygga i sterk vind og 

risikoen for naturskade på bygg mtp isgang (sikringstiltak ift forsikring). 

• Oppretting og jekking av sør østre hjørne på pub/pakkhus. Steinfundamentene huset 

står på har vært i bevegelse i vannet under og gjør ikke jobben de var tenkt til fra 

starten Skifte av gulvdragere. 

Samlet utgjør kostnadsoverslaget på punktene som er nevnt 121 000,- og det søkes om 

50 000,- fra Engerdal Fjellstyre. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Administrasjonen ser det som veldig positivt at noen etablerer seg og satser på næring på 

statsallmenningen. Det er akkurat det kommunen trenger. Slik det fremkommer av søknaden 

så er dette tenkt som en videreutvikling til andre satsingsområder i kommunen. 

Administrasjonen er av den oppfatning at det må ses på som en styrke at det ved 

nyetableringer er tenkt noe rundt samarbeid og at en etablering er tenkt som en brikke i en 
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større helhet i forhold til eksisterende virksomhet, men også andre nyetableringer. Dette vitner 

om gjennomtenkte planer og det gir en større sjanse for overlevelse.  

Slik vi leser søknaden er det snakk om å, på sikt, skape aktivitet på brygga, hvilket i så fall 

flere næringer kan dra nytte av. Aktiviteter og tilbud til både fastboende og tilreisende har 

vært mangelvare i kommunen gjennom flere år. 

Dette er et tiltak som ihht reglene for bidragsbudsjettet 2017 anses som næringsutvikling 

under andre næringer, og eventuelt bidrag skal belastes allmennyttige formål. Tiltaket anses 

også som et nytt enkelttiltak og har fortrinn fremfor enkelttiltak som oppebærer tildeling fra 

tidligere bidragsbudsjett. På tross av regelen om bunnfradrag på enkelttiltak er nyetableringer 

så viktig på statsallmenningen i Engerdal at det anbefales her som et minimum og gi tilskudd 

til dette etter en bidragsprosent på 20 %. Bidrag til næringsformål skal også prioriteres foran 

bidrag til allmennyttige formål. Men med tanke på at dette tiltaket er en liten del av et mye 

større prosjekt/tiltak med et atskillig høyere kostnadsoverslag, vil man være godt innenfor 

reglene om bunnfradrag og bidragsprosent ved å gi omsøkt beløp også.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Femund Brygge AS gis et bidrag på kr 24 200,- for 2017 til opprusting av brygga, 

samt området rundt. Beløpet anføres allmennyttige formål i fjellstyrets bidragsbudsjett. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler». 
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Sak 24.17 Ark 137 Saksbeh.: MTra/OOps 
Søknad om støtte fra bidragsbudsjettet – Østlandet Motorservice AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Østlandet Motorservice AS 

 

Bakgrunn: 

Det søkes om støtte til omgjøring av eksisterende næringslokaler etter Sindre Drevsjø`s 

snekkerverksted. Østlandet Motorservice AS (ØMS AS) kjøpte våren 2016 et komplett 

dødsbo med alt inventar. Arbeidet med å skaffe nye drivere og arvtakere til den etablerte 

snekkerbedriften startet umiddelbart, da tanken var at ØMS AS` satsing kunne kombineres 

med videre drift av verkstedet. Det var nok areal til det og ØMS AS ville ikke forhindre en 

videreføring av en allerede eksisterende bedrift. Det lyktes dessverre ikke å få nye drivere til 

snekkerverkstedet og maskinparken er solgt og ser ut til å gå ut av kommunen i løpet av 

våren. 

ØMS AS vil investere i næringslokaler i Engerdal fordi de ser et stort potensial i de planlagte 

snøscooterløypene og ønsker å være med på dette eventyret fra starten. Søkerne kjenner godt 

til Engerdalsnaturen og områdene her og har lykkes svært godt med sin satsing på båtsalg på 

Femund de siste årene. Kundeporteføljen er god av båtkunder i Femundsområdet, være seg 

hytteeiere eller fastboende. Dette gjelder også en godt innarbeidet plattform av 

snøscooterkunder de har fått gjennom mange år som Arctic Cat snøscooter og atv leverandør i 

området. Med de planlagte scooterløypene utløses altså nå en mulighet til å satse mer i 

området og det er tenkt et helårlig servicepunkt/virksomhet tilrettelagt ØMS AS sine 

produkter. Dette for å best mulig serve og ta vare på eksisterende og nye kunder i dette 

området. 

Ståle Sømåen har også etablert Femund Brygge AS etter oppkjøp høsten 2016 og alt dette 

stammer ut fra troen på at det nå legges til rette for næringsutvikling gjennom satsing på 

snøscooterløyper. 

Næringslokalet som er kjøpt bærer preg av mange års fravær av vedlikehold, noe som er 

synlig både utenpå og på innsiden. Det er derfor nødvendig med oppgradering og 

istandsettelse av bygget før videre bruk. 

Søker er innstilt på å legge ned egeninnsats, men håper på positivt svar om støtte til 

tilrettelegging for nye næringer på statsallmenningen. Det påpekes også som positivt at Runes 

Bygg- og Hytteservice vil leie deler av bygget til sin virksomhet noe som vil føre til at det blir 

liv rundt bygget og lys i vinduene igjen.  

Tiltakene det konkret søkes midler til er: 

• Riving av tregulv, grunnarbeid, isolasjon og støping av gulv for et og samme gilv 

nivå. Pr nå er det 4 forskjellige gulvhøyder i tidligere snekker & produksjonshall. 

