
  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 05.06.18 

1 

 

 

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 05.06.18. 

  

Sak 38.18 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 11.05.18. 
 

 

Sak 39.18 Ark 476/611.1 Saksbeh.: OOps 

Avtale om hundetrening på statsallmenningen- Femund Jakt og Fuglehundskole 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev fra Femund Jakt og Fuglehundskole datert 7 mai 2018.  
- Avtale for perioden 2014 – 2018 
- Dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene, Formannskapsvedtak 09.04.2018. 

 

Bakgrunn:  

Femund jakt og fuglehundskole har hatt en 4-årig avtale med fjellstyret om leie av nærmere 
angitt område for trening av stående fuglehunder. Fjellstyret har hatt en slik avtale med jakt 
og fuglehundskolen i en årrekke, og fjellstyret behandlet spørsmålet om fornying av avtalen 
senest i sak 35.14. Vedtaket den gang var som følger:  

Engerdal fjellstyre slutter seg til framlagt forslag til avtale mellom Femund jakt og 

fuglehundskole og Engerdal fjellstyre ang leie av terreng for trening av fuglehunder, 

med følgende tilleggsformulering til pkt 3:  

Der det er preparert faste skiløyper inne i området, skal det utvises ekstra 

hensyn til ferdselen langs disse løypene.  

Fjellstyrets daglig leder gis fullmakt til å signere avtalen.   

Femund jakt og fuglehundskole søker om fornyelse av dagens avtale vedr terreng for trening 
av fuglehunder. De ønsker en langvarig avtale som gir forutsigbarhet i forhold til deres 
virksomhet. De har også behov av relativt store arealer da fugletilgangen kan variere og 
virksomheten baserer seg på trening av hunder på fugl. Det gjelder derfor å ha tilgang til 
tilstrekkelig med områder så det er mulighet for å finne fugl. Samtidig gir det mulighet til å 
alternere mellom ulik områder for å gi fuglen ro i perioder.  

 

Fjellstyret inngår denne type avtale med hjemmel i hundelovens §8.  
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Administrasjonens vurdering: 

Femund jakt og fuglehundskole har i dag en solid virksomhet og er et positivt bidrag i floraen 
av lokale næringsutøvere. Bedriften har hatt avtale med fjellstyret i mange år i forhold til sin 
virksomhet. Den baserer seg på å nytte arealer på statsallmenningen.  

Det er i denne saken utarbeidet ett forslag til ny avtale som i prinsippet er lik med den som nå 
går ut. Avtaleforslaget bygger på tidligere avtaler men ble i 2014 justert litt i forhold til både 
innehold og utseende. Den store endringen er at det ble tatt med et punkt om betaling/pris. 
Mens det tidligere var en «gratisavtale» der bedriften utførte visse takseringstjenester for 
fjellstyre mot at de fikk benytte angitte arealer i sin virksomhet.  

I forbindelse med behandlingen av denne typer saker i 2014, hadde fjellstyret en prinsippiell 
diskusjon om bl.a. prissetting av slike avtaler. Dette resulterte i en harmonisering mellom 
flere ulike avtaler om bruk av terreng for dressur og trening mtp prissetting. For Femund jakt 
og fuglehundskole sin del medførte det at man gikk over fra en vederlagsfri bruk av arealene 
til å betale et årlig beløp. Prissettingen er derfor gjort etter en sammenligning med lignende 
avtaler Fjellstyret har. Det er også sett i forhold til priser på treningskort for hund. Når det 
gjelder spørsmålet om hva betalingen skal bygge på, er anbefalingen som gis at det inngås en 
avtale om å betale en fast årlig pris, noe som anses som mest hensiktsmessig både fra 
administrasjonens side og fra søkers side. Dersom søknadsbeløpet skal justeres for den nye 
avtaleperioden er det nærliggende å peke på at prisen indeksreguleres. Indeksregulert beløp 
vil bli kr 8082,23. Dette utgjør en prisstigning for perioden 2014-2017 på 7,8 %. Til 
sammenligning ble avtalen dressurområde med Sølenstua camp og hytter justert i 2016 med 
10 %. Dette er en 5-årig avtale 

Avtalen gir ingen eksklusiv rett til bruk av områder og kan ikke stenge andre brukergrupper 
ute. Den forutsetter dessuten at virksomheten skaffer tilveie dispensasjon fra 
båndtvangsbestemmelsen hvis bedriften vil benytte arealene i båndtvangstiden.   

Administrasjonens oppfatning er at avtalen har fungert bra. Et er ikke registrert 
brukerkonflikter som følge av den. Den gir en lokal bedrift med et godt rennomè mulighet til 
å tilby tjenester som det er relativt stor etterspørsel etter. Gjennom avtalen gir dermed 
fjellstyret mulighet til næringsvirksomhet på statsallmenningen, og den utnytter de naturgitte 
forutsetninger som finnes. Administrasjonen råder derfor fjellstyret til å forlenge avtalen for 
en ny 4-årsperiode. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre slutter seg til framlagt forslag til avtale mellom Femund jakt og 
fuglehundskole og Engerdal fjellstyre ang leie av terreng for trening av fuglehunder. 
Fjellstyrets daglig leder gis fullmakt til å signere avtalen.   
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Sak 40.18 Ark 433.1 Saksbeh.: OOps 
Høring: søknad om plassering av stolper - «Stolpejakt 2018» 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post med vedlegg fra Statskog SF, datert 14.05.18.  

 

Bakgrunn:  

Frivillighetssentralen søker Statskoig SF, sammen med Engerdal stedsgruppe og Engerdal 
historielag,  grunneiere om tillatelse til å sette opp stolper i Engerdalsområdet. Stolpene skal 
utstyrets med nummer, bokstavkode og en QR-kode. Disse vil fungere som en form for 
orienteringsposter. Formålet er å skape et lavterskeltilbud for å få folk i aktivitet. Totalt skal 
det settes ut 50 stolper, hvorav 4 er plassert på statsallmenningen.  

Stolpene ønskes satt ut til omkring 20. juni og skal plukkes inn igjen etter sesong ca 1 
oktober. De skal enten settes ned i bakken eller festes til tre e.l. med plastbånd. Det vises til 
søknaden fra Engerdal kommune v/Frivillighetsentralen for ytterligere detaljer. 

Fjellstyret avgir sin uttalelse til Statskog i forhold til at dette er et grunndisponeringstiltak 
(fjellovens §12). Fjellstyret må vurdere tiltaket i forhold til bruksrettsutøving, samt i forhold 
til friluftslivet og naturvernhensynet.  

 

Administrasjonens vurdering: 

Tiltaket er tenkt gjennomført i og rundt Engerdalsgrenda. Tiltaket gir både fastboende og 
tilreisende mål og motivasjon for å komme seg ut og i aktivitet. Det skal være enkelt og kunne 
fenge et bredt spekter i befolkningen. På så vis er tiltaket veldig positivt. 

I forhold til natur og friluftsinteressene kan ikke administrasjonen se at tiltaket har vesentlige 
negative konsekvenser. Snarere tvert om; dels vil det skape motivasjon til aktivitet og dels gir 
det folk mulighet til å bli bedre kjent i sitt nærmiljø. Tettestedsnært friluftsliv kan ofte være 
veldig interessant i forhold til det å oppleve plante- og dyreliv.   

Når det gjelder forholdet til bruksrettsutøving er det viktig at tiltaket ikke skaper ferdsel over 
dyrket mark i vekstperioden. Ei heller at tiltaket skaper sjenerende ferdsel i forhold til bofaste 
og næringsvirksomhet. Fri ferdsel gjelder ikke for innmark, og friluftsloven gir definisjon på 
hva som er inn- og utmark ut fra et ferdselsperspektiv. Det følger av friluftsloven at fri ferdsel 
ikke gjelder innmark. En får derfor gå ut fra at Frivillighetssentralen har dette i bakhodet, og 
brukere av tilbudet er kjent med hva som gjelder i forhold til fersel på annens eiendom.  

Dersom slike hensyn tas i betraktning, kan ikke administrasjonen se at tiltaket er annet enn 
positivt og anbefaler fjellstyret å avgi en positiv uttalelse til tiltaket.     
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Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Under forutsetning av at prosjektet Stolpejakten 2018 forholder seg til Friluftslovens 
bestemmelser om ferdsel på innmark, har ikke Engerdal fjellstyre noen invendinger til 
at det utplasseres stolper på statsallmenningen som omsøkt, og hilser det velkommen 
som et positivt tilbud.  
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Sak 41.18 Ark 335.2 Saksbeh.: OOps 
Høring: søknad om inngjerding av setervoll – «Øgardssetra», Veundåsen  

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post med vedlegg fra Statskog SF, datert 22 mai 2018. 
- Kartskisse (Opprettet av daglig leder basert på grunnskisse fra Seterreg. 2001).  

 

Bakgrunn:  

Statskog SF ber om fjellstyrets uttalels i forbindelse med at eier av «Øgardssetra» i 
Veundåsen, Hanne Didriksen, ønsker å gjøre nytt gjerde rundt seterhusa. I forbindelse med 
dette ønsker hun å lage gjerdet litt større slik at hele arealet mellom seterhusa blir inngjerdet. I 
dag er det bare et område rundt selve seterstua som er inngjerdet. Dette gjerdet er i dårlig 
forfatning og søker ønsker å sette opp en ny skigard. 

Administrasjonens bedømming er at seterforskriftens bestemmelser ikke kommer til 
anvendelse i saken fordi setra er falt i det fri og det er heller ikke aktiv setring igjen i 
setergrenda. Saken bør derfor vurderes som et grunndisponeringstiltak etter Fjellovens §12.   

