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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 07.10.19. 

Sak 53.19 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 20.08.19. 
 

 

Sak 54.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om etablererstipend storfehold - Per Inge Trøan Sømåen.   
 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om etablererstipend med vedlegg datert 1/9-19. 
- Notat fra daglig leder: samlet vurdering av søknader om etablererstipend (Notatet 

gjelder også som vedlegg for sak 55 - 63). 
- Bidragsbudsjettets regler (gjelder også som vedlegg for sak 55 - 63). 

 
 
Bakgrunn. 
Per Inge Trøan Sømåen driver med hovedsakelig melkeproduksjon på bruket Sømåen Nordre 
i Sømådalen. Han overtok bruket etter sine foreldre i 2018. Bruket har vært igjennom 
overgang til løsdrift med ombygging og utvidelse av driftsbygning.  

Det vises til søknad med vedlegg for detaljer rundt driften.  

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 2019, se sak 102.18. 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. Dersom det er ledige midler innenfor satsningsområdene «storfehold» og/eller 
«Småfehold/hjorteoppdrett» pr 1 juli, skal disse utlyses og tildeles i form av etablererstipend, 
jfr reglenes pkt 12.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Det vises til notat fra daglig leder vedr vurdering av inkomne søknader. Søker ansees å 
tilfredstille gitte krav for tildeling av etablererstipend og fjellstyret rådes derfor til å stille seg 
positive til søknaden. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Per Inge Trøan Sømåen tildeles kr 34 667,- i etablererstipend for storfeholdere. 
Beløpet anføres Bidragsbudsjettet 2019 næring «Storfehold». 

2. Beløpet utbetales mot dokumenterte utgifter i henhold til Bidragbudsjettets regler.  
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Sak 55.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om etablererstipend storfehold – Vegard Drevsjømoen.   
 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om etablererstipend med vedlegg datert 28.08.19.  
 
 
Bakgrunn. 
Vegard Drevsjømoen driver med melkeproduksjon på gården Drevsjømoen, Drevsjø. Han 
overtok bruket etter sine foreldre i 2017. Bruket har vært igjennom betydelige investeringer 
med bygging av nytt fjøs, og senest investering i melkerobot.   

Det vises til søknad med vedlegg for detaljer rundt driften.  

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 2019, se sak 102.18. 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. Dersom det er ledige midler innenfor satsningsområdene «storfehold» og/eller 
«Småfehold/hjorteoppdrett» pr 1 juli, skal disse utlyses og tildeles i form av etablererstipend, 
jfr reglenes pkt 12.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Det vises til notat fra daglig leder vedr vurdering av inkomne søknader. Søker ansees å 
tilfredstille gitte krav for tildeling av etablererstipend og fjellstyret rådes derfor til å stille seg 
positive til søknaden. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Vegard Drevsjømoen tildeles kr 34 667,- i etablererstipend for storfeholdere. Beløpet 
anføres Bidragsbudsjettet 2019 næring «Storfehold». 

2. Beløpet utbetales mot dokumenterte utgifter i henhold til Bidragbudsjettets regler.  
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Sak 56.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om etablererstipend storfehold – Tore Omang.    
 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om etablererstipend med vedlegg, datert 30/8-19. 
 
 
Bakgrunn. 
Tore Omang driver med kjøttproduksjon med storfe på gården Østgård, Risbakken. Han 
kjøpte bruket i 2016 og startet samme året opp med kjøttfe og har på søketidspunktet en 
besetning på 26 dyr.  

Det vises til søknad med vedlegg for detaljer rundt driften.  

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 2019, se sak 102.18. 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. Dersom det er ledige midler innenfor satsningsområdene «storfehold» og/eller 
«Småfehold/hjorteoppdrett» pr 1 juli, skal disse utlyses og tildeles i form av etablererstipend, 
jfr reglenes pkt 12.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Det vises til notat fra daglig leder vedr vurdering av inkomne søknader. Søker ansees å 
tilfredstille gitte krav for tildeling av etablererstipend og fjellstyret rådes derfor til å stille seg 
positive til søknaden. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Tore Omang tildeles kr 34 667,- i etablererstipend for storfeholdere. Beløpet anføres 
Bidragsbudsjettet 2019 næring «Storfehold». 

2. Beløpet utbetales mot dokumenterte utgifter i henhold til Bidragbudsjettets regler.  

 

 

 

 

 

 

 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 07.10.19 

4 

 

Sak 57.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om etablererstipend – Per Martin Grøndalen.   
 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om etablererstipend med vedlegg, datert 29/8-19. 
 