• Montering av full høyde verkstedport mot øst. 
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Dette har et samlet kostnadsoverslag på 205 000,- og det søkes Engerdal Fjellstyre om 

68 333,- 

 

Administrasjonens vurdering: 

Administrasjonen ser det som veldig positivt at noen etablerer seg og satser på næring på 

statsallmenningen. Det er akkurat det kommunen trenger. Slik det fremkommer av søknaden 

så er dette tenkt som en videreutvikling til andre satsingsområder i kommunen. 

Administrasjonen er av den oppfatning at det må ses på som en styrke at det ved 

nyetableringer er tenkt noe rundt samarbeid og at en etablering er tenkt som en brikke i en 

større helhet i forhold til eksisterende virksomhet, men også andre nyetableringer. Dette vitner 

om gjennomtenkte planer og det gir en større sjanse for overlevelse.  

Dette kan ses i sammenheng med en større satsing, noe som kan gi arbeidsplasser og 

tilflytting til kommunen.  

Dette er et tiltak som ihht reglene for bidragsbudsjettet 2017 anses som næringsutvikling 

under andre næringer, og eventuelt bidrag skal belastes allmennyttige formål. Tiltaket anses 

også som et nytt enkelttiltak og har fortrinn fremfor enkelttiltak som oppebærer tildeling fra 

tidligere bidragsbudsjett. Selv om regelen om bunnfradrag på 150 000 gjelder for enkelttiltak, 

ser administrasjonen det som så viktig med nyetableringer at vi likevel anbefaler fjellstyret å 

gi tilskudd til dette etter en bidragsprosent på 20 %.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Østlandet Motorservice AS gis et bidrag på kr 41 000,- for 2017 til opprusting av 

næringslokalet på Drevsjø. Beløpet anføres allmennyttige formål i fjellstyrets 

bidragsbudsjett. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler». 
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Sak 25.17 Ark 137 Saksbeh.: MTra/OOps 
Søknad om midler markedsføring/utvikling av trebåtbygging i innlandet – Sømåen 
Tradisjonshandverk AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Sømåen Tradisjonshandverk AS 

 

Bakgrunn: 

Sømåen Tradisjonshandverk AS fullførte i 2017 byggingen av nytt båtverksted. Her skal 

bygging av Femundbåten foregå, men også andre trebåter med opprinnelse i 

innlandet/innsjøene. Det har vært en bratt læringskurve siden oppstarten og erfaringene tilsier 

at det kreves mye mer rundt dette enn å gjøre en praktisk jobb – skrive timer – sende faktura 

og så er jobben gjort. Mye av tida går med til å tilegne seg ny kunnskap, lære av andre, skaffe 

riktige materialer og finne ut av hvordan ting ble gjort opprinnelig. Det er viktig å levere et 

tilfredsstillende produkt og for å få til det går det med mye timer som ikke kan faktureres. 

Dette tærer på oppsparte midler og det er andre jobber som subsidierer båtbygginga. Det er 

likevel ønskelig å fortsette med dette og det er tro på at dette er noe som har livets rett. 

Sømåen Tradisjonshandverk er innlandets eneste trebåtverksted og nå er det kommet en 

spesial bestilling på bygging av en Fetsund Lenser. Bedriften er stolt over å kunne ta på seg 

slike oppdrag, men samtidig er det ingen som med sikkerhet vet hvordan disse båtene ble 

bygd og hjulet må derfor finnes opp litt på nytt. 

Med bakgrunn i dette søkes det om støtte til utvikling av båtbygging og videre markedsføring, 

herunder også bedriftsbesøk. 

Søknaden inneholder en liste over ulike tiltak med et kostnadsoverslag på 307 692,- og det 

søkes om 123 000,- fra fjellstyrets bidragsbudsjett. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Administrasjonen ser det som positivt at det satses videre innen båtbygging og det er gledelig 

at bedriften opplever en positiv utvikling, selv om det nå begynner å tære på midler. Dette er 

en typisk primærnæring/førstelinjenæring på statsallmenningen. Det er gitt støtte til Sømåen 

Tradisjonshandverk fra tidligere bidragsbudsjett og dette er en etablert bedrift. 

Investeringsbehovet skissert i denne søknaden må derfor ses på som typiske driftskostnader.  

Denne søknaden er ihht reglene for bidragsbudsjettet 2017 et enkelttiltak og det skal da ikke 

gis bidrag til typiske driftskostnader. Det søkes om bidrag til næringsutvikling innen andre 

primærnæringer og det har etter fjelloven fortrinn fremfor bidrag til allmennyttige forhold. 

Hvis man skal se bort fra at det søkes om bidrag til driftsutgifter er tiltaket etter regelen om 

bunnfradrag og bidragsprosent berettiget et tilskudd på 31 538,-. 
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Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2017, ser ikke 

Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Sømåen Tradisjonshandverk AS denne runden. 
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Sak 26.17 Ark 137 Saksbeh.: MTra/OOps 
Søknad om midler til 50 års jubileet 24. juni 2017 – FIK Ren-Eng/Femundløpet 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra FIK Ren-Eng, Femundløpet 

 

Bakgrunn: 

Femundløpet startet for første gang i 1967 og er i dag et av innlandets eldste terrengløp. I år 

blir løpet arrangert 24. juni og det arrangeres samtidig et småtroll løp for de mellom 0 og 11 

år. 