 

Administrasjonens vurdering: 

Fjellstyrets daglige leder var med på befaring på setra i september 2017, og fikk hørt 
Didriksens muntlige bakgrunn for ønsket og sett på mulige løsninger. Det er som Didriksen 
skriver i sitt brev til Statskog SF datert at det ved hennes seter blir en snu- og parkeringsplass 
for biler i barmarksperioden. Som administrasjonen forstår oppstår det litt problemer knyttet 
til hundelufting og trafikk gjennom setertunet.  

Grunnen til at det blir trafikk over tunet er at det er etablert en ferdsel over tid forbi fjøs og 
uthus, er at det går en sti fra setra og sørover. Denne er en del brukt. Didriksen var på 
befaringen positiv til at denne trafikken kunne gå på østsiden av fjøs og uthus. For turgåere vil 
dette medføre en omvei på anslagsvis 10 – 15 meter (en går på østsiden istedenfor vestsiden 
av bygningene). Således vil ikke tiltaket hindre allmennhetens ferdsel, men den vil styre den 
utenom setertunet. 

I og med dette ikke er en seter i drift er det heller «ingen menneskerett» å få gjerde inn den. 
Det er ikke aktiv seteredrift i setergrenda lenger, så gjerdets funksjon blir ene og alene å 
dirigere om ferdselen. Det er mange andre setrer i denne grenda som også har gjerder, og 
administrasjonen kan av den grunn ikke se at fjellstyret bør være restriktiv til inngjerding i 
denne saken. 

I og med det ikke er aktiv setring på noen av setrene i Veundåsen lenger, vil tiltaket heller 
ikke skape ulempe for andre beitebrukere i vesentlig grad. Administrasjonens konklusjon er 
derfor at det er hensynet til allmennheten som fremst påvirkes. Dette vurderes som en liten 
påvirkning for friluftslivet og vil ikke hindre allmennhetens adgang til området som 
turområde. Det skisseres også bruk at en tradisjonell skigard, noe som er å foretrekke framfor 
gjerdeløsninger i metall eller plast. Fjellstyret  rådes derfor til å avgi positiv uttalelse i saken.  
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Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendninger mot at det oppføres ny skigard som 
omsøkt på «Øgårdssetra» i Veundåsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 05.06.18 

7 

 

 

Sak 42.18 Ark 362.1 Saksbeh.: OOps 
Høring: Reguleringsendring Snerta hyttefelt. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post med vedlegg fra Statskog SF, datert 23. mai 2018. 

 

Bakgrunn:  

Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse i forhold til forslag om endring av 
reguleringsbestemmelsene for Snerta hyttefelt. Hyttefeltet har ifølge plankartet 40 hytter, og 
dagens reguleringplan ble senest revidert i 2006. Det vises til vedlagt reguleringsplan med 
bestemmelser for plantekniske detaljer. 

Bakgrunnen for ønsket om reguleringsendring er ønske blant hytteeierne om mer plass. Det 
pekes på behov for å lagre snøskutere, båter, ATV etc. Lignende endringer er gjort for 
hytteområdene Gammelsetra og Volbrenna. Kommunen stiller seg positive til at 
hytteområdene har tilnærmet like reguleringsbestemmelser for bygging. Forslaget innebærer 
at: 

• Antall enheter pr tomt økes fra 2 til 3 
• Brutto bebygd areal pr tomt økes fra 120 til 150 kvm 
• Bygning nr 3 kan være intill 30 kvm   

Fjellstyret avgir uttalelse i forhold til reguleringsendringen med bakgrunn i fjellovens §12. 
Fjellstyret må vurdere tiltaket i forhold til bruksrettsutøving, samt i forhold til friluftslivet og 
naturvernhensynet. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Forslaget innebærer ikke at planområdet totalt sett utvides. Forslaget innebærer at det åpnes 
for en fortetting av bebyggelsen innenfor området. Det kan føres en omfattende diskusjon om 
konsekvensene av de forelsåtte reguleringsendringene, og om prosess rundt denne type 
reguleringsendringer. Administrasjonen tar imidlertid utgangspunkt i fjellstyrets mandat etter 
fjellovens §12, og går derfor ikke inn i omfattende planfaglige vurderinger i denne saken.  

I og med området i dag er avsatt for fritidsbebyggelse, kan ikke administrasjonen se at 
foreslåtte endringer vil medføre vesentlig ulempe for bruksrettsutøvelse, friluftsliv eller 
naturverdier utover de konsekvenser som følger av at arealet allerede er regulert.  Et annet 
moment som har interesse for fjellstyret er om endringene som kommer som en konsekvens 
av at antall bygninger og bebygd areal økes, endrer festeforholdet. Etter det administrasjonen 
forstår  
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Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre har ingen invendinger mot foreslåtte reguleringsendring i Snerta 
hyttefelt.  

Fjellstyret anbefaler på generellt grunnlag at Statskog SF evaluerer festeforholdene for 
de tomtene som blir utbygd maksimalt ihht til evt nye regbestemmelser.  
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Sak 43.18 Ark 332.1 Saksbeh.: OOps 
Høring: Forslag til reguleringsplan for Drevsjømoen massetak.  

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev med vedlegg fra Engerdal kommune, datert 28/4-18. 
- E-post fra Engerdal fjellstyre til Norconsult datert 17/9-15. 

Bakgrunn:  

Fjellstyret har fått forslag til reguleringsplan for Drevsjømoen massetak oversendt fra 
Engerdal kommune. Det er satt frist til den 8 juni med å komme med merknader til planen.  

Engerdal fjellstyre har ytret seg i forbindelse med denne plansaken ved to anledninger 
tidligere. Dels ble det i september 2015 sendt en administrativ uttalelse i forbindelse med 
oppstarten av planarbeidet, se vedlegg . Videre avga fjellstyret fjellstyret uttalelse i forhold til 
inngåelse av avtale mellom utbygger og grunneier i sak 42.17:  

Fjellstyrets uttalelse: 

1. Engerdal fjellstyre stiller seg positive til avtaleinngåelse i forhold til fremmet 

reguleringsplan for massetak på Drevsjømoen. Det skal i avtalen innarbeides at 

forslagsfremmer bidrar til omlegging av løypetrase for Femundrittet, samt at det 

presiseres utover lovkrav i naturmangfoldloven at det skal tas hensyn til hekkende 

sandsvaler og andre dyre- og fuglearter innenfor planområdet. Reindriftens 

interesser skal ivaretas i avtalen.  

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

selve høringsrunden for planforslaget.  

I og med dette er en grunndisponering uttaler fjellstyret seg etter §12 i Fjelloven. Vanligst er 
at fjellstyret uttaler seg til Statskog SF. I denne saken har fjellstyret fått planen oversendt som 
part i saken, i og med vi avga en uttalelse ved oppstart av planarbeidet. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Som nevnt har fjellstyret gitt innspill i saken ved to tidligere anledninger. Planforslaget er slik 
det framstår gjennomarbeidet og Formannskapet har godkjent det for utleggelse til offentlig 
høring. Administrasjonen forutsetter derfor at de planfaglige kvaliteter stiller 

Fjellstyret har pekt på viktigheten av at reguleringen tar hensyn til tre forhold: 

- Forholdet til etablert sti/sykkelsti (friluftslivs-/folkehelseinteresser). 
- Forholdet til hekkende sandsvaler (naturverdier) 
- Forholdet til reindriftens interesser (bruks- og beiteinteresser) 

I tillegg er forholdet til de fastboende og annen næringsvirksomhet i området i forhold til støy 
og forurensing viktige problemstillinger som fjellstyret også er opptatt av. Planforslaget har 
analysert konsekvenser ved dette.  
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I sak 42.17 berørte også fjellstyret forholdet til jordbruksinteressene. Området har en 
potensiell verdi som dyrkningjord. Det er imidlertid ikke registrert noe behov for 
dyrkningsjord fra bønder i Drevsjø-området.  

Forslaget til Reguleringsplanen framstår i det store og hele som gjennomarbeidet i forhold til 
å analysere konsekvenser. I kommentar til innkomne synspunkter skisseres også at det ikke er 
aktuelt å ta delområde 2 i bruk før uttaket av grus i delområde 1 bortimot er avsluttet. Det er 
derimot ikke presisert noen rekkefølgebestemmelser i selve reguleringsplanen. 

 Administrasjonen anbefaler fjellstyret å stille seg positive til planforslaget, men samtidig 
gjenta og presisere de synspunkter fjellstyret tidligere har fremført i forhold til arealbruken i 
planområdet.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

Engerdal fjellstyre har ingen vesentlige innvendinger mot reguleringsforslaget for 
massetak på Drevsjømoen. Fjellstyret gjentar de forhold som er påpekt tidligere i 
forhold til viktigheten av å hensynta frilufts- og naturverdiene i området (stier og 
hekkende sandsvaler) samt at reindriftens interesser blir hensyntatt.  
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Sak 44.18 Ark 323/434.1 Saksbeh.: OOps 
Høring: Forslag om revidering av kommunal forskrift for snøskuterløyper.  

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Forslag til ny forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune med tilhørende kart. 
- Konsekvensutredning av snøskuterløyper i Engerdal, april 2018.  
- Støyutredning av snøskuterløyper, mai 2018.  

 

Bakgrunn:  

Engerdal kommune vedtok den 27.10.2016 lokal forskrift for snøskuterløyper i Engerdal. 
Dette etter en prosess som startet med at kommunen inviterte allmennheten og interessenter 
om å komme med innspill på hvor det burde være snøskuterløyper i Engerdal. Det var derfor 
ikke lagt opp til avklaring av prinsipper med etablering av snøskuterløyper tidlig i prosessen. 
Resultatet ble en relativt lang prosess fram til vedtaket. Dette ble da også påklaget av 20 
parter, noe som i sin tur førte til en klagebehandlingsprosess. Den 14.12.2017 kunne så 
kommunen vedta «Forskrift om snøscooterløyper i Engerdal kommune».  

