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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 12.10.18. 

 

Sak 70.18 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 17.09.18. 

 

Sak 58.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Ny behandling: Høring om bygging av vei til hytte Svartodden/Gjermundsvika 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Ingen 

 

Bakgrunn: 

Fjellstyret behandlet første gang denne saken på møtet den 21. august i år. Fjellstyret fattet da 

følgende vedtak:  

Fjellstyrets vedtak: 

Saken utsettes. Før endelig realitetsbehandling bes Statskog SF om å gi en 

redegjørelse for hvordan saksbehandlingen har vært overfor hytteeierne som i 

dag har vei fram til hytta, samt når disse veiene er bygd. Før neste gangs 

behandling foretas det en befaring i hyttefeltet hvor også Statskog SF og 

Engerdal kommune inviteres til å delta.  

Befaring er gjennomført og det er gitt svar i forhold til hvordan eksisterende veier er kommet 

til. Det ytterligere bakgrunn i saken og administrasjonens vurderinger vises det til 

saksutredning i forkant av møtet den 21. august.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse:  

Prinsippielt mener Engerdal fjellstyre at anleggelser av veier innenfor områder for 

fritidsbebyggelse skal skje i henhold til vedtatte planer. I dette konkrete tilfelle gjør det 

ikke det. Det ser allikevel ut til at merparten av de andre eiendommene i dette området 

har vei, og dersom grunneier og Engerdal kommune finner det rimelig å tillate 

anleggelse av vei som omsøkt, vil fjellstyret ikke motsette seg dette.  
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Sak 71.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilskudd – Kvernlia Seterlag 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg, datert 24 april 2018.  

 

Bakgrunn: 

Kvernlia seterlag v/ Mai Elgåen søker om midler til vedlikehold av setervei. Det er et antall (9 

stk) andelseiere i veien og de fleste er bosatt i Sømådalen. Setra ligger i Os kommune, men 

det er søkt om tilskudd både fra fjellstyret i Engerdal og fjellstyret i Os. Pga stor saksmengde 

og avklaring i forhold til om søknaden skal behandles av begge fjellstyrer, legges den ikke 

fram for fjellstyret i Engerdal før nå. Søker er i løpet av sommeren kontaktet i forhold til dette 

og utdypende opplysninger 

Setra er ikke lenger i aktiv bruk, men leies ut til fritidsformål. Veien er stengt ca 150 m før 

setra med bom. Foruten andelseiernes bruk, er det fremst jegere og bærplukkere som bruker 

veien. 

Søker har lagt ved et kostnadsoverslag for vedlikehold fra forrige sommer.  

Os Fjellstyre behandlet søknaden på sitt møte den 27.08.2018. Os fjellstyre fattet følgende 

vedtak: 

 Os Fjellstyre bevilger kr. 5.000,- til støtte til vedlikehold av Kvernlia setervei. 

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 2018, se sak 90.17. 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: 

Det er flere bruksberettigede på statsallmenningen i Engerdal som er omfattet av søknaden. 

Vegen og setra det er snakk om ligger allikevel ikke på statsallmenningen i Engerdal, slik at 

det er mer naturlig at Os fjellstyre yter tilskudd i en slik sak. Bruksrettsinteressen knyttet til 

setra og veien er fremst i Os kommune. Men i og med det er flere bruksberettigede 

hjemmehørende i Engerdal som er deleiere i seterveien og setra, er det heller ikke umulig for 

fjellstyret å yte tilskudd, jfr Fjellovens §11 og «Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler» pkt 1 

(styrking og utvikling av næringsgrunnlag i allmenningsbygder). Administrasjonens 

oppfatning er at fjellstyret fremst prioriterer tiltak i statsallmenningen i Engerdal. Det er 

riktignok i unntakstilfeller gitt bidrag til tiltak som ikke ligger på statsallmenningen (f.eks sak 

49.13 Risbakken Sag AS).  



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 12.10.18 

3 

 

Det har også de seinere åra vært flere søknader om midler til vegvedlikehold. Disse er som 

regel vært avslått. I stedet ar fjellstyret prioritert å øremerke midler fra posten «Allmennyttige 

formål m.m.» i Bidragsbudsjettet til vegvedlikehold på statsallmenningen. Disse midlene 

brukes gjennom et samarbeid med vegeier Statskog SF.   