Ihht punkt 7 i bidragsbudsjettet søkes det om 8000,- til markedsføring av løpet og forbedring 

av traseen med klopping enkelte steder. 

«Løpet samler løpere fra store deler av Østlandet og er et lavterskeltilbud for kommunens 

egne innbyggere». Dette er et familiearrangement med tilbud for alle aldersklasser. Løpet er 

med på å vise områdets friluftsmuligheter og går i flott terreng i området rundt 

Femundsenden, Sørjota, Blokka og Femundgropa. 

Femundtrollet bidrar til at mange kommer for å oppleve stemningen rundt løpet og håpet er at 

arrangementet gir flere besøkende til området. 

Fjellstyret inviteres til å markedsføre seg gjennom brosjyrer eller delta med markedsføring på 

arrangementet. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Det er ingen tvil om at de faste store idrettsarrangementene bidrar til god markedsføring av 

Engerdal som område. Femundløpet er et arrangement som ikke har fått støtte fra Fjellstyrets 

bidragsbudsjett tidligere. Løypetraseene som skal forbedres kan også komme andre 

friluftsinteresserte og turgåere til gode ellers i året. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. FIK Ren-Eng gis et bidrag på kr 8 000,- for 2017 til markedsføring og forbedring av 

løypetraseer. Beløpet anføres allmennyttige formål i fjellstyrets bidragsbudsjett. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler». 
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Sak 27.17 Ark 137 Saksbeh.: MTra/OOps 
Søknad om støtte til arrangement – Prosjektgruppe 100 års jubileum for samenes 
første landsmøte 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Prosjektgruppa for jubileumsarrangementet 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med at det i 2017 er 100 år siden samenes første landsmøte i Trondheim, 

planlegges det arrangementer og markeringer over hele landet i løpet av året. Daniel 

Mortensson fra Engerdal var en av de sentrale personene bak dette landsmøte, og i den 

forbindelse rekonstrueres nå også hans vinterboplass ved Kjerran som et element for bevaring 

og formidling av sørsamisk kultur. Det er satt ned ei prosjektgruppe med representanter fra 

både Anno Museum, Svahken Sijte, Hedmark Fylkeskommune og Engerdal Kommune som 

jobber med planlegging av et omfattende arrangement rundt Elgå helga 2.-4. juni. Mange 

prominente gjester er invitert til arrangementet. Programmet for arrangementet er skissert i 

søknaden og er ment å gå over 3 dager.  

Søknaden avsluttes ved å påpeke at «Dette blir et stort arrangement med stor betydning både 

for Svahken Sijte og for Engerdal Kommune som landets sørligste kommune med en samisk 

befolkning som driver aktiv reindrift. Her blir det formidlet nåtidshistorie, 

kunnskapsoverføring fra generasjon til generasjon, synliggjøring av samehøvdingen Daniel 

Mortenssons arbeid for samiske rettigheter, samt reindriftens forhold til offentlig forvaltning». 

Kostnadene for arrangementet er budsjettert til 477 00,- og det søkes om et tilskudd på 

15 000,- fra allmennyttige formål i fjellstyrets bidragsbudsjett. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Administrasjonen ser helt klart at dette er et arrangement som bidrar positivt til markedsføring 

rundt Engerdal. I særlig grad vil dette ha effekt hvis f.eks kronprinsparet kommer på åpningen 

som skissert og det blir en del mediedekning rundt arrangementet. Om det er tenkt noe rundt 

det, står det ikke noe om i søknaden, men vi antar at det er en del av planen. Dette vil også 

være en flott start for arbeidet med bevaring og formidling av sørsamisk kultur og tanken om 

å kunne tilby et samisk produkt som en opplevelse for tilreisende til Engerdal. 

Administrasjonen ser en klar kobling mellom dette tiltaket og reindriftsnæringen som har en 

egen post i bidragsbudsjettet. Det er derfor naturlig å skissere en mulighet for Fjellstyret til å 

innvilge søknaden, men belaste beløpet næring reindrift i bidragsbudsjettet. Da det tiltaket 

dreier seg om et konkret arrangement, foreslås det allikevel at det bevilges penger gjennom 

potten for «Allmennyttige formål».   
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Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Prosjetkgruppa for markering av 100-årsjubileum for samenes første landsmøte gis et 

bidrag på kr 15 000,- for 2017 til arrangement som omsøkt. Beløpet anføres 

allmennyttige formål i fjellstyrets bidragsbudsjett. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler». 
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Sak 28.17 Ark 137 Saksbeh.: MTra/OOps 
Søknad om midler til allmennyttige tiltak – Stigruppa i Drevsjø Stedsgruppe 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Stigruppa i Drevsjø Stedsgruppe 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med Drevsjø`s 200 års jubileum i 2017 søkes det om midler til grendevise 

etableringer av stier beskrevet gjennom prosjektet «Kjentmanns turer i Drevsjø området». 

Stigruppa i Drevsjø Stedsgruppe vil anlegge 4 gåturer, en i hver grend, som er lett 

tilgjengelig, godt oppmerket og lett å gå. Turene vil være av ulike lengder og målet er å få 

flere ut på tur og bli kjent i nærområdet. Planen er å sette opp kasser med bøker på turens 

fineste eller høyeste punkt der turgåere kan «skrive seg inn». Om høsten vil det bli trukket ut 

vinnere fra disse til sponsede premier – en slags gulrot for å få folk ut på tur. 