Forskriften medførte at det kunne åpnes et løypenett i kommunen for vinteren 2017/18. Flere 
løypestrekninger som lå inne i høringsforslaget var tatt ut, og flere strekninger som egentlig 
var godkjent gjennom klagevedtaktet var ikke tatt med -av forskjellige årsaker. Kommunen 
ønsker nå å revidere vedtatte forskrift etter knappe 4 måneders drift av løypenettet. Hensikten 
med revideringen er å få inn strekninger som er justert allerede første driftsår. Viktigst er 
allikvel å få til en rundløype på strekningen Drevsjø – Femundsenden – Gløtberget – Galten – 
Ulvågrenda – Kvitvollia.  

Et av fjellstyrets viktigste oppgaver etter fjelloven er å se til at statsallmenningen brukes på en 
måte som fremmer næringslivet i bygda og ivareta naturvern- og friluftsinteressene. Samtidig 
skal fjellstyret se til at bruksrettsutøvelsen sikres og skjer på riktig måte. Oppsummert kan en 
si at fjellstyret må se på denne saken ut fra følgende forhold: 

• Forholdet til bruksretter 
• Forholdet til jakt-, fiske og friluftsliv.  
• Forholdet til naturverninteressene.  
• Økonomiske aspekter for lokalsamfunnet.  

Fjellstyrene er gjennom endring av Fjellovens § 12 tillagt retten til å forby eller begrense 
motorferdsel i statsallmenninger (grunneierrollen etter §10 i Motorferdselsloven). Dette 
innebærer at det er fjellstyret som kan si ja eller nei til alle saker etter motorferdselsloven med 
tilhørende forskrift på statsallmenningen i Engerdal. Det innebærer også at fjellstyret kan sette 
krav og forutsetninger for å tillate motorferdsel. Rent praktisk vil grunneiersamtykket formelt 
gis når man inngår avtale om å anlegge løypene. En slik avtale foreligger og  ble behandlet og 
godkjent av fjellstyret i sak 71.17. Avtalen er diskuttert av partene og fjellstyret ønsker for sin 
del å endre den med bakgrunn i erfaringer fra første driftsår (se sak 45.18).  

Fjellstyret avga positiv høringsuttalelse i høringsrunden til den forskriften som nå skal 
revideres. Forslaget på nye løypestrekninger er grovt sett ganske likt det som fjellstyret stilte 
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seg positive til i forrige runde. På så vis var fjellstyret i utgangspunket klare til å inngå avtale 
for flere løypestreknigner enn det dagens avtale med kommunen og Statskog omfatter. De 
justeringer som fjellstyret har vært invitert til å godkjenne i løpet av vinteren er godkjent. 
Dette gjelder: 

- Løype nr 2: forbi Veundåsen setergrend (konfliktdempende). 
- Løype nr 5: Dynamittbakken sør for Drevsjø (sikkerhet). 
- Løype nr 5b: Kvilten (forenkling/kortere løype) 
- Løype nr 6: Øst for Hogstad om Glen og inn på Vurrusjøliveien (nøkkelbiotop)   

Kommunen inviterte fjellstyret og Statskog SF til et dialogmøte der de presenterte bakgrunn 
for revideringen den 17 april. Kommunen har nå lagt ut endelig forslag til revidert forskrift til 
høring med frist til den 27 juni.  

Fjellstyret gjorde en grundig behandling i forkant av sin høringsuttalelse i forbindelse med 
etablering av dagens løypenett på statsallmenningen. Det er derfor relevant også å vise til 
fjellstyrets behandling av sak 59.16 som bakgrunn i saken.  

  

Administrasjonens vurdering: 

Det er positivt at Engerdal kommune denne gangen legger fram en sak om snøskuterløyper 
som framstår mer gjennomarbeidet enn det som ble lagt ut til høring i 2016, hvor flere viktige 
underlagsdokumenter var ufullstendige og kommunens egen saksutredning var knapp.  

Saken forstås slik at i prinsippet er hele løypenettet og tilhørende bestemmelser nå ute til 
høring, jfr formannskapets vedtak 14 mai. Administrasjonen har fokusert kun på forslaget om 
nye strekninger samt endringer i bestemmelsene. .  

Erfaringer fra første driftsesong er i det store og hele positive, men det er flere forhold som er 
mindre heldige: 

- Spørsmål om justeringer av løypestrekninger har vært preget av hastebehandling på 
grensen til det uforsvarlige. Etter anmodning fra kommunen har fjellstyret prioritert 
disse sakene fortløpende, med den konsekvens at andre saker dermed får lengre 
behandlingstid.  

- Visse Løypestrekninger ligger faktisk ikke der kommunestyret har vedtatt at de skulle 
gå. 

- Det virker som det har vært uklarheter og manglende avklaringer mellom operatør og 
kommunen. Ledstrekninger er tatt i bruk før godkjenning foreligger fra berørte 
myndigheter. Det så også ut som det var uklart i starten at løypenettet var godkjent for 
snøskuterer og ikke andre kjøretøy. Videre ser det ut til å ha vært uklarhet knyttet til 
hjemmel for bl.a. løypemannskap for å komme seg inn på løypenettet. Statskog og 
Fjellstyret har i avtalen satt krav til materialvalg for løypemerking. Dette ble ikke fulgt 
opp av kommunen og operatør på alle strekninger. Dette er momenter fjellstyret har 
tatt opp med kommunen gjennom sesongen.  

Det positive er at skuterførerne ser ut til å respektere de bestemmelsene som følger av 
forskriften. Fjellstyrets bekjentgjøring av nulltoleranse for brudd på forskriften er nok en 
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bidragende årsak til dette. Men fremst skal snøskuterkjørerne ha honnør for at de faktisk har 
tatt dette på alvor. En skal heller ikke underslå den gleden mange skuterinteresserte har 
opplevd denne vinteren. Hvorvidt løypene har representert noe positivt for andre brukere av 
utmarka i kommunen er heller usikkert. Fjellstyret har solgt færre fiskekort fram til siste april 
denne sesongen (1086 kort) sammenlignet med 2017 (1130 kort). Dette kan selvsagt ha flere 
årsaker, men det er ingen tvil om at mange ivrige friluftslivsmennesker og isfiskere ikke 
ønsker denne type tilrettelegging.   

Den mest markante endringen i forhold til løypetraseer er strekningen Isterfossen – 
Gløtberget. Her sa fjellstyret i sin høringsuttalelse at «Løype nr 9 Sølenstua – Femundsenden 

legges i hovedsak parallellt med veien Sølenstua – Galten – Isterfossen -Femundsenden….». 
Dette ble muligens «overtolket» og oppfattet slik at fjellstyret ikke kunne godta praktiske 
tilnærminger, med påfølgende kritikk av fjellstyret. I hvert fall er forslaget slik det foreligger 
for denne strekningen både forståelig, og det er ikke forventet at den kommer i konflikt med 
de hensyn fjellstyret er satt til å ivareta i vesentlig grad. Størst konsekvens vil etableringen av 
denne strekningen ha for annet friluftsliv i området, noe som er kommentert i den 
konsekvensutredningen som følger endringsforslaget.     

I forhold til viktige friluftsområder, pekes det i konsekvensutredningen på at kommunen har 
god tilgang til slike områder. Eventuelle brukerkonfliker skisseres løst ved at de som ønsker å 
ferdes i områder uten snøskuterløyper med letthet kan oppsøke slike områder andre steder i 
kommunen. Det er en litt lettvint måte å omgå potensielle problemer på, og det er ikke sikkert 
at f.eks en hytteierne ønsker å kjøre til et annet sted i kommunen for å gå på ski i et område 
uten snøskuterløyper.  

Et annet eksempel i Konsekvensutredningen er at for delstrekningen Sølenstua – Isterfossen 
er konludert med at når snøskuterløypa går paralellt med skiløype (9a Galten) så er det 
negativt for skiløypa. Men i og med skiløypa er lite brukt, så er er konsekvensen definert som 
middels negativ. Dette er en bruk av Friluftskartleggingen som fjellstyret påpekte i sin 
vurdering av denne; det blir «feil» dersom en bruker besøksfrekvens som mål på viktighet av 
et område i denne sammenhengen. Et lite besøkt friluftsområde kan ha høy verdi også.  

 Det har vært noe uklarhet rundt det forholdet at visse deler av løypenettet har gått på offentlig 
veg. I utgangspunktet er kjøring med snøskuter forbudt på slike veier, men løypene følger 
bl.a. kommunal veg ved Snerta. Dette vil kommunen ha egne prosesser rundt. Utover dette gir 
ikke forskriftsrevideringen noen større klarhet i problemstillingen. Det samme gjelder for så 
vidt også for de kryssinger av offentlig veg som ikke er godkjent av veimyndighetene.  

En viktig endring fra tidligere er at det er lagt inn lengre åpningstid. Dette har fjellstyret 
registrert at det har vært noen synpunkter på i løpet av vinteren fra de som bruker løypenettet. 
På den ene siden kan det være forståelig å kunne være ute i løypa lengre utover kvelden mot 
slutten av sesongen når det er fint vær. I januar og februar er det neppe behov for å kjøre 
skuter langt utover kveldene. I denne sammenhengen er det er viktig å huske at forskriften 
ikke er til ene og alene for snøskuterkjørere, men den skal også være til for andre brukere og 
interessenter. Hensynet til andre brukergrupper er viktig for fjellstyret, og i sin 
høringsuttalelse i sak 59.16 var dette et av de forholdene fjellstyret vurderte særskilt. 
Fjellstyret mente da at en åpningstid mellom 09:00 og 18:00 var tilstrekkelig. Unntak fra 
denne gjelder for løypemannskap og andre med spesiell hjemmel for å bruke hele eller deler 
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av traseen (f.eks dispensasjoner for å kjøre til hytte mm). En grunn til at dette med 
åpningstider nå tas opp er de værmessige forholdene som var før og i påsken, med kalde 
formiddager men sol. Dette gjorde at mange ventet til rundt midt på dagen før de fant det 
gunstig å dra ut. Dette medførte i sin tur at det ble mindre med tid før løypene stengte på 
kvelden. Værforholdene varierer som kjent fra år til år, og det vil etter hvert bli uholdbart 
dersom forskriftens bestemmelser skal justeres basert på erfaringer fra enkeltsesonger alene.  