Slik Bidragsbudsjettet er lagt opp vurderes denne søknaden å komme inn under allmennyttige 

formål m.m. For 2018 er det så langt gitt tilsagn om kr 158 000,- av en ramme på kr 208 000,-

. Det er således 50 000 kr som ikke er disponert i forhold til vedtatt Bidragsbudsjett. Allikevel 

råder administrasjonen fjellstyret til å avslå søknaden i og med tiltaket ikke er i Engerdal, og 

det ikke har vært gitt bidrag til vegvedlikehold på mange år.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

Engerdal fjellstyre vurderer søknaden om midler til vegvedlikehold på Kvernlia 

setervei til å ligge utenfor det som Bidragsbudsjettet prioriterer av tiltaket. Søknaden 

avslås derfor.   
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Sak 72.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Søknad om utvisning av tilleggsjord og inngjerding av beite – Rune Hauglund 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg fra Rune Hauglund, datert 15/5-18. 

- E-post fra Engerdal fjellstyre til Hauglund 5/6-18 (ber om tilleggsopplysninger). 

- E-post med svar fra Hauglund til Engerdal fjellstyre 5/6-18. 

- Høringsbrev fra Engerdal fjellstyre 11/7-18. 

- Svar fra Engerdal fjellstyre vedr inngjerding 11/7-18. 

- E-post fra Hauglund 12/7-18. 

- Kommentar til høringsbrev fra Hauglund 12/7-18. 

- Høringssvar fra reindriftsforvaltningen 12/7 (og 26/)-18. 

- Høringssvar fra Mattilsynet 12/7-18. 

- Høringssvar fra Statskog SF 10/8-18. 

- Høringssvar fra Engerdal kommune 31/8-18. 

- Høringssvar fra Fylkesmannen i Hedmark 20/8-18. 

- Høringssvar fra Sametinget 18/9-18. 

 

 

Bakgrunn:  

Rune Hauglund som eier bruket Edvang gnr 161 bnr 41 i Søre Elvdal søker dels om å få utvist 
et areal på om lag 8 daa  som tilleggsjord og dels om å få utvist et areal på om lag 57 daa som 
beite. Formålet er å ha beitearealer for geiter og området må derfor gjerdes inn. Brukeren ser 
for seg å ha 100 vinterfora geiter innen en 5 års periode. I forbindelse med dette har også 
brukeren behov for mer areal for å dyrke opp, men dette ønsker han å komme tilbake til. Det 
skisseres et behov for 500 – 600 daa totalt.  

Brukeren kjøpte gården i 2006 og  har drevet noe med forproduksjon. Nå ønsker han å satse 
på geiter for kjøttproduksjon. Han ser for seg i første omgang å ha 100 -120 vinterfora geiter 
for kjøttproduksjon. Ifølge jordregistrering har søker 87 daa fulldyrket jord i dag, i tillegg til 
skogsarealer og annet. Totalt har bruket om lag 169 daa. Søker ser for seg et arealbehov på 5-
600 daa innen 5-8 år. Det er ikke framlagt noen drifts- eller finansieringsplan for 
bruksutbyggingen, men søker har beskrevet sine planer i sine e-poster til Engerdal fjellstyre. 
Det vises til disse for beskrivelse av planer.  