Turene er tegnet inn på kart som er vedlagt søknaden og er i tillegg beskrevet slik: 

Tur 1; Flåtåberget ved Lillebo er delvis lagt til to gamle seterveier (Nysetra og 

Bjørnåssetra) og er gjort som en rundtur. Turens høyeste punkt, der kassa vil stå, er på 

841 moh og med god utsikt. 

Tur 2; Hovdtjønnåsen ved Kvilten er lagt til en mye brukt sti til en topp på 798 moh 

der kassa vil stå. Denne turen har også god utsikt og er gjort som en rundtur. 

Tur 3; Lomtjønna ved Femundsenden er delvis lagt der Femundløpet har sin trasse og 

bort til en gapahuk ved Lomtjønna der kassa vil stå. Videre går turen ned på 

sørjotveien og tilbake mot Villmarksgrenda. Altså er dette også en rundtur. 

Tur 4; Vola på berget nord for Drevsjø har tre mulige utgangspunkt. Denne turen er 

delvis lagt til gamle seterveier (Jyltingssetra og Bergevollen) som også ble brukt som 

«avlokkarveier» da det var setring på Bergevollen. Kassa vil stå på Vola, 889 moh, 

med flott utsikt. Her kan man gå flere rundturer både korte og ange. En gapahuk i 

nærheten vil også være tilgjengelig. 

Alle turene vil bli skiltet fra hovedvei med kart og info ved parkering. Selve turene skal også 

merkes med piler. Planen er å utarbeide en info folder som skal ligge ute på butikker og hos 

turistbedrifter. Sosiale medier og hjemmesider skal også brukes i markedsføringen. 

Dette er tenkt som en start og for fremtiden vil det bli etablert flere stier i Drevsjø og omegns 

område. 

Prosjektet har et kostnadsoverslag på 31 770,- eksklusiv arbeidsinnsats. Det er ingen 

spesifisert søknadssum i søknaden. 
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Administrasjonens vurdering: 

Administrasjonen ser det som positivt at noen vil etablere og merke stier på 

statsallmenningen. Dette er i tråd med hva Fjellstyret selv driver med, nemlig tilrettelegging 

av friluftsliv. Det er også veldig aktuelt i forhold til folkehelsearbeidet som har stort fokus 

rundt om i landet nå. I forhold til turisme er dette et positivt tiltak og noe som vil gi et 

tilrettelagt tilbud som veldig mange kan dra nytte av.  

Tiltaket er helt klart et allmennyttig formål som vil komme mange til gode. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Stigruppa i Drevsjø Stedsgruppe gis et bidrag på kr 15 000,- for 2017 til etablering av 

stier/turer i Drevsjø området. Beløpet anføres allmennyttige formål i fjellstyrets 

bidragsbudsjett. 

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

«Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler». 
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Sak 29.17 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd – Drevsjø Stedsgruppe 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Drevsjø Stedsgruppe, datert 29.01.2017.  

 

Bakgrunn: 

Drevsjø Stedsgruppe søker om støtte til løypekjøring for sesongen 2016/2017. Stedsgruppa er 

den mest aktive stedsgruppa i kommunen med ansvar for løyper, arrangering av karusellrenn 

og miniraiden. De drifter skihytta på Vålåberget vinterstid, samt fotballbanen på Drevsjø 

sommerstid. 

Løypenettet til Drevsjø stedsgruppe omfatter lysløypa (åpen mandag til torsdag) og 

brannstasjonsrunden med tilførselsløype fra Drevsjømoen og Lillebo (kjøres hver helg). Totalt 

drøyt 2 mil med løyper. Skihytta er åpen med servering alle søndager mellom nyttår og påske. 

På en normalvinter ligger utgiftene på rundt 35 000,-. 

Løypekjøring er et viktig tilbud for å få små og store ut på ski i Engerdals flotte natur. 

Det er ikke spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden. 

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 

overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 

næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 

Bidragsbudsjett med regler for 2017, se sak 90.16. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 

allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

I bidragsbudsjettet 2017 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

Dette er helt klart et allmennyttig formål som kommer mange til gode, både fastboende, 

hyttefolk og tilreisende i hele kommunen. Skiløyper er det viktigste vinterproduktet i 

kommunen og det viktigste trekkplasteret både for hyttefolk og turister i vintersesongen. Sånn 

sett er dette også et viktig tilbud i forhold til næring og næringsutvikling i kommunen. Det er 

også en godt brukt aktivitet blant lokalbefolkningen som veldig mange setter stor pris på.  

Etter at næringssøknadene er behandlet, som etter retningslinjene for bidragsbudsjett har 

fortrinn fremfor allmennyttige formål, og det er disponert noe av midlene til allmennyttige 

formål står det igjen 30 800,- til løypekjøring. Administrasjonen er av den oppfatning at den 

mest rettferdige måten å fordele dette på er etter antall oppkjørte kilometer. 
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Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Drevsjø Stedsgruppe til preparering av skiløypenett for 2016/2017 

innvilges med kr 3080,- og belastes bidragsbudsjettet 2017, 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 2017 inkl. regler»  
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Sak 30.17 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd – Sømådal Løypeservice 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Sømådal Løypeservice, datert 29.01.2017. 

Bakgrunn: 

Det søkes om støtte til preparering av skiløypenettet på ca 120 km i Sømådalen. Hele 

løypenettet blir oppkjørt, når snøforholdene tillater det, til en verdi av 400 000,- 

Vedlagt budsjett for 2017 viser driftskostnader på 82 500,-, som tilsvarer budsjetterte 

inntekter. 