Åpningstiden for løypa inn til Kroketsjøen - som kommunen benevner isfiskeløype til tross 
for at den er åpen for andre enn fiskere også – foreslås å være uendret dvs 06:00 til 23:00.   

Et viktig moment for fjellstyret er at løypa på strekningen Femundsenden – Drevsjø ikke 
medfører vesentlig ulempe for den planlagte oppsamlingskve for rein sør for rv 26 mellom 
Fabrotjønna og Femundsåsen. Det bør imidlertid gå an å finne praktisk løsning for dette.  

Når det gjelder strekningen Tolgevollveien – Kroketsjøen/Krokettjønna (løype 12 og 12a), 
foreslås det at disse forlenges med en runde ut på isen på Kroketsjøen og på Krokettjønna. 
Kommune signaliserte i møtet den 17 april at dersom man valgte en slik løsning ville det bli 
overflødig med dispensasjoner etter § 5b (varig funksjonshemming) i 
motorferdselsforskriften. Fjellstyret berørte i forrige høringsrundet forholdet mellom 
etableringen av snøskuterløyper og dispensasjoner. Dette er relevant for bl.a å vurdere den 
totale motorferdselen. Hvorvidt et evt avslag på søknad om dispensasjon etter § 5b i 
motorferdselsforskriften vil klare seg i en klagebehandling er usikkert. Det er derfor ikke 
sikkert at en løsning som skissert vil redusere kommunens dispensasjonssaker.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

Etter endringer i motorferdselsloven og tilhørende forskrift, samt fjelloven er Fjellstyret tillagt 
myndighet til å begrense eller forby motorferdsel i Statsallmenningen. Denne 
høringsuttalelsen er ikke å anse som Fjellstyrets grunneiersamtykke. Grunneiersamtykket gis 
ved avtaleinngåelse etter at forskriften er vedtatt. 

Fjellstyret har følgende konkrete kommentarer og synspunkter til høringsforslaget: 

1. Forskriften har blant annet som funksjon å hensynta ulike bruks- og friluftsinteresser i 
området. Av den grunn er løypenettets åpningstid ikke bare en regulering av 
snøskuterkjøringen, men også en regulering av andre brukergruppers tilgang til støyfri 
ferdsel i områdene som berøres. Fjellstyret ønsker derfor ikke at åpningstidene endres 
i denne omgang. Spørsmålet bør uansett avgjøres på et erfaringsgrunnlag som baserer 
seg på mer enn en driftssesong.  

2. I området sør for krysset rv 26/fv 654 (Elgåveien) er det planlagt en oppsamlingsplass 
for rein i tilknytning til etablert sperregjerde nord for veien. Det er viktig at 
snøskuterløypa tilpasses etableringen av denne oppsamlingsplassen.    
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Sak 45.18 Ark 434.1 Saksbeh.: OOps 
Evaluering av avtale om snøskuterløyper på statsallmenningen i Engerdal.  

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Avtale om tilrettelegging og merking av snøskuterløype – løype 2, 5, 6, 7 og 12 på 
Statsallmenningen i Engerdal kommune. 
 

Bakgrunn:  

Engerdal fjellstyre, Statskog SF og Engerdal kommune inngikk før jul avtale om anleggelse 
av snøskuterløyper på statsallmenningen i Engerdal. For fjellstyrets del er avtalen å betrakte 
som det formelle grunneiersamtykket etter §10 i Motorferdselsloven.  

Det er høstet erfaringer fra første driftssesong, og fjellstyret har ønske om å revidere avtalen. 
Det pågår også en prosess med revidering av den kommunale forskriften for 
snøskuterløypene, og utfallet av denne prosessen vil også påvirke avtalen. 
Forskriftsrevideringen kan utløse behov for endring av avtalen.  

Fjellstyret, Statskog SF, Engerdal snøscooterforening og kommunen hadde et 
evalueringsmøte den 7. mai 

Avtalen legges nå fram for et samlet fjellstyre for diskusjon og evaluering. 

 

Administrasjonens vurdering: 

Vi har lagt bak oss en driftssesong på snøskuterløypenettet. Som det framgår av foregående 
sak, er det gjort noen erfaringer i forhold til hva som har fungert tilfredsstillende og hva som 
ikke har fungert i forhold til avtalen som er inngått med kommunen og Statskog.  

Administrasjonen har notert seg følgende forhold som bør vurderes i forhold til en revidering 
av avtalen:  

Forholdet vedr. materialvalg/plaststikker: 

Det er uttrykt ønske om at fjellstyret og grunneier skal godkjenne plastikk-kjepper som 
løypemarkering. Det argumenters for dette ut fra et sikkerhetsaspekt.  

Kommentar: plastikkstikker er mer synlige i terrenget enn naturmaterialer. Det er ikke 
tradisjon for å bruke denne type markeringer. Bl.a bruker DNT tre som materiale i sine 
ruskmarkeringer for skiløyper i høyfjellet i Norge. Det er ikke registrert at det har vært noen 
debatt om dette. En god fjellvettregel for å avverge at folk kommer på avveie i fjellterreng er 
at en tar forhåndsregler og når det er dårlig sikt så ligger en helst i ro. Et poeng for fjellstyret 
har dessuten vært at snøskuterløypene skal være koordinatfestet slik at det skal være mulig for 
publikum å følge rett veg ved hjelp av GPS. Dette kan være et godt hjelpemiddel dersom en 
skulle komme ut for veldig brå værforandringer. Fjellområdene i Engerdal er dessuten slik at 
de er relativt lette å orientere seg i ved at de er adskilt med daler i alle retninger.  
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Et annet viktig poeng for fjellstyret i denne vurderingen er forholdet til naturmiljøet. Plast er 
et materiale som i mange miljøer faktisk er et stort forurensingsproblem. Det argumenteres 
med at alle stikker blir samlet inn, men erfaring viser at slike kjepper kan ødelegges i løpet av 
vinteren og det er ikke sikkert at slike ødelagte stikker som har blåst bort og snødd ned blir 
igjenfunnet på våren.  

Statskog har for sin del påpekt at bruk av plastikkbånd i tillegg til løypestikker på visse 
strekninger ikke er ønskelig. 

Konklusjon: Fjellstyret rådes til å holde fast på bruk av merkingsmateriell i naturmateriale.  

 

Forholdet rundt skilting/vegvisning:  

Avtalen har lagt opp til at også skilting skal godkjennes av fjellstyret. Det var muntlig enighet 
i prosessen at skilt skulle monteres på egne stolper og/eller samordnes med eksisterende 
vegvisning der det var mulig. En forutsetning var at dersom det allerede finnes vegvisere som 
andre lag og foreninger har satt opp på samme plass skulle det gjennom dialog skje en 
samordning. Dette ble ikke presisert skriftlig i avtalen utover den teksten som er under pkt 
7.2.  

Konklusjon: Det foreslås at dette tydliggjøres i ny versjon av avtalen.  

 

Tilbakemeldinger fra tilrettelegger. 

Intrykket etter første driftssesong er at kommunikasjonen mellom operatør (Engerdal 
snøscooterforening) og tilrettelegger (Engerdal kommun) har vært mangelfull. Det kan synes 
som om kommunen ikke har klart å styret det arbeidet som har skjedd i løypa. Det var også 
uklart om når egentlig løypa skulle åpne. Videre har heller ikke fjellstyret fått noen 
tilbakemelding hvorvidt materiell er fjernet og grinder, klopper, gjerder som er fjernet 
(dersom så har skjedd) er blitt satt på plass igjen. 

Kommentar: Fjellstyret ønsker en skriftelig redegjørelse minst to ganger pr sesong; først i 
forbindelse med åpning om at alt er i orden og hvilke strekninger som er klare for å tas i bruk. 
Deretter når løypa er stengt og ledmarkeringer og annet løst materiell er fjernet samt ta evt 
grinder, klopper, og gjerder er satt tilbake. Likeledes ønsker fjellstyret beskjed når løypa 
stenges midlertidig.  

Konlusjon: Det foreslås at dette tydliggjøres i ny versjon av avtalen.  

 

Forhold rundt parkering og adkomst til løypenettet: 

Fjellstyret påpekte i sin høringsuttalelse viktigheten av at infrastukturen så som 
parkeringsmuligheter for av og pålasting av skuter i tilknytning til løypenettet var tilstrekkelig 
og skiltet tydelig for publikum. Dette er viktig og det ligger i tilretteleggers interesse at denne 
infrastrukturen er bra og tydelig.  
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Kommentar: Administrasjonen mener at dette kan forbedres, men er usikker på om fjellstyret 
skal kreve det tydeliggjort i avtalen i og med det er et forhold som mest angår tilrettelegger og 
grunneier.   