Søker skisserer et driftsopplegg med inngjerdet beite som kan deles opp i flere teiger slik at 
bruk av hver enkelt teig kan alternere. Område A i søknaden er tenkt overflatedyrket og søker 
ønsker å kjøpe dette. Dette forholdet må således behandles som en søknad om tilleggsjord ihht 
Forskrift om seter og tilleggsjord m.v i Statsallmenningane, §20. Område B ønskes inngjerdet 
som skissert i søknaden, og benyttes som beite. Søker har muntlig opplyst at han planlegger 
grinder i gjerdene, slik at andre brukere av området enkelt skal kunne komme seg fram. Det 
vises til vedleggene i saken for ytterligere bakgrunnsinformasjon.  
 
Vedtak om beiteareal og utvisning av tilleggsjord gjøres av Fjellstyret, og følger «Forskrift 

om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmeningane», §§ 5 og 20. For begge 
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spørsmålsstillingene må fjellstyret høre Statskog SF, kommunen og regional 
kulturminnemyndighet. I forhold til samiske kulturminner er det Sametinget som uttaler seg. I 
denne saken er også Mattillsynet, Reindriftsmyndigheten og Fylkesmannen hørt i tidlig fase, 
noe som er vurdert som hensiktsmessig av erfaring fra lignende saker tidligere. Spørsmålet 
om inngjerding avgjøres av Statskog SF etter samme forskrifts §5. Vedtak om inngjerding av 
beite gjøres etter anbefaling fra Fjellstyret.  
 
 

Administrasjonens vurdering: 

Sentralt i fjellstyrets vurdering ved både utvisning av beite og utvisning av tilleggsjord er 
brukerens behov. Dette må være dokumentert f.eks gjennom en driftsplan. Søker har gjennom 
sin korrespondanse beskrevet sine planer og behovet for ytterligere arealer. I tidligere saker er 
det ofte sett til den s.k. «Bjørlo-registreringen» fra 1993. Denne tok for seg hvert enkelt bruk 
på allmenningen og beskrev daværende drift og framtidig behov for dyrkningsjord. I denne 
registreringen ble det ikke registrert noe ytterligere behov. Nå begynner det å bli en del år 
siden denne registreringen ble gjort, slik at for en del bruk er behovet endret. Derimot ble det i 
området skissert at samlet behov for dyrkingsjord utover allerede oppdyrket var om lag 100 
daa. Det er gjort nydyrkinger i området etter dette. Samtidig har driften opphørt på flere av 
brukene og ledig jord brukes av andre brukere eller ligger brakk. Det foreligger imidlertid 
ingen nyere samlet registrering av behov for dyrkingsjord. Engerdal kommune vurderer i sin 
høringsuttalelse at brukets behov ved 100 vinterfora geiter er ca 100 daa fulldyrket og 300 daa 
innmarksbeite.  
 
Fjellstyret og Statskog har tidligere praktisert krav om at det framlegges driftsplan der 
behovet er dokumentert, før en kan fatte vedtak om utvisning. Slik nåværende forskrift er 
formulert, er ikke dette kravet absolutt.  

Fjellstyret har hørt berørte innstanser, og samtlige har avgitt høringssvar. Ingen av 
høringsinstansene har prinsippielle innvendinger mot søknaden. Engerdal kommune har i sitt 
høringssvar presisert viktigheten av å ha gode planer i forhold til økonomi og investeringer, i 
og med kjøttproduksjon kan være krevende ift økonomi. Statskog har i sin høringsuttalelse 
redegjort for hvordan de ser på videre behandling av saken, dersom Fjellstyret stiller seg 
positive til den. Bl.a ønsker de at det settes vilkår for gjerding og beiteslipp.  

Etter dagens lovverk er ikke utvisning av tilleggsjord noe som bruksberettigede har krav på. 
Fjellstyret må derfor vurdere behov og alternativer på selvstendig grunnlag. Søkeren har 
redegjort for sine planer og skissert sitt behov. Det er så langt ikke registrert at tiltaket vil 
komme i konflikt med annen bruksrettsutøving i området. Tiltaket vil medføre at noe 
skogareal dyrkes og at noe overgår fra produksjonsskog til kulturbeite over tid.  