Det er ikke spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden, men budsjettet for 2017 viser at det 

er tatt høyde for et bidrag fra Engerdal Fjellstyre og andre på 25 000,-. 

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 

overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 

næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 

Bidragsbudsjett med regler for 2017, se sak 90.16. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 

allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

I bidragsbudsjettet 2017 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

Dette er helt klart et allmennyttig formål som kommer mange til gode, både fastboende, 

hyttefolk og tilreisende i hele kommunen. Skiløyper er det viktigste vinterproduktet i 

kommunen og det viktigste trekkplasteret både for hyttefolk og turister i vintersesongen. Sånn 

sett er dette også et viktig tilbud i forhold til næring og næringsutvikling i kommunen. Det er 

også en godt brukt aktivitet blant lokalbefolkningen som veldig mange setter stor pris på.  

Etter at næringssøknadene er behandlet, som etter retningslinjene for bidragsbudsjett har 

fortrinn fremfor allmennyttige formål, og det er disponert noe av midlene til allmennyttige 

formål står det igjen 30 800,- til løypekjøring. Administrasjonen er av den oppfatning at den 

mest rettferdige måten å fordele dette på er etter antall oppkjørte kilometer. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Sømådal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2016 innvilges 

med 18 480,- og belastes bidragsbudsjettet 2017, 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 2017 inkl. regler»  
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Sak 31.17 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd – Sølen løype og fritidsservice 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Sølen Løype og Fritidsservice, datert 28.01.2017 (innkom pr e-

post 26 februar). 

 

Bakgrunn: 

Sølen Løype og Fritidsservice søker om tilskudd til løypekjøring i området Sølenstua. Dette er 

en ideell organisasjon der alt eventuelt overskudd går til nedbetaling av lån for å sikre 

skiløypetilbudet også for fremtiden. Et tilskudd er helt avgjørende for at driften går rundt. 

Det kjøres opp 60 km med løyper i området til glede for både bedrifter, hytteeiere og 

engerdøler. Løypene kjøres opp hver helg i vintersesongen, samt daglig ved behov i 

vinterferieukene og påsken. 

Det er ikke spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden. Søkeren har i sitt budsjett satt opp kr 

124 123,- i driftskostnader, inkludert lånekostnader for løypemaskin. Videre er det budsjettert 

med kr 107 500,- i inntekter. Dette viser at budsjettert driftsresultat er kr 16 623,20. Bidrag fra 

fjellstyret ville derfor vært kjærkomment.  

Det anmerkes at søknaden inkom pr e-post den 26 februar, jfr annonsert søknadsfrist 1. 

februar.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 

overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 

næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 

Bidragsbudsjett med regler for 2017, se sak 90.16. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 

allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

I bidragsbudsjettet 2017 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

Dette er helt klart et allmennyttig formål som kommer mange til gode, både fastboende, 

hyttefolk og tilreisende i hele kommunen. Skiløyper er det viktigste vinterproduktet i 

kommunen og det viktigste trekkplasteret både for hyttefolk og turister i vintersesongen. Sånn 

sett er dette også et viktig tilbud i forhold til næring og næringsutvikling i kommunen. Det er 

også en godt brukt aktivitet blant lokalbefolkningen som veldig mange setter stor pris på.  

Fjellstyret har gjennom flere år bidratt til løypekjøringen i Engerdal over Bidragsbudsjettet. 

Administrasjonen vil anbefale at det gis bidrag også i år, men at man på tross av separate 

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. 
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Etter at næringssøknadene er behandlet, som etter retningslinjene for bidragsbudsjett har 

fortrinn fremfor allmennyttige formål, og det er disponert noe av midlene til allmennyttige 

formål står det igjen 30 800,- til løypekjøring. Administrasjonen er av den oppfatning at den 

mest rettferdige måten å fordele dette på er etter antall oppkjørte kilometer. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Sølen Løype og fritidsservice til preparering av skiløypenett for 

2016/2017 innvilges med 9240,- og belastes bidragsbudsjettet 2017, 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 2017 inkl. regler»  
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Sak 32.17 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd – Snerta hytteforening 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

Søknad fra Snerta Hytteforening, datert 15.02.2017 (innkom pr e-post 20 februar).   

Bakgrunn: 

Bakgrunn: 

Snerta hytteforening søker om kr 5000,- i bidrag til preparering av skiløyper mellom Snerta 

og Elvdalen. Skiløypa er et populært tilbud til lokalbefolkning, hytteeiere og andre tilreisende. 

Søker opplyser at løypeprepareringen utgjør en forholdsvis stor andel av hytteforeningens 

budsjett, og av den grunn er det et spørsmål hvorvidt foreningen kan fortsette med å kjøre opp  

Det anmerkes at søknaden inkom pr e-post den 20 februar, jfr annonsert søknadsfrist 1. 

februar.  

Skiløypa mellom Snerta og Elvdalen bekostes av Elvdalen Vel i hovedsak, men 

hytteforeningen har også bidratt. Av søknaden framgår det ikke hvor mye hytteforeningens 

andel er av totalkostnaden.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 

overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 

næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 

Bidragsbudsjett med regler for 2017, se sak 90.16. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 

allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

I bidragsbudsjettet 2017 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

Dette er helt klart et allmennyttig formål som kommer mange til gode, både fastboende, 

hyttefolk og tilreisende i hele kommunen. Skiløyper er det viktigste vinterproduktet i 

kommunen og det viktigste trekkplasteret både for hyttefolk og turister i vintersesongen. Sånn 

sett er dette også et viktig tilbud i forhold til næring og næringsutvikling i kommunen. Det er 

også en godt brukt aktivitet blant lokalbefolkningen som veldig mange setter stor pris på.  