Mest hensiktmessig for fjellstyret er at de forhold som ønskes endret, vedtas i denne saken. 
Ytterligere endringer av avtalen ift nye løypestrekninger o.a. vil ikke være klart før 
kommunen har fattet vedtak om forskriftsendring. Det er derfor mest hensiktsmessig at de 
endringen som kommer som konsekvens av endret forskrift også tas med i avtalen. Det er 
ikke ventet at endelig forskrift vil medføre ytterligere drøftinger i forhold til denne avtalen for 
fjellstyrets del.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Engerdal fjellstyre mener at avtalen mellom Statskog SF, Engerdal kommune og 
fjellstyret bør endres som følger:  

a. Tillegg pkt 7,2: «Tilrettelegger sender statusrapport til Engerdal fjellstyre, og 
Statskog SF dersom de ønsker det, med relevant informasjon (åpning/stenging, 
oppsett/fjerning av løypemarkering og annet løst materiell m.m.) ved åpning av 
løypene og etter endt sesong.  

b. Tillegg pkt 7.2: «Skilt og vegvisning skal monteres på egne stolper». 
2. Engerdal fjellstyre er fortsatt av den oppfatning at plastikk ikke skal benyttes som 

merkingsmateriale for den delen av løypenettet som går på statsallmenningen.  
3. Endringer som kommer som en konsekvens av revidert forskrift, så som 

løypestrekninger, tas også inn ved revidering av avtalen.  
4. Styreleder underskriver revidert avtale for fjellstyrets del.  
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Sak 46.18 Ark 612 Saksbeh.: OOps 
Rådyrjakt 2018 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Ingen 

 

Bakgrunn:  

Opplegget for rådyrjakt på statsallmenningen har de seinere åra blitt håndtert administrativt i 
fjellstyret. Fjellstyret uttrykte høsten 2016 ønske om at opplegget for rådyrjakt på 
statsallmenningen sees over. Opplegg for rådyrjakta i 2017 ble derfor lagt fram for behandling 
i styret. Det er nå på tide å bestemme hvordan opplegget for 2018 skal være, og derfor legges 
saken fram for styret for behandling.   

Rådyrjakta på statsallmenningen i Engerdal er populær og det skytes relativt mange dyr, 
naturgrunnlaget tatt i betraktning. Fjellstyret har utarbeidet en egen bestandsplan som gjelder 
for perioden 2014-2018.  

Fjellstyrets gjennomgang og behandling av opplegget rundt rådyrjakta i fjor, resulterte i 
følgende vedtak: 

Fjellstyrets vedtak: 

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

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

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

betalt jegeravgift opplyses. På søknad skal jegernr oppgis. 

  

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

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

2017 kan det felles inntil 15 rådyrbukker i bukkejaktperioden. Jakten skjer 

som en avlysningsjakt der jakten avsluttes når 15 bukker er skutt. Jeger 

plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote via fjellstyrets 

hjemmeside 

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

jaktkortet utstedes skal jeger dokumentere bestått storviltprøve, 

dokumentasjon på egen ettersøkshund alternativt avtale om tilgang til 

godkjent ettersøkshund innen rimelig tid. Hvis det melder seg mer en 40 

søkere skal det trekkes med fordeling intill 60/40 mellom innen- og 

utenbygds jegere. Uttrukkede søkere som ikke viser pålagt dokumentasjon 

innen fastsatt frist erstattes med søkere fra reserveliste. .  

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

umiddelbart å varsle fjellstyret ved felling av bukk. 

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

400,- i tillegg.  
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3. For ordinær rådyrjakt i perioden 2. oktober til 23 desember gjelder følgende: 

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

eller avtalt leie av godkjent ettersøkshund blir skriftlig dokumentert. 

Jaktkort gir tillatelse til å felle 1 valgfritt dyr. Det tildeles intill 80 jaktkort, 

hvorav intill 48 forbeholdes innenbygds jegere og 32 forbeholdes 

utenbygds boende jegere. Jaktkort teller som «kompiskort» i det øyeblikk 

felling av dyr skjer.  

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

tilbakebetaler Fjellstyret kr 400,- ved framvising av hode. 

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

etter avsluttet jakt.  

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

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

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

fellingstillatelse.    

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

rådyrjakta, utover det som er vedtatt over, fortløpende.  

De viktigste endringene som vedtaket medførte i forhold til opplegget tidligere år var at 
antallet jegere som kan delta i bukkejakta ble regulert, at de nasjonale bestemmelsene i 
forhold til skyteprøve og ettersøkshund ble tydeliggjort samt innføringen av «kompiskort».  

Opplegget med tildeling har stort sett vært likt de seinere åra, og kvoter er fastsatt kvote ut fra 
avskytingsresultater og oppfatning av bestandsstørrelsen. Muligheten for rådyrjakt har blitt 
kunngjort på våren/forsommeren med søknadsfrist i juni. Tildeling har skjedd så fort som 
mulig etter søknadsfristen har gått ut. 

 

År Kvote Felt fellingsprosent 
2007 30/6 18/4 60 
2008 30/6 15/4 50 
2009 32/7 22/5 69 
2010 42/8 14/4 33 
2011 43/8 16/4 37 
2012 44/8 18/8* 41 
2013 56/8 29/5 52 
2014 69/12 40/9 58 
2015 90/15 47/13 52 
2016 78/13 46/13 59 
2017 80/15 29/12 49** 

 Tabellen viser tildelt kvote og fellinger for rådyrjakt for perioden 2007-2017. Tallene etter 

delingsstreken i kolonnen for Kvote og Felt viser tildelte bukkekort og fellinger av bukk under 

bukkejakta. *= mulig at tallet indikerer totalt felte bukk på hele jaktperioden. 

**=fellingsprosent beregnet ut fra at det ble solgt 59 kort og felt 29 dyr.   
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Fordeling mellom innen- og utenbygds: 

 

Jaktlag: 

Ved tildeling av jakt har det vært slik at  lag har hatt fortrinn foran enkeltjegerer (ved siste års 
bukkejakt har alle i realiteten hatt samme mulighet). Jaktlag kan bestå av både innen- og 
utenbygdsboende. Laget regnes som innenbygds dersom mer enn halvparten er folkeregistrert 
i Engerdal kommune. 

 

Krav om ettersøkshund og avlagt storviltprøve: 

De som driver jakt på rådyr skal ha tilgang på godkjent ettersøkshund.  Dette betyr at 
jeger/jaktlag må ha egen hund eller skriftlig avtale med andre som har hund som har bestått de 
påbudte prøver. Dette er et kriterie som er forhåndsannonsert.  I tillegg må alle som benytter 
kulevåpen ha avlagt skyteprøve/storviltprøven. (Krav om skyteprøve gjelder for bukkejakta 
10 august – 24 september, der det kun er tillat med rifle. Under ordinær jakt fra 25.september 
er det krav om avlagt storviltprøve dersom rifle benyttes). Dette er en del av de regler som 
ligger til grunn i gjeldende lovverk og tilhørende forskrifter. I tillegg følger det en rekke 
regler i forhold til oppbevaring og transport av våpen,   

  

Jakt på rådyrbukk 10 august – 24 sept. 

Samtlige som søker bukkejakt får tildelt jakt, men jakta stanses i det øyeblikket bukkekvota er 
felt. Alle som har meldt interesse (søknad) har fått delta såfremt beløp er innbetalt i tide. 
Informasjon om felt bukk må umiddelbart meldes til fjellstyret, som så videreformidler 
informasjon til øvrige jegerne via fjellstyrets hjemmeside. Tidligere har informasjon gått ut til 
jegere også via sms, men etter hvert har denne jakta blitt såpass populær at vi har valgt å gjøre 
daglige oppdateringer på hjemmesiden. Dette har fungert tilfredsstillende sett i forhold til at det 
ikke har skjedd overskyting. Det betales kr 400,- for tillatelse til å jakte bukk, så kr 400,- ved 
felling. I 2016 deltok 37 jegere som enkeltpersoner og 32 jegere fordelt på 12 lag. Fordelingen 
mellom innen- og utenbygds var 83%/17%. Kvota på 13 bukker ble skutt, og det er første gang 
på flere år at kvota ble fyllt. Jeger som skyter bukk har ikke hatt mulighet til å fortsette å delta 
i jakta på gjenværende kvote. Ei heller delta som «gjestejeger» sammen med andre.  

 

Ordinær rådyrjakt 2. oktober – 23 desember.  

Den ordinære rådyrjakta omfatter jakt på alle kategorier av dyr. Opplegget har vært slik at 
fjellstyret har stimulert til felling av killinger ved at halvparten av prisen (d.v.s kr 400,-) blir 
tilbakebetalt dersom det framvises et killinghode. I 2016 ble det åpnet for felling av totalt 78 
dyr. Av denne kvota ble 46 felt. Fellingsprosenten har de 10 siste åra ligget mellom 33 og 
69%, av en kvote på mellom 30 og 90 dyr. Dette er et uttrykk for at bestanden svinger en del i 
dette området.   
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Den ordinære rådyrjakta fordeles ved loddtrekning der jaktlag på minimum 3 personer har 
fortrinnsrett. En andel på 60 % av fellingstillatelsene forbeholdes innenbygdsboende. Såfremt 
det er søkere nok, kan ikke noe jaktlag/enkeltjeger tildeles mer enn en fellingstillatelse. 
Tildeling bukkejakt, se over. 

 

Andre forhold: 

Miljødirektoratet kan fastsette prisrammer for rådyrjakt i statsallmenninger dersom det er 
nødvendig. Så langt har det ikke vært slik, og fjellstyrene står relativt fritt til å sette pris.  

Fjellstyret har ikke hatt egne ungdomskort eller egne kort for opplæringsjakt. Det er en 
mulighet fjellstyret har.   

 

Administrasjonens vurdering: 

I henhold til bestandsplan for rådyr 2014 – 2018, er målsettingen en bestand som tåler et årlig 
uttak på rundt 30 dyr pr år. De siste åra har vært gunstige for rådyra noe som har resultert i at 
bestanden er god. Man må antakelig tilbake til sist på 1980-tallet/begynnelsen på 1990-tallet 
for å finne et høyere antall med rådyr på statsallmenningen. En faktor som sannsynligvis også 
spiller inn er at mange i Engerdal har foret rådyr. Dette har bedret vinteroverlevelsen. 
Hvordan dette blir framover, når det ikke lenger er lov å fore hjortevilt (pga skrantesjuke hos 
elg og villrein), er derfor usikkert. Predasjon er en annen viktig faktor som virker inn på 
bestandsstørrelsen. Lite gaupe og beskatning av rev virker også inn.   