 
Bakgrunn. 
Per Martin Grøndalen driver hovedsakelig med melkeproduksjon på gården Drevsjømoen, 
Drevsjø. Han overtok bruket etter sine foreldre i 2016. Bruket har vært igjennom betydelige 
investeringer bl.a med bygging av nytt fjøs.   

Det vises til søknad med vedlegg for detaljer rundt driften.  

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 2019, se sak 102.18. 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. Dersom det er ledige midler innenfor satsningsområdene «storfehold» og/eller 
«Småfehold/hjorteoppdrett» pr 1 juli, skal disse utlyses og tildeles i form av etablererstipend, 
jfr reglenes pkt 12.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Det vises til notat fra daglig leder vedr vurdering av inkomne søknader. Søker ansees å 
tilfredstille gitte krav for tildeling av etablererstipend og fjellstyret rådes derfor til å stille seg 
positive til søknaden. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Per Martin Grøndalen tildeles kr 34 667,- i etablererstipend for storfeholdere. Beløpet 
anføres Bidragsbudsjettet 2019 næring «Storfehold». 

2. Beløpet utbetales mot dokumenterte utgifter i henhold til Bidragbudsjettets regler.  
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Sak 58.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om etablererstipend – Hågen Bentzen.   
 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om etablererstipend med vedlegg datert 27/8-19. 
 
 
Bakgrunn. 
Hågen Bentzen driver med melkeproduksjon på gården Sorken østre, Sorken. Han overtok 
bruket etter sine foreldre i 2017.  

Det vises til søknad med vedlegg for detaljer rundt driften.  

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 2019, se sak 102.18. 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. Dersom det er ledige midler innenfor satsningsområdene «storfehold» og/eller 
«Småfehold/hjorteoppdrett» pr 1 juli, skal disse utlyses og tildeles i form av etablererstipend, 
jfr reglenes pkt 12.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Det vises til notat fra daglig leder vedr vurdering av inkomne søknader. Søker ansees å 
tilfredstille gitte krav for tildeling av etablererstipend og fjellstyret rådes derfor til å stille seg 
positive til søknaden. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Hågen Bentzen tildeles kr 34 667,- i etablererstipend for storfeholdere. Beløpet 
anføres Bidragsbudsjettet 2019 næring «Storfehold». 

2. Beløpet utbetales mot dokumenterte utgifter i henhold til Bidragbudsjettets regler.  
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Sak 59.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om etablererstipend – Sebastian Joten Langsjøvold.   
 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om etablererstipend med vedlegg datert 30/8-19. 
 
 
Bakgrunn. 
Sebastian Joten Langsjøvold  driver med kjøttproduksjon med ammeku på gården 
Langsjøvolden ved Langsjøen i Tolga kommune/statsallmenningen i Tolga.  Han overtok 
bruket i 2018.  

Det vises til søknad med vedlegg for detaljer rundt driften.  

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 2019, se sak 102.18. 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. Dersom det er ledige midler innenfor satsningsområdene «storfehold» og/eller 
«Småfehold/hjorteoppdrett» pr 1 juli, skal disse utlyses og tildeles i form av etablererstipend, 
jfr reglenes pkt 12.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Det vises til notat fra daglig leder vedr vurdering av inkomne søknader. Søker er ikke etablert 
på statsallmenningen i Engerdal, sjøl om gården bl.a. kan ha beiterett i Engerdal. 
Spørsmålsstillingen knyttet til om hvorvidt søker tilfredsstiller krav satt i Bidragsbudsjettet 
dreier seg derfor i stor grad om brukets beliggenhet. Dette kan vurderes på flere måter. 
Administrasjonens oppfatning er at fjellkassa primært skal brukes innenfor det området som 
er grunnlaget for det overskuddet som ligger til grunn for utdeling, og fjellstyret rådes derfor 
til å avslå søknaden.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

Søknaden fra Sebastian Joten Langsjøvold om etablererstipend avslås da den ikke 
oppfyller krav for tildeling av midler fra Engerdal fjellstyres Bidragsbudsjett for 2019. 
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Sak 60.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om etablererstipend småfe-/hjorteoppdrett – Martin Waldal jr.   

 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om etablererstipend med vedlegg datert 29/8-19. 
 