Etter at næringssøknadene er behandlet, som etter retningslinjene for bidragsbudsjett har 

fortrinn fremfor allmennyttige formål, står det igjen 14 262,-  til løypekjøring. I og med 

hytteforeningens kostnader knyttet til løypa bare utgjør en del av totalkostnadene, mener 

administrasjonen at det mest ryddige hadde vært å tildele bidrag på grunnlag av 

totalkostnadene (fellesprosjekt). Et evt bidrag fra fjellstyret vil bidra kun til hytteforeningens 

del av kostnaden. Derfor bør andre søkere prioriteres, og administrasjonen anbefaler derfor at 

søknaden avslås.   
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Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter en helhetlig vurdering av mange gode søknader, avslår Engerdal Fjellstyre 

søknad fra Snerta Hytteforening om bidrag til løypekjøring avslås. Fjellstyret 

oppfordrer hytteforeningen til å gjøre en felles søknad sammen med de andre 

løypeinteressentene i området ved senere anledning.  
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Sak 33.17 Ark   
Høring: Søknad om plassering av Åtebu, Stygglandet – Elgå. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 
- Brev fra Statskog SF datert 31.01.17, med vedlegg. 

 
 
Bakgrunn. 
Statskog ønsker fjelltyrets uttalelse i forbindelse med at Erik Andre Nordgård ønsker å sette 
opp en enkel bu for åte-/vakjakt vest for Elgåelva, ved Stygglandet, sør for Elgå.  
 
Plasseringen er i et LNFR-område ihht kommuneplanens arealdel. Bua vil ha et bruksareal på 
om lag 9 m2, en mønehøyde på ca 3 m., og er tenkt bygget/oppsatt sommeren/høsten 2017. 
Formålet med bua er at søker med flere ønsker å bedrive åtejakt på mår, rev og jerv. Søker 
viser til at beskatning av disse artene vil ha positiv effekt for annet småvilt som ryper og 
skogsfugl. 
 
Fjellstyret må gjøre sine vurderinger etter § 12 i Fjelloven, og uttale seg i forhold til om det 
anser at tiltaket vil medføre vesentlig skade for bruksrettsutøving og/eller skader naturvern- 
og friluftslivsinteressene i vesentlig grad.  
  
 
Administrasjonens vurdering: 
Når det gjelder konsekvenser for bruksrettsutøvingen, er det reindriftsnæringen som har de 
største interessene i dette området. Tiltaket berører ikke dyrkede arealer eller arealer med 
husdyr på utmarksbeite. Hensynet til reindriftsnæringen bør derfor ha stor betydning. Både 
Elgå Reinbeitedistrikt og Reindriftsforvaltningen har fått saken til uttalelse. Fjellstyret bør 
også i sin uttalelse hensynta reindriftsnæringen. 
 
Når det gjelder hensynet til naturvernet og friluftsinteresser kan ikke administrasjonen se at 
tiltaket medfører vesentlig ulempe. For jakt representerer tiltaket derimot en positiv mulighet. 
Slik det skisseres i søknaden er det flere personer som vil ha mulighet til å benytte plassen og 
på så vis kommer den flere til gode. Ut fra søknaden kan det forstås slik at det er en 
vennegjeng som skal benytte den. Plasseringen er også slik at den i veldig liten grad berører 
annet friluftsliv. En kan derfor ikke se at tiltaket medfører noen negativ effekt i forhold til 
tradisjonelle friluftsinteresser. Så langt administrasjonen kjenner til berører heller ikke tiltaket 
andre naturverninteresser i vesentlig grad.  
 
Et viktig moment for fjellstyret er at vi administrerer elgjakten i området. Det er vanskelig å 
se at tiltaket vil innvirke på elgjakten i vesentlig grad, men det skader ikke at søker etablerer 
en dialog med elgjaktlaget på jaktfeltet Storbekken. Muligens kan det være sammenfallende 
interesser i forhold til bruk av slakteavfall til åte.  
 
Det er viktig at en slik plass blir brukt hvis det først er åtet der. Hvis ikke blir plassen fungere 
som en foringsplass, og det er ikke i noens interesser. Riktignok må det åtes til en viss grad i 
perioder plassen ikke brukes for å «åte inn» rev, mår, jerv. Videre er det viktig at selve 
åteplassen røktes på en god måte slik at den ikke framstår som en «dumpingplass» for 
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animalsk avfall. Det er også et poeng i så måte at det ikke blir kastet plast og papir sammen 
med åtematerialet.  
 
Når det gjelder selve bygningen så er den, ut fra de opplysningene som foreligger i søknaden, 
nøktern i forhold til størrelse. Bygningen kan med fordel plasseres slik at den stikker minst 
mulig ut i terrenget. Det bør følge med krav om at dersom plassen opphører å brukes som 
tiltenkt må bua fjernes. Det bør foregå en årlig rapportering til grunneier i forhold til bruk og 
gjerne med fotodokumentasjon av selve åteplassen.  
  
 
Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del plassering av åtebu som omsøkt ved 

Stygglandet sør for Elgå. Dette under forutsetning at reindriftsnæringen godkjenner 

tiltaket og at eventuelle nødvendige tillatelser etter plan- og Bygningsloven foreligger. 