Statsallmenningen i Engerdal er marginal som rådyrhabitat i den forstand at naturforhold og 
klima ikke er de beste for rådyr. Dette gjør at naturlig dødelighet kan være høy i ugustige 
vintre. Dette gjør i sin tur at det er vanskelig å legge opp en langsiktig avskytingsstrategi, da 
uforutsigbare miljøforhold kan ha mye større innvirkning på bestanden enn høsting. For rådyr 
i slike områder kan en derfor legge opp til en høy beskatning i gode år. Samtidig må en 
akseptere lav avskyting når bestanden er lav. Det er allikevel et mål å unngå «jo-jo-
forvaltning». 

Fjellstyret har ingen fast, systematisk metode for å registrere forekomst av rådyr. 
Oppfatningen av om bestanden er god, middels eller dårlig gjøres gjennom en 
helhetsvurdering av forekomst på jorder om våren, tilbakemeldinger fra jegere, forekomst på 
kjente foringsplasser (tidligere) og fjelloppsynets observasjoner gjennom året. Antall 
påkjørsler og predasjon tas også med i betrakning.   

En mulig faktor som innvirker på bestandsstørrelsen i Engerdal er foring. Det har vært relativt 
vanlig å legge ut for til rådyr vinterstid. I forbindelse med at det er påvist skrantesjuke på elg 
og villrein, er det innørt en forskrift som forbyr utlegging av saltstein og foring av hjortevilt. 
Dette vil ramme rådyra i Engerdal og det er sannsynlig at det vil virke inn på 
vinteroverlevelsen. Dette vil i sin tur gi en lavere bestand, og det er ikke sikkert at de seinere 
åras avskyting kan opprettholdes i åra som kommer. Det er derfor viktig å følge med på 
bestandsutviklingen og sette kvoter etter anslått vårbestand.   
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Opplegg med bukkejakt:  

Opplegget med bukkejakta har vært populært, og det har vært et økende antall jegere som har 
deltatt. Dette kan nok også skyldes at det har vært noen år med ganske mye rådyr. Ordningen 
har fungert tilfredsstillende sett i forhold til at det ikke har skjedd overskyting. At tilbudet er 
populært har medført at det blir flere jegere ute i terrenget. Jakten foregår som posteringsjakt 
ofte i kombinasjon med lokking. Det kan derfor på visse steder sitte flere som posterer i 
samme «stråk». Dette kan potensielt være problematisk i forhold til sikkerhet, men det er hele 
tiden en jegers ansvar å vurdere sikkerheten. Dette gjelder jo også i forhold til andre brukere 
av utmarka.  

En av fordelene med opplegget rundt bukkejakta er at flere får en mulighet til å bedrive jakt. 
Det er ulikt hvor mye hver enkelt jeger har mulighet til å legge ned av tid og ressurser i dette. 
For mange er det derfor ikke først og fremst det å felle et dyr som nødvendigvis betyr mest, 
men å ha muligheten til det.   

I og med alle har hatt mulighet til å delta er det unødvendig å operere med lag på bukkejakt. 
Inntrykket er at de som står oppført på lag står der i tilfelle det skulle bli aktuelt å bli med litt. 
Samme mulighet har en som enkeltjeger. Det er jegeren sjøl som bestemmer hvor mye en 
ønsker å bruke av tid på dette. Pris er selvfølgelig en faktor i dette bildet, men 
administrasjonens vurdering er at fjellstyrets priser er rimelige. De har dessuten ikke vært 
justert på flere år. Dersom det i visse områder er for mange jegere, er dette også en grunn for å 
ta bort lagsbegrepet ved bukkejakt.  

En del områder har en ordning at dersom jeger ikke skyter bukk, kan han delta på den 
ordinære rådyrjakta på valgfritt dyr. I og med vårt opplegg er en avlysningsjakt når vedtatt 
kvote er skutt, er ikke dette hensiktsmessig.  

Administrasjonens forslag innebærer at dagens ordning videreføres med unntak av at begrepet 
lag tas bort når det gjelder bukkejakt.  

 

Opplegget med ordinær rådyrjakt.  

For den ordinære rådyrjakta foreslås det å tildele jaktkort etter søknad. Total kvote er foreslått 
til 50 dyr. Dette er høyere enn målsetting i bestandsplan, men samtidig en betydelig reduksjon 
i forhold til 2016 og 2017. Det er som nevnt tidligere slik at miljøforhold har stor innvirkning 
på rådyrene, og det bør derfor være forholdsvis høy avskyting i år med bra bestand. 
Kombinasjonen med foringsforbud og en streng vinter er bakgrunnen for at administrasjonen 
foreslår en reduksjon (både for den ordinære jakta og for bukkejakta) 

Ordningen med å stimulere til uttak av killinger i form av at en får tilbake halve prisen mot 
framvising av killinghode foreslås videreført. Dette stimulerer til uttak av ungdyr.  

Opplegget med kompiskort som ble innført i 2017 foreslås videreført. Dette innebærer at den 
som ikke har egen fellingstillatelse på rådyr kan delta sammen med annen jeger med slikt 
jaktkort. Kompiskort gir ikke rett til felling av eget dyr, men rett til å delta i jakt på og felling 
av annen jegers fellingstillatelse. Dette avløser tidligere ordning med jaktlag. Det legges opp 
til fritt salg av kompiskort. Dersom en har kompiskort er det tenkt at en kan jakte sammen 
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med flere andre med gyldig fellingstillatelse. Dette kortet vil også kunne fungere som et 
«ungdomskort» for de som er i den alderen.  

Det var et par negative responser på innføringen av «kompiskort», men administrasjonen ser 
ingen grunn til å endre på dette før en har et større erfaringsgrunnlag å ta beslutning på.  

 

Prisnivå:  

Hvis en sammenligner prisene for rådyrjakt i Engerdal med sammenlignbare områder og hos 
rettighetshavere med et visst samfunnsansvar (Statskog SF og kommuneskoger) i områder 
rundt oss, ser en at jakt i Engerdal er veldig rimelig. Sammenlignet med private områder i 
Østerdalen og Hedmark ellers er prisene hos oss omtrentlig halvparten av hva de er andre 
steder. Ikke dermed sagt at jakttilbudet er sammenlignbart, men en viss indikasjon gir dette. 
Administrasjonen har allikevel ikke foreslått å endre priser i år. Økonomisk har rådyrjakta fått 
en større betydning og har kompensert litt for fjellstyrets sviktende inntekter knyttet til 
småviltjakt.   

 

Tildeling og salg. 

Det er tenkt slik at jaktmuligheten utlyses på vår hjemmeside som tidligere år, med 
søknadsfrist. For bukkejakta er det også praktisk at en melder interesse innen en viss dato slik 
at administrasjonen får tid til å håndtere betaling og utsending av jaktkort. Det siste er tenkt 
lagt opp slik som salg av jaktkort på ryper og skogsfugl er håndtert, ved at de som tildeles kort 
får en betalingslink knyttet til Inatur, og ved betaling innen fristen er tilbudet akseptert. 
Dersom det er venteliste vil ledige kort fortløpende tildeles etter rangering på ventelista.   

 

Konklusjon:  

Oppsummert kan det sies at administrasjonen oppfatter opplegget med rådyrjakt på 
statsallmenningen som et bra og populært tilbud. Dette gjør at det ikke foreslås noen større 
endringer i forhold til opplegget foregående år, med unntak av at antall dyr som kan felles 
begrenses med ca 30 % både i forhold til bukkejakt og i forhold til ordinær jakt.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Rådyrjakt på statsallmenningen i Engerdal 2018 annonseres som tidligere år, og 
tildeling skjer etter søknad. Ved annonsering skal jegers plikter i forhold til 
jaktutøvelsen, så som avlagt storviltprøve, tilgang til godkjent ettersøkshund, betalt 
jegeravgift opplyses. På søknad skal jegernr oppgis. 
  

2. For bukkejakt i perioden 10 august til 24 september gjelder følgende.: 
a. Muligheten for jakt på rådyrbukk tildeles enkeltpersoner. I jaktsesongen 2017 

kan det felles inntil 10 rådyrbukker i bukkejaktperioden. Jakten skjer som en 
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avlysningsjakt der jakten avsluttes når 10 bukker er skutt. Jeger plikter å holde 
seg oppdatert om gjenværende kvote via fjellstyrets hjemmeside 

b. Alle søkere som oppfyller satte krav og bestemmelser kan delta. Før jaktkortet 
utstedes skal jeger dokumentere bestått storviltprøve, dokumentasjon på egen 
ettersøkshund alternativt avtale om tilgang til godkjent ettersøkshund innen 
rimelig tid. Hvis det melder seg mer en 40 søkere skal det trekkes med 
fordeling intill 60/40 mellom innen- og utenbygds jegere. Uttrukkede søkere 
som ikke viser pålagt dokumentasjon innen fastsatt frist erstattes med søkere 
fra reserveliste. .  

c. Jeger som skyter bukk kan ikke delta videre i jakten. Jeger plikter umiddelbart 
å varsle fjellstyret ved felling av bukk. 

d. Pris for bukkejakta er i 2018 kr 400,-. Dersom bukk skytes betaler jeger kr 
400,- i tillegg.  

 

3. For ordinær rådyrjakt i perioden 2. oktober til 23 desember gjelder følgende: 
a. Jaktkort tildeles enkeltpersoner. Slik tildeling skjer når tilgang på egen eller 

avtalt leie av godkjent ettersøkshund blir skriftlig dokumentert. Jaktkort gir 
tillatelse til å felle 1 valgfritt dyr. Det tildeles intill 50 jaktkort, hvorav intill 30 
forbeholdes innenbygds jegere og 20 forbeholdes utenbygds boende jegere. 
Jaktkort teller som «kompiskort» i det øyeblikk felling av dyr skjer.  

b. Pris for ordinær rådyrjakt i 2017 settes til kr 800,-. Ved felling av killing 
tilbakebetaler Fjellstyret kr 400,- ved framvising av hode. 