Et forhold som kan kommenteres spesielt ved denne saken er søkers ønske om en midlertidig 
bruk av deler av omsøkt areal. Siden det er snakk om beite for geiter ble det fra søkers side 
tydeliggjort at det ikke var aktuelt med noen midlertidig gjerding i og med geiter er 
vanskeligere å gjerde inn enn f.eks sau og ku. Det blir derfor snakk om permanente gjerder, 
og en slik løsning er det vanskelig i gi midlertidig tillatelse til ift til Seterforskriften. Det 
krever samme saksbehandling som en ordinær tildeling av beiteareal for inngjerding, noe 
søker er informert om.    

Når det gjelder forholdet til friluftslivet i området er det fremst ferdsel langs elva som blir 
berørt. Det er antakelig ikke ønskelig at gjerder går ned i vannet. Samtidig må dyra ha tilgang 
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til drikkevann. Dette kan løses på flere vis. Videre må det finnes gjennomganger i gjerdet, 
dels med tanke på menneskelig ferdsel, men også i tilfelle annet dyreliv, som elg og rådyr, 
kommer seg innenfor gjerdet. Slike åpninger bør derfor finnes og stå åpne når ikke arealet er i 
bruk.  

Dersom fjellstyret fatter positivt vedtak, vil videre saksgang og rammebetingelser følge av 
gjeldende lovverk og forskrift. Dette betyr at dersom ikke arealene tas i bruk vil utvisningen 
falle bort. For utvist tilleggsjord skjer dette etter 5 år, og for utvist beite fatter fjellstyret 
vedtak.  

Det finnes en del eksempler på at når inngjerdet beite, setervoll og tilleggsjord ikke lenger er i 
bruk så blir gjerdene stående. Fjellstyret har oppfordret eier av slike gjerder, og spesielt der 
det finnes gammel piggtråd, til å fjerne disse. Det finnes allikevel en del slike igjen som ikke 
lenger har noen funksjon, men er til hinder for vilt og menneskelig ferdsel. Fjellstyret bør 
derfor sette krav om fjerning av gjerder dersom bruk av tildelte arealer opphører.     

Administrasjonen foreslår at omsøkt areal for oppdyrking kan vises ut. Dette under 
forutsetning av at det foreligger tillatelse etter dyrkingsforskriften. Videre vil et slikt vedtak 
være omfattet av de rammer som ligger i lov og forskrift ift når det må tas i bruk. Et salg 
forutsetter også at arealet faktisk blir oppdyrket.  

Når det gjelder søknaden som omhandler beitearealet og inngjerding av dette, mener 
administrasjonen at dette også kan vises ut. Slikt beite vil ikke kunne selges. Skulle drift 
opphøre eller at det blir endrede planer for gården i framtiden, vil arealet gå tilbake til 
allmenningen eller kunne nyttes av andre til beite. Gjerder kan kreves borttatt ved opphør av 
bruk.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. I henhold til § 20 i Seterforskriften utvises det et tilleggsareal på inntill 8 daa i tilknytning 
til gården Edvang, gnr 161 bnr 41, som skissert i søknad. Fjellstyrets utvisning forutsetter 
at godkjenning for dyrking foreligger.  

2. Fjellstyret godkjenner for sin del at arealet kan gjerdes inn.  
3. Dersom bruker har ytterligere behov for tilleggsjord, må en drifts- og finansieringsplan 

følge framtidig søknad.  
4. I henhold til § 5 i Seterforskriften utvises inntil 57 daa som inngjerdet beite til nevnte 

bruk, slik som skissert i søknad.   
5. Fjellstyret setter krav om at arronderingen blir slik at arealet, og følgelig gjerde, utformes 

på en måte som hensyntar viltinteresser og allmenne frilufts- og naturverninteresser i 
området. Gjerder skal fjernes dersom bruk opphører.    
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Sak 73.18 Ark  Saksbeh.: OOps 

Økonomirapport 2. tertial 2018. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Regnskapsrapport (resultat pr avdeling) pr 31.08.2018. 