Dersom skissert bruk av plassen opphører, skal bygningen fjernes. Bruken av plassen 

må ha et visst omfang, slik at plassen ikke bare fungerer som en foringsplass. En gang 

pr sesong bør også plassen ryddes slik at den framstår som vel skjøttet.   
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Sak 34.16 Ark 362 Saksbeh. OOps 
Prinsippsak: Bruksendring av fritideiendom til boligeiendom.  

 

Saksdokumenter vedlagt: 
- Kommunens saksframlegg og vedtak i sak ang retningslinjer for bruksendring av 

fritidsbolig, vedtatt i kommunestyre 22. september 2016.  

 

Bakgrunn:  
Engerdal kommune har vedtatt retningslinjer for bruksendring fra fritidsbolig til bolig. 

Tanken med å etablere en praksis for bruksendring av fritidsbolig, er å gi hytteeiere adgang til 

å bosette seg på hytta, og en effekt av tiltaket er å begrense befolkningsnedgangen i 

kommunen.  

For at en slik bruksendring skal kunne innvilges, er det satt opp en del kriterier som må ligge 

til grunn for at omdisponering skal kunne skje. Bl.a. vil det settes krav til helårs vei med tanke 

på helsetjenester og vurdering av skoleskyss. Det er tenkt at bruksendringen vil gis til 

nåværende eier, og når denne dør eller selger hytta vil bruksendringen opphøre.  

Kommunens retningslinjer har konsekvenser for fjellstyret. I tillegg må fjellstyret vurdere 

hvordan en vil sakshandtere framtidige søknader om bruksendring med de nye 

retningslinjene.  

Statskog har i brev av 01.02.17 (vedlegg i sak 35.17) bedt om fjellstyrets uttalelse i forhold til 

en de prinsippielle konsekvensene av kommunens vedtatte retningslinjer.  

Administrasjonen fremmer derfor dette som en prinsippsak, slik at Fjellstyret får mulighet til 

å diskuttere en del prinsipper rundt sakskomplekset før en behandler enkeltsaker.  

 

Administrasjonens vurdering: 
Slik administrasjonen oppfatter det har ikke kommunen hatt noen utadvendt prosess i denne 
saken før de vedtok sine retningslinjer. For fjellstyrets del har dette en økonomisk 
konsekvens. For grunneier, både i statsallmenning og på den privateide delen av kommunen, 
har det en konsekvens, og i tillegg vil det ha en konsekvens for dem som drifter 
vannforsyning og felles avløpsløsninger i hyttefelt.  
 
For fjellstyrets del har praksis vært at det har stilt seg positive til midlertidig bruksendring. 
Fjellstyret har hatt et fåtall slike saker de siste 6-8 år og har i stilt seg positive til tidsbegrenset 
bruksendring. Dette sjøl om det i prinsippet har medført en reduksjon i fjellstyrets inntekter. 
Festeinntekter fra fritidseiendommer på statsallmenning fordeles mellom fjellstyret og 
Grunneierfondet med en prosentvis 50:50-fordeling. Inntekter fra boligfeste tilfaller i sin 
helhet Grunneierfondet. Her skal det anføres at i disse tilfellene der det er gitt midlertidig 
bruksendring i Engerdal, så har ikke Statskog endret festeforholdet fra fritid til boligfeste, slik 
at i praksis har inntektene blitt fordelt mellom fjellstyret og grunneierfondet.  Om en ser over 
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tid vil det ha en viss økonomisk konsekvens for fjellstyret. Fjellstyrets andel av den årlige 
festeavgiften utgjør (grovt regnet gjennomsnitt) ca kr 1000,-. Dersom Statskog velger å gjøre 
om festeavtalen fra fritidseiendom til boligeiendom, vil fjellstyret tape ca kr 1000,- pr objekt 
pr år. Dersom dette omfatter mange enheter over mange år, så vil dette ha en merkbar 
økonomsisk konsekvens for fjellstyret ved at inntektene synker med flere titalls tusen. 
Relevant å ta i betraktning i denne saken er også at årlig festeavgift for fritidseiendommer er 
høyere enn for boligeiendommer.  
 
Et annet moment som er verdt å trekke fram er forholdet til reguleringsformål. Fjellstyret har i 
mange tilfeller uttalt seg i forhold til arealplaner og i forhold til kommuneplanens arealdel. 
Det er viktig å ha i bakhodet at reguleringsformålet i utgangspunktet har vært 
fritidsbebyggelse, og ikke «permanent» boligbebyggelse når disse områdene ble utbygd. 
Fjellstyret har da også i sine uttalelser satt betingelser om at en bruksendring ikke endrer de 
planmessige forutsetninger som gjelder for området hytta ligger i.     
 
Kommunen opplyser at ved bruksendring, vil de fortsatt behandle eiendommen som en 
fritidsbolig i forhold til kommunale skatter og avgifter. Også i matrikkelen vil eiendommen 
blir stående som en fritidseiendom.  
 