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

d. I tillegg innføres det et kompiskort, som gir rett til å delta i jakt på annens 
tildelte dyr. Prisen for dette er kr 300,-. Kompiskort gir ikke rett til felling av 
eget dyr, men rett til å delta i jakt på og felling av annen jegers 
fellingstillatelse.    

4. Daglig leder gis myndighet til å avgjøre praktiske spørsmål vedrørende rådyrjakta, 
utover det som er vedtatt over, fortløpende.  
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Sak 47.18 Ark 611 Saksbeh.: OOps 
Trening av elghunder på statsallmenningen.  

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Trening og bruk av elghunder på statsallmenningen. 
 

Bakgrunn:  

I etterkant av trekningen av elgjakta på statsallmenningen har det kommet spørsmål fra jegere 
som står i fare for ikke å disponere jakt i kommende 4-årsperiode om mulighet for å trene 
elghunder på terreng der jakta er avsluttet.  

Fjellstyret har vedtatt følgende rammer for trening av jakthunder:  

D: Trening av hunder. 

Utenbygds boende, jfr Fjellovens §23. 

Det tilbys treningskort for jakthunder i følgende periode og priser: 

Fuglehunder: 21.08 – 09.09. Treningen gjelder hele allmenningen med unntak av 

Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat, Elgå reinbeitedistrikt (alt areal øst for 

Femund og nord for Drevsjø). 

I perioden 10.09. – 31.03.2016 er hundetrening tillatt på allmenningen med følgende 

unntak: 

Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat Elgå reinbeitedistrikt, Bjønnbergan og 

Bufjellet vest for Femund. 

Det selges dags- (kr 60,-) og Sesongkort (kr 350,-). 

For hare-/rådyrhunder selges det treningskort for perioden 21.08 – 09.09. Trening 

tillatt på hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund Galtsjøen 

Naturreservat og Elgå reinbeitedistrikt. Døgnkort (kr 60,-) og sesongkort (kr 250,-). 

For løse elghunder selges det treningskort for perioden 21.08 – 09.09. Trening tillatt 

på hele allmenningen med unntak av Sollerøya i Femund, Galtsjøen Naturreservat og 

Elgå reinbeitedistrikt. Døgnkort (kr 60,-) og sesongkort (kr 250,-). 

Innenbygds boende, jfr Fjellovens §23. 

Innenbygdsboende gis tillatelse til å trener sine fuglehunder (i perioden 21.08 – 

31.03), hare-/rådyrhunder og løse elghunder (i perioden 21.08. – 09.09.) 

vederlagsfritt på hele allmenningenmed unntak av Gutulia Nasjonalpark, Galtsjøen 

Naturreservat og Sollerøya i Femund. For å unngå konflikter i forhold til beitedyr, bør 

all hundetrening legges til områder der det vanligvis ikke beiter sau eller rein. 
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Fjellstyret har også  noen «skikk og bruk»-regler for trening av elghunder, se vedlegg.  

Dette betyr at trening av løse elghunder kan skje fram til og med 9 september. For jegere uten 
jaktmulighet i neste 4-årsperiode hadde det vært ønskelig å ha muligheten til å få trene sin 
hund også senere på høsten.  

Trening av jakthunder krever grunneiers godkjenning, og for statsallmenninger er denne 
myndigheten tillagt fjellstyrene, jfr Hundelovens §8. Saken legges derfor fram for fjellstyret 
for behandling med forslag til vedtak nå. Det vurderes som uhensiktsmessig i forhold til de 
som lurer på dette å vente helt til august- eller oktobermøte med å få spørsmålet avklart.   

   

Administrasjonens vurdering: 

Det er forståelig at spørsmålet kommer opp. Det kreves en del trening å kunne holde en 
elghund i trim, både fysisk og i forhold til de jaktlige prestasjonene. Dersom en skulle bli uten 
jakt i en 4-årsperiode vil muligheten til å få brukt en hund bli betraktelig dårligere.  

Dette spørsmålet gjelder også på mange vis fremst innenbygdsboende jegere, siden det ikke er 
forventet noen stor tilsrømning av utenbygdsboende elghundseier for hundetrening utover 
høsten. Omfanget forventes derfor ikke å være all verden.  

Grunnen til at hundetrening opphører et par uker før elgjakta tar til er av hensyn til de som 
disponerer elgterrengene først og fremst. Det er derfor lite hensiktsmessig å tillate 
hundetrening på terreng der jakt pågår. Det som er aktuelt er å tillate hundetrening på jaktfelt 
der jakta er avsluttet. 

 

  

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Engerdal fjellstyre tillater trening av løse elghunder på jaktfelt der jakta er avsluttet på 
ordinær kvote. Aktuelle jaktfelt kunngjøres på fjellstyrets hjemmeside.  

2. Trening kan skje mot løsing av treningskort. For innenbygdsboende jegere er 
hundetreningen vederlagsfri.  

3. For løse elghunder kan trening skje fram til og med 23 desember. 
4. Daglig leder gis fullmakt til å avgjøre praktiske spørsmål rundt handteringen av denne 

ordningen. Ordningen gjelder i første omgang for sesongen 2018.  
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Sak 48.18 Ark 112 Saksbeh.: OOps 
Økonomirapport 1.tertial 2018 

 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Økonomirapport pr 30.04.2018 
 
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 for 1. 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 ikke lagt opp til noen store endringer, men 
derimot lagt opp til 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 

 
Når det gjelder fjellstyrets inntekter er det ved utgangen av april vanskelig å gi noen 
kommentarer, til det er usikkerheten i de største inntektspostene for store. I og med at 
fiskekortinntektene utgjør over 1/3 av fjellstyrets totale inntekter vil disse være avgjørende for 
om en når budsjetterte inntektsmål. Det en ser er at salget er litt lavere enn på samme tidspkt i 
2017.  En annen viktig inntekstpost er tjenestesalg. Her kommer heller ikke inntektene inn før 
sent på året, men Det er inngått avtaler som gir omtrentlig samme inntekter som i 2017.    
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Daglig leders erfaring så langt er at driftsmessig har fjellstyret vært preget av sunn økonomisk 
tankegang og måtehold. Ser en på tidligere regnskapstall er ikke budsjettet for 2018 
urealistisk. Engerdal fjellstyre er en mangesidig og forholdsvis stor virksomhet, sett i forhold 
til lokale forhold og sammenlignet med fjellstyrer ellers. Det kan derfor være utfordrende å 
lage et korrekt budsjett. Årsresultatet for 2017 ble veldig godt som følge av en stram 
kostnadskontroll under året, i kombinasjon med 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 
30. april ligger vedlagt saken. Ser en på hovedtallene for regnskapet 2013 – 2018 pr 30. april 
ser dette ut som følger (for 2016 er en salgs- og driftsinntekt på kr 41 894,- ikke fordelt og 
kommer i tillegg): 
 

Driftskostnad pr 
avdeling 

Regnskap 
2018 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2014 

Regnskap 
2013 

1 – Interimsavd 
lønn 

1 079 549 1 066 782 1 030 539 954 860 1 062 156 997 436 

3 – Administrasjon 370 981 287 591* 310 000* 377 711* 290 994* 364 764* 
4 – Fiskeanlegg 41 472 63 192 57 945 72 453 50 556 58 231 
5 – Jakt, fiske, 
grunnutnytting 

314 047 215 619 204 484 231 645 295 390 282 775 

*Bidragsbevilgninger ikke medregnet 

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

- Kostnadene på interimsavdeling lønn er marginalt høyere enn på samme tidspunkt 
forrige år. Dette skyldes i hovedsak lønnsregulering seneste året.  

- Pensjonskostnadene er litt høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Prognosen på 
årsbasis er allikevel at vi får pensjonskostnader som budsjettert.  

- Det er brukt betydelig mer på markedsføring enn på samme tidspunkt som i fjor, noe 
som er en konsekvens av vedtatt budsjett og produksjon av informasjonsfilmer. 

- Strømutgiftene på Snerta er betydelig lavere enn på samme tidspkt i 2017. Noe av 
dette skyldes at røkterleiligheten står tom.   

- Salgs og driftsinntekene på aveling 5 ligger totalt sett høyere enn i  fjor. Dette skyldes 
vesentligst at det er bokført større inntekter knyttet til fiske og småviltjakt så langt i år. 
Dette har i sin tur med periodisering av inntektene å gjøre.  

- Driftskostnadene knyttet til koier og buer på avdeling 5 har økt. Dette er et resultat av 
at det er igangsatt en «oppfriskning» av våre utleiebuer.  

- Provisjonskostnadene er høyere. Dette følger salgsinntektene på kortsalget. 
- Det er noen inntekter og utgifter som ennå ikke er regnskapsført på avdeling. Dette 

utgjør netto kr 23 960,-    
 

Samlet status pr 30. april viser at det er rimelig bra kontroll på driftsutgiftene. Dette tilsier ut 
fra daglig leders vurdering en høvelig god kostnadskontroll, i tråd med budsjetterte 
målsetninger. Ny tertialrapport vil foreligge når august måned er passert og innen fristen i 
vedtatt stillingsbeskrivelse.  
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 30.04.2018 til etterretning.  
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Sak 49.18 Ark 642 Saksbeh.: OOps 
Forslag om revidering av fiskeregler for statsallmenningen i Engerdal  

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Forslag til nye fiskeregler for statsallmenningen i Engerdal med planlagt virkning fra 1 
januar 2019. 

- Forskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- Trysilvassdraget og øvrige 
grensevassdrag.  

- Gjeldende fiskeregler for statsallmenningen i Engerdal.  