 

Bakgrunn: 

I ”Stillingsbeskrivelse for daglig leder (DL)”, vedtatt av fjellstyret i sak 03.13, fremgår det i 

pkt. 22 at ”(…) DL skal legge fram regnskapstall m/kommentar for 1. tertial innen 15. juni for 

styret, og 2. tertial innen 15. oktober.(…)”. Økonomirapport pr 2. tertial 2018 legges herved 

frem til behandling.  

 
 
Administrasjonens vurdering. 

Det er driftsbudsjettet som legger rammene for fjellstyrets virksomhet og daglige drift. I 
vedtatt driftsbudsjett for 2018 (sak 89.17) ble det å videreføre nåværende aktivitetsnivå og 
bemanning innenfor strenge kostnadsrammer.  
 
Vedtatt driftsbudsjett for 2018 og revidert regnskap for 2013-17 viser følgende hovedtall: 
 

 Budsjett 
2018 

Regnskap  
2017 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2013 

Sum driftskostn 
adm 

2 831 000 2 735 679 2 629 740 2 566 236 2 941 558 2 642 065 

Sum kostnader 
fiskeanlegg 

574 000 533 445 527 357 532 716 478 989 483 990 

Driftskostn 
statsallm. 

2 734 000 3 079 808 2 737 762 2 517 982 2 743 303 2 536 002 

Rente-
/finanskostnader  

- - - - - 0 

Sum kostnader i 
alt 

6 139 000 6 348 932 5 894 859 5 616 934 6 163 850 5 662 057 

       

Inntekter adm. 123 000 55 772 58 913 96 633 141 928 15 000 

Inntekter statsallm. 6 416 000 7 220 261 6 720 381 6 342 270 6 013 780 6 163 596 

Inntekter 
fiskeanlegg 

102 000 59 032 79 072 102 641 110 694 136 436 

Finanspost, 
renteinntekt 

179 000 37 038 50 988 116 014 181 116 214 765 

Sum inntekter i alt 6 820 000 7 335 065 6 909 354 6 657 558 6 447 518 6 529 797 

       

Inntekter - 
utgifter 

683 000 1 023 171 1 014 495 1 040 624 283 668 867 740 

 
 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 12.10.18 

8 

 

Etter overgang til digitalt kortsalg har fjellstyret større forutsetninger for å kunne si noe om 
fiskekortsalget under året. Akkumulert omsetning pr 1 september er 3,4 % lavere enn på 
samme tidspunkt i fjor. Hva gjelder antall solgte kort er dette bare 0,5% lavere enn sist år. 
Dette kan tolkes slik at det er solgt nesten like mange kort, men for kortere tidsperioder (f.eks 
folk har valgt døgnkort fremfor ukeskort). For «Femundsmarkakortet» er nedgangen i både 
omsetning og antall solgte kort om lag 11%. Dette kortet har vi sammen med Statskog SF og 
inntektene deles 60/40. Det vil fortsatt selges kort utover høsten, men basert på erfaringstall 
vil det bli  vanskelig å nå budsjettert inntektsmål i 2018.  
 

Figur 1: viser akkumulert fiskekortsalg i kroner gjennom året. Y-aksen angir omsetning i kr og x-aksen 

angir ukenummer. For årene 2015 og 2016 viser grafene den del av omsetningen som gikk gjennom inatur.no. 

 
Derimot er det en del andre inntekter knyttet til fremst tjenestesalg og jaktkortsalg som 
forventes å bli noe høyere enn budsjettert, slik at samlede inntekter totalt forventes å nå 
budsjetterte mål. 
 