Statskog har ikke tatt stilling til flere viktige spørsmål knyttet til dette, og det er derfor de 
ønsker noen signaler fra fjellstyret. Det kan også reises noen juridiske spørsmålsstillinger i 
forhold til tomtefesteloven og evt krav om innløsing. Av tomtefestelovens § 32 følger at det 
foreligger en rett til å kreve innløsing av festeforhold for boliger og fritidsboliger etter 30 år. 
Kommunens prinsipper kan teoretisk utløse slike krav dersom den defineres som en 
boligeiendom. Dette er antakelig ikke i fjellstyrets interesser og vil komme i konflikt med 
Fjellovens § 13. Det som i utgangspunktet er en fritidseiendom med et festeforhold i tråd med 
Fjellovens § 13 kan derfor ende opp med at den blir solgt som en boligeiendom. Fjellstyret 
bør derfor påvirke Statskog til å beholde at festeformen er fritidsfeste, sjøl om eieren gis 
mulighet til å bebo eiendommen på helårsbasis.   
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak:  
 

1. Engerdal fjellstyre er kjent med kommunens retningslinjer vedrørende søknader om 

bruksendringer fra fritidsbolig til boliger. Fjellstyret betrakter retningslinjene slik at 

det fortsatt er snakk om midlertidige bruksendringer, og kan for sin del stille seg bak 

prinsippene under følgende forutsetninger:  

a. At bruksendringen ikke medfører en varighet som utløser krav om innløsing 

etter tomtefestelovens kap VI. 

b. At avtalen mellom Statskog og fester fortsetter som et fritidsfeste etter at 

bruksendring er gitt, dvs at det skjer ingen avtalemessig omgjøring av 

festeforholdet.  

c. Bruksendringen medfører ingen endring i forhold til aktuell eiendom fortsatt 

må følge gjeldende standard i kommuneplanens arealdel og kommunedelplan 

fritidsbebyggelse 2009 – 2020, samt eventuelle reguleringsbestemmelser for 

aktuelt område.  
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2. Gitt disse forutsetninger er oppfylt, anser ikke Fjellstyret at det er nødvendig å uttale 

seg i hver enkelt sak vedr bruksendring fra fritidsformål til boligformål, men ønsker å 

få tilsendt kopi av hver enkelt søknad fra Statskog til orientering.   
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Sak 35.17 Ark 362.1 Saksbeh.: OOps. 
Høring: Søknad om bruksendring fra fritidseiendom til boligeiendom – Femund 
Villmarksgrend  

 

Saksdokumenter vedlagt:  

- Brev fra Statskog SF datert 01.02.2017.  

 

Bakgrunn. 
Statskog ber om fjellstyrets uttalelse i forbindelse med en søknad om omdisponering av 

fritidsbolig til bolig i Femund villmarksgrend. Aktuell fritidsbolig (gnr 165 bnr 15 festenr 61) 

er eid av Curt Husfloen. Han har tidligere hatt midlertidig bruksendring (fjellstyresak 34.11), 

og fjellstyret har i den forbindelse uttalt seg positivt.  

Statskog ber om fjellstyrets uttalelse, jfr. Fjellovens §12 (Grunndisponering). 

 

Administrasjonens vurdering. 
 
Fjellstyret har tidligere vurdert lignende søknader, bl.a. i sak 22.11 (Husflobrenna), 34.11 
(Villmarksgrenda) og 54.15 (Ulvåberget) vedr midlertidig omdisponering fra fritidseiendom 
til boligeiendom. Formålet med denne type omdisponeringer er å kunne bosette seg på hytta. 
Dette er positivt for kommunen av hensyn til befolkningsutviklingen.  
 
Fjellstyret har også berørt problemstillinger knyttet til omdisponeringer av fritidseiendommer 
i sin prinsippielle sak om fjellovens § 13 (sak 34.15). I tillegg foreligger prinsippielle 
vurderinger gjennom foregående sak (sak 34.17).    
 
For fjellstyrets vedkommende vil en bruksendring til boligfeste bety at festeinntekten for dette 

fritidsfestet faller bort. For 2015 utgjør dette kr 682,-. Det forventes ikke mange slike 

søknader, og eventuelle betenkeligheter med frafall av festeinntekter til fjellkassa, bør derfor 

ikke være et argument som gis betydning i fjellstyrets uttalelse. For kommunen som helhet er 

tilflytting viktig. Fjellstyrets inntektstap kan derfor kompenseres positivt for andre områder. 

I forhold til de interesser fjellstyret skal i vareta etter fjelloven er det ikke avgjørende om 

denne tomta i Ulvåberget er klassifisert som fritidsfeste eller boligfeste, såfremt ikke 

bruksendringen medfører andre standarder for bruksareal på tomta. Dersom en legger til 

grunn at Husfloen fortsatt må forholde seg til de krav som gjelder etter kommuneplanens 

arealdel og kommunedelplan fritidsbebyggelse (2009 – 2020), som øvrige hyttefestere i 

området, bør fjellstyret kunne godta søknaden. Senere får det være opp til Engerdal kommune 

som planmyndighet å avgjøre om det kan godtas omdisponering fra fritidsbolig til bolig i slike 

hyttefelt.   

 
 

 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 15.03.17 

39 

 

Administrasjonens forslag til uttalelse. 

Engerdal fjellstyre godkjenner for sin del at Statskog innvilger søknaden fra Curt 

Husfloen en om midlertidig bruksendring fra fritidsfeste til boligfeste på gnr. 161, bnr. 

1, festenr. 123 i Ulvåberget hytteområde. Det legges til grunn at Husfloens hytte/bolig 

fortsatt må følge gjeldende standard kommuneplanens arealdel og kommunedelplan 

fritidsbebyggelse 2009 – 2020, en standard som gjelder for samtlige hytteeiere i 

Ulvåberget. For øvrige bemerkninger og forutsetninger henvises det til fjellstyrets 

vedtak i sak 34.17.  

 

 

 

 

 

 