  

Bakgrunn:  

Fiskereglene for statsallmenningen i Engerdal ble sist revidert med virkning fra 1 januar 2013. 
Fjellstyret inviterte allmennheten i 2015 via hjemmesiden til å komme med synspunkter på 
våre fiskeregler. Noen synspunkter kom inn og samlet sett var de veldig sprikende. Samtidig 
får vi en del spørsmål rundt hvordan fiskereglene skal forstås. Administrasjonen ser behov for 
å se over fiskereglene i og med de kanskje er det viktigste forvaltningsverktøyet fjellstyret har 
i fiskeforvaltningen. Hensikten med å revidere fiskereglene er å rydde opp i uklarheter, lage 
dem enda mer forståelig samt gjennom målformuleringer gi bakgrunn for hvorfor reglene er 
som de er. I tillegg er det forelsått justeringer der vi i dag ser at reglene med fordel kan endres 
noe.  

Gjennom avtaler med grunneiere på den privateide delen av Engerdal kommune har det i flere 
år nå blitt solgt ett felles fiskekort som gjelder for hele kommunen. Dette har vært et ønske fra 
mange besøkere og fra reiselivsnæringen i kommunen. En revidering av fiskereglene for 
statsallmenninen vil ikke automatisk endre reglene på den private delen i Engerdal. Det er det 
rettighetshaverne sjøl som må bestemme. Det er riktignok i forslaget til nye regler lagt inn 
noen forslag til endringer også på den private delen. Dette er ting vi som avtalepart ser et 
behov av endres, men en eventuell endring forutsetter at rettighetshaverne sjøl er av samme 
oppfatning. Det må uansett være en prosess med de private rettighetshaverne i 
høringsperioden. En må også gå ut fra at de har verdifulle innspill og synspunkter som må 
komme fram.  

Det foreligger en «Forskrift for fiske i nedbørsfeltet til Femund- og Trysilvassdraget og øvrige 
grensevassdrag, Os, Tolga, Rendalen, Engerdal og Trysil kommuner, Hedmark». Denne trådte 
i kraft 1 januar 2013, og setter rammer for hvordan rettighetsahaverne kan utforme sine 
fiskeregler. D.v.s at det ikke kan vedtas fiskeregler som er mer liberale enn de rammer som 
forskriften fastsetter. Men rettighetshaver kan vedta strengere regler.  

Før fjellstyret fatter vedtak om regler for fiske skal kommune gis mulighet for å uttale seg. 
Administrasjonen foreslår en prosess der forslag til justerte regler legges ut på høring samtidig 
som tilgrensende kommuner, rettighetshavere og overordnede myndigheter tilskrives og 
inviteres til å komme med synspunkter. Det bør settes en romslig høringsfrist for å få inn flest 
mulig synspunkter. Administrasjonen mener også at det er rett tid å gjøre det nå ved ingangen 
til sommersesongen og at det vil engasjere flere enn hvis høringen ble gjennomført midt på 
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vinteren. Videre er tidsplanen at oppsummering og nytt utkast skal ligge klart innen utgangen 
av august slik at en sluttversjon kan godkjennes av berørte myndigheter og fjellstyret kan 
vedta dem senest på sitt desembermøte.  

Parallelt med dette må det, som nevnt, føres dialog med de private grunneierne i forhold til 
om de ønsker å gjøre endringer innenfor sine rettighetsområder.  

Det foreligger et forslag til reviderte fiskeregler, se vedlegg. Reglene bygger på tidligere 
regler, men det er samtidig lagt inn en innledning med målformuleringer. Endringer og 
presiseringer er markert med en rød og blå skriftfarge.   

   

Administrasjonens vurdering: 

Engerdal er et område med mange og varierte fiskemuligheter. Området har et ry i 
skandinavia for sitt gode sportsfiske. Etter hvert har også mange besøkere fra sentrale deler av 
Europa søkt seg til Engerdal. Årlig blir det solgt i overkant av 8000 fiskekort i Engerdal. 
Antallet har variert, og på 1990-tallet var det enda høyere. De seinere åra har kortsalget vært 
relativt stabilt.  

Statsallmenningen har i tillegg hatt et næringsfiske av betydning lokalt. Mange av de større 
sjøene huser store bestander av sik, noe som er en ressurs som i altfor liten grad blir utnyttet 
både komersiellt og til husbehovsfiske.  

Sportsfisket har et omfang som skaper ringvirkninger av betydning for en del 
reiselivsbedrifter og lokale næringsaktører. Norsk institutt for naturforskning har beregnet den 
totale omsetningen som knytter seg til innlandsfiske (se f.eks NINA-rapport 1116). For 
Engerdals del kan en beregne den totale omsetningen knyttet til innlandsfiske til å utgjøre 
over 20 mill. kr årlig. Ikke alt av en slik omsetning vil tilfalle lokale tilbydere, men 
betydningen for de lokale tilbyderne av varer og tjenester er allikevel stor.   

Sportsfiske er en fritidsaktivitet, og som mange andre ting endrer det seg over tid. I Engerdal 
kan en slik endring beskrives gjennom flere forhold: 

- En større andel av fiskerne spesialiserer seg og den generelle velstandsutviklingen har 
medført at folk bruker mer penger på fritidsaktiviteter. Mens en typisk fisker tidligere 
var allsidig i forhold til metode og redskapsvalg er flere i dag veldig spesialisert med 
til dels kostbart utstyr tilpasset et målrettet fiske. Tidligere var kanskje også matauket 
en viktig motivasjonsfaktor. I dag er det større fokus på opplevelse og det er mer 
vanlig å sette tilbake fisk en ikke har tenkt å spise. Det er også reiselivsbedrifter på 
statsallmenningen som ønsker vann med stor fisk, nettopp fordi de opplever at det er 
noe som markedet etterspør.  

- Dette henger også sammen med et litt endret syn på forvaltning gjennom en 
erkjennelse av at høyt fiskepress og høy beskatning av storvokste individer kan gi et 
dårligere fisketilbud med mer småfallen fisk over tid.   

- Både innen jakt og fiske er trofeer viktig for en del. For mange fiskere var mengden et 
trofe tidligere. I dag er det viktigere for mange å få en stor fisk istedenfor et antall 
mindre. Forvaltningsregler som tar hensyn til storvokst fisk har derfor etter hvert blitt 
helt vanlig og praktiseres de fleste steder med ønske om å tilby et populært fisketilbud.  
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- Det har blitt vanligere og etter hvert akseptert med s.k. fluesoner og særlig i 
kombinasjon med regler om uttak av stor fisk, mengde, og krav til redskap. Noen 
steder praktiserer også begrensinger på antall kort/døgn fordi de færreste opplever 
trengsel som noen positivt.  

- I de store sjøene i Engerdal er dorging en populær aktivitet. Dette setter også krav til 
tilrettelegging i form av båtutsettingsplasser m.m.   

Etter hvert har også fiskeutsettinger blitt mer og mer omdiskuttert. Mange mener i dag at det i 
størst mulig grad bør satses på å reetablere og forbedre den naturlige reproduksjonen. Mange 
fiskere mener allikevel at utsetting av fisk fra lokale stammer der det er utilfredsstillende eller 
fraværende reproduksjon er et positivt tiltak. Fjellstyret gjør i dag begge deler og setter ut fisk 
i vann med dårlig eller ingen naturlig reproduksjon samtidig som det blir forsøkt å gjøre 
enkelte tiltak for å bedre betingelsene for naturlig reproduksjon. I forhold til fiskeregler er det 
viktig å fundere over beskatningen i sjøer og vann der det settes ut fisk. I dag er det i prinsipp 
lov for innenbygdsboende å fiske med bunden redskap parallelt med at fjellstyret bruker 
ressurser på å sette ut fisk. Dersom det skal lykkes må høstingen balanseres ift til produksjon.  

Garnfiske er også omdiskuttert pga av at det er en passiv fiskemetode og der en gjennom 
maskestørrelsen egentlig kan styre hvilken del av fiskestammen i et vann en beskatter. 
Fjellstyret har i sine bestemmelser satt regler for maskevidde og antall garn. Noen vann er 
også slik at garnfiske kan være positivt. Mange vann med en høy andel av f.eks sik kan med 
fordel beskattes mye høyere enn i dag.  

Et annet viktig argument for å se over fiskereglene er ønsket om å harmonisere regler i de 
store sjøene, både med tanke på stangfiske og med tanke på bunden redskap. Flere av sjøene 
på statsallmenningen har definerte storørretstammer, og det er viktig å ha en aktiv og målrettet 
forvaltning av slike stammer.  

Et tema som opptar mange verden over er klima og miljø. Fjellstyret må være observant også 
i forhold til dette. Det er f.eks dokumentert gjennom hydrologiske målinger at temperaturen i 
Femun har økt med en grad siste 30-års periode. En slik temperaturøkning kan i sin tur endre 
fiskepopulasjoners betingelser på flere vis. Dette er også et forhold som en må ta med i 
betrakning med tanke på framtidig forvaltning.  

Statsallmenningen i Engerdal er stor og i forhold til fisketilbudet er dette variert og godt. 
Målsettingen for Engerdal fjellstyre bør derfor fremst å forvalte de lokale fiskebestandene på 
en forsvarlig måte. Samtidig bør det legges grunn for at det også i framtiden skal finnes et 
fisketilbud som har høy kvalitet for både spesialister og generalister, og et tilbud for folk i alle 
aldre. Derigjennom kan fjellstyret legge til rette for næringsvirksomhet knyttet til fisk og fiske 
på statsallmenningen.   

Med bakgrunn i dette bes det om at fjellstyret legger forslag til fiskeregler ut på høring med 
en prosess som skissert i saksframlegget.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

Engerdal fjellstyre legger forslag til reviderte fiskeregler ut på høring og ber om 
innspill innen 1. august 2018.  