 
Bakgrunn. 
Martin Waldal jr driver med hjorteoppdrett  på gården Valdalen. Han startet opp med hjort i 
2017, og har som følge av det investert mye i bruket og oppbygging av besetning.    

Det vises til søknad med vedlegg for detaljer rundt driften.  

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 2019, se sak 102.18. 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. Dersom det er ledige midler innenfor satsningsområdene «storfehold» og/eller 
«Småfehold/hjorteoppdrett» pr 1 juli, skal disse utlyses og tildeles i form av etablererstipend, 
jfr reglenes pkt 12.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Det vises til notat fra daglig leder vedr vurdering av inkomne søknader. Søker ansees å 
tilfredstille gitte krav for tildeling av etablererstipend og fjellstyret rådes derfor til å stille seg 
positive til søknaden. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Martin Waldal jr kr 36 000,- i etablererstipend for hjorteoppdrett. Beløpet anføres 
Bidragsbudsjettet 2019 næring «småfehold/hjorteoppdrett». 

2. Beløpet utbetales mot dokumenterte utgifter i henhold til Bidragbudsjettets regler.  
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Sak 61.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om etablererstipend småfe-/hjorteoppdrett – Gudmund Waldal.   

Saksdokumenter vedlagt: 
 
 
 
Bakgrunn. 
Gudmund Waldal driver med hjorteoppdrett på gården Aspneset, Lillebo. Han overtok bruket 
etter sine foreldre i 2016. Bruket har vært igjennom betydelige investeringer bl.a med bygging 
av nytt fjøs.   

Det vises til søknad med vedlegg for detaljer rundt driften.  

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 2019, se sak 102.18. 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. Dersom det er ledige midler innenfor satsningsområdene «storfehold» og/eller 
«Småfehold/hjorteoppdrett» pr 1 juli, skal disse utlyses og tildeles i form av etablererstipend, 
jfr reglenes pkt 12.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Det vises til notat fra daglig leder vedr vurdering av inkomne søknader. Søker ansees å 
tilfredstille gitte krav for tildeling av etablererstipend og fjellstyret rådes derfor til å stille seg 
positive til søknaden. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Gudmund Waldal tildeles kr 36 000,- i etablererstipend for hjorteoppdrett. Beløpet 
anføres Bidragsbudsjettet 2019 næring «Småfehold/hjorteoppdrett». 

2. Beløpet utbetales mot dokumenterte utgifter i henhold til Bidragbudsjettets regler.  
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Sak 62.19 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om etablererstipend småfe-/hjorteopdrett – Henning Søndmør.   
 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om etablererstipend datert 2/9-19. 
 
 
Bakgrunn. 
Henning Søndmør og Karin Danielsson driver bl.a. med sau på gården Sømåen Søndre, 
Sømådalen.    

Det vises til søknad med vedlegg for detaljer rundt driften.  

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 2019, se sak 102.18. 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. Dersom det er ledige midler innenfor satsningsområdene «storfehold» og/eller 
«Småfehold/hjorteoppdrett» pr 1 juli, skal disse utlyses og tildeles i form av etablererstipend, 
jfr reglenes pkt 12.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Det vises til notat fra daglig leder vedr vurdering av inkomne søknader. Omfanget av 
saueholdet er slik at det ennå ikke er grunnlag for en samlet omsetning som overstiger kr 
50 000,-. Søker ansees derfor ikke å tilfredstille gitte krav for tildeling av etablererstipend og 
fjellstyret rådes derfor til å avslå søknaden.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Søknad om etablererstipend fra Henning Sønmør avslås med begrunnelse i at søker 
ikke oppfyller de krav som er satt for tildeling i Bidragsbudsjettet for 2019.  
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Sak 63.19 Ark  Saksbeh.: OOps 

Søknad om etablererstipend – Fanny Tollebeke. 
 

Saksdokumenter vedlagt: 
 
 
 
Bakgrunn. 
 
Fanny Tollebeke driver med kjøttproduksjon med både storfe og småfe på gården Røsta, Søre 
Elvdal. Hun og samboer startet opp med dyrehold i 2015 og har etter det bygd opp besetning 
og bygd nytt fjøs.  

Det vises til søknad med vedlegg for detaljer rundt driften.  