Daglig leders oppfatning er at driftsmessig har fjellstyret vært preget av sunn økonomisk 
tankegang og måtehold. Bruken av sommervikarer har vært omtrent som i 2017. Forbruk av 
lønnsmidler er noe høyere enn foregående år, men en del av dette skyldes igjen økt 
tjenestesalg. Det vil således gjenspeile seg i økte inntekter.   
 
Det å sammenligne kostnadsutviklingen opp mot fjoråret gir en god pekepinn på hvordan en 
ligger an i forhold til å nå fjellstyrets budsjetterte målsetninger. Fullstendig økonomirapport pr 
31. august ligger vedlagt saken. Ser en på hovedtallene for regnskapet 2012-2017 pr 31. 
august ser dette ut som følger: 
 

Driftskostnad 
pr avdeling 

Regnskap 
2018 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2013 

Regnskap 
2012 

1 – Interimsavd 
lønn 

2 241 401 1 936 859 1 978 291 1 789 177 1 878 719 1 842 696 1 612 287 

3 – 
Administrasjon 

805 757* 659 892* 606 480* 649 811* 705 313* 668 421* 624 786* 

4 – Fiskeanlegg 85 017 121 202 115 522 116 897 139 586 137 523 121 764 

5 – Jakt, fiske, 
grunnutnytting 

1 030 663 874 884 439 793 529 613 682 745 651 508 614 903 

        

*Bidragsbevilgninger ikke medregnet 
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Det kan knyttes enkelte kommentarer til de ulike avdelingene og postene i den spesifikke 
regnskapsrapporten: 
 

- Kostnadene på interimsavdeling lønn vil først ved årets slutt deles opp på de ulike 
avdelingene administrasjon, fiskeanlegg og jakt/fiske/grunnutnytting, samt fordeles 
ihht til de krav Statskog setter (refusjonsberettiget, ikke refusjon berettiget osv). 
Lønnsutviklingen for ansatte i fjellstyret følger tariffavtale mellom Naturviterne og 
Fjellstyresambandet. Det har under året skjedd en lønnsutvikling på 2,8 % samlet for 
de som er omfattet av denne avtalen. I tillegg er satser for møtegodtgjør regulert opp 
ihht kommunens gebyrregulativ. Totalbeløpet påvirkes også av at det i 2017 var et 
høyt sykefravær som i sin tur utløste refusjon av lønnsmidler.  

- Samlet sett for avdeling 3 (administrasjon) er forbruket høyere enn på samme 
tidspunkt sist år. Mesteparten av dette skyldes at det er betalt mer til 
pensjonsordningen enn på samme tidspunkt i fjor. I tillegg er det økte 
regnskapsutgifter og høyere kontingent til NFS som er de mest markerte utgiftspostene 
med økning.  

- Samlet sett for avdeling 4 (fiskeanlegg) er samlet forbruk lavere enn på samme 
tidspunkt i fjor. Mye av dette skyldes lavere strømforbruk.   

- Samlet sett for avdeling 5 (jakt, fiske og grunnutnytting) er forbruket høyere enn på 
samme tidspunkt sist år. Dette skyldes økte kostnader med innvendig vedlikehold av 
fjellstyrets utleiehytter, samt noe kostnader knyttet til oppsynsbuer og åpne buer. 
Dessuten har fjellstyrets tjenestesalg i forbindelse med skjøtselstiltak i Gutulia også 
gitt høyere utgifter. Dette er utgifter som fjellstyret får tilbakebetalt og faktureres 
sammen med øvrig tjenestesalg. .  

 
Oppsummert mener daglig leder at det er god kostnadskontroll og at fjellstyret samlet sett er 
på vei til å nå de målsettinger som ligger til grunn i Driftsbudsjettet for 2018. 
Kostnadsøkningen knyttet til lønn og skjøtselstiltak vil komme inn igjen som økte inntekter til 
tjenestesalg.  
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 31.08.2018 til etterretning.  