Søker ble i 2017 av  fjellstyret tildelt kr 96 000,- som etablererstipend (sak ,,,.17) 

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 2019, se sak 102.18. 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. Dersom det er ledige midler innenfor satsningsområdene «storfehold» og/eller 
«Småfehold/hjorteoppdrett» pr 1 juli, skal disse utlyses og tildeles i form av etablererstipend, 
jfr reglenes pkt 12.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Det vises til notat fra daglig leder vedr vurdering av inkomne søknader. Søker ansees å 
tilfredstille gitte krav for tildeling av etablererstipend og fjellstyret rådes derfor til å stille seg 
positive til søknaden. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Fanny Tollebeke tildeles kr 34 667,- i etablererstipend for storfeholdere. Beløpet 
anføres Bidragsbudsjettet 2019 næring «Storfehold». 

2. Beløpet utbetales mot dokumenterte utgifter i henhold til Bidragbudsjettets regler.  
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Sak 64.19 Ark 434 Saksbeh.: OOps 

Grunneiers samtykke motorferdsel i utmark – Tufsingdal kjørelag 
 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Tufsingdal kjørelag, datert 30. mai.  
- Dispensasjon fra Fylkesmannen  
- Dispensasjon fra Engerdal kommune 

 
 
Bakgrunn. 
Tufsingdal Kjørelag søker fjellstyret om grunneiers samtykke til å kjøre beltevogn på 
statsallmenningen i Engerdal i forbindelse med preparering av et kjørespor langs den gamle 
postruta mellom Elgå og Tufsingdalen. Deler av strekningen ligger i Os kommune. Det 
foreligger dispensasjoner dels fra Engerdal kommune og dels fra Fylkesmannen ift kjøring i 
Tufsingdeltaet Naturreservat.  utstyr til munkbetsetra. Søker er ikke selv eier av husvære i 
Munkbetsetra, men har tilknytning dit gjennom familie. Dispensasjon fra Engerdal kommune 
er gitt etter §6 i Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, 
og gjelder fram til 30.april 2020.  

Fjellstyret er gjennom Fjellovens § 12 gitt myndighet til å begrense elller forby motorferdsel i 
statsallmenningen etter §10 i Motorferdselsloven. Videre har fjellstyret fattet prisnippielt 
vedtak i sak 02.16 om at saker etter § 6 i motorferdselsforskriften skal behandles i Fjellstyret. 
fjellstyret.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Fjellstyret må i saken vurdere hvorvidt kjøringen vil være til skade eller ulempe i forhold til 
de interesser fjellstyret er satt til å ivareta etter fjelloven. Videre må fjellstyret ta stilling til om 
et evt samtykke vil medføre presedens og at omfanget i så fall vil være skadelig.  

Det er tidligere gitt dispensasjon til kjøring på denne strekningen. Fjellstyret har ikke 
registrert at motorferdsel i området har hatt negative konsekvenser for tradisjonell 
bruksrettsutøvelse og friluftslivet. 

Administrasjonen anbefaler derfor fjellstyret til å gi sitt samtykke til kjøringen ihht § 10 i 
motorferdselsloven. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 I lov om 
motorferdsel I utmark og vassdrag til at Tufsindal Kjørelag kan kjøre med beltevogn 
etter omsøkt trase langs den gamle postruta mellom Elgå og Tufsingdalen. Samtykket 
gjelder for den perioden dispensasjon fra Engerdal kommune gjelder og følger de 
forutsetninger kommunen og Fylkesmannen har gitt i sine dispensasjoner.   
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Sak 65.19 Ark 434 Saksbeh.: OOps 

Grunneiers samtykke motorferdsel i utmark – Femundselva historielag 
 
Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post med vedlegg fra Femundselva historielag datert 31.08.19. 
- Dispensasjon fra engerdal kommune. 

 
 
Bakgrunn. 
Femundselva historielag driver et prosjekt med restaurering av koieanlegget i Ådalen. Normal 
adkomst er langs vei nordfra. Der har Statskog SF sett seg nødt i stenge brua pga usikkerhet 
om hvor mye den tåler av trafikk. Historielaget er derfor avhengig av å få transportert inn 
utstyr via et traktorspor som kommer inn sørfra, noe som utløser krav om dispensasjon ihht til 
motorferdselsloven. Slik dispensasjon foreligger. 

Fjellstyret er gjennom Fjellovens § 12 gitt myndighet til å begrense elller forby motorferdsel i 
statsallmenningen etter §10 i Motorferdselsloven. Videre har fjellstyret fattet prisnippielt 
vedtak I sak 02.16 om at saker etter § 6 i motorferdselsforskriften skal behandles i Fjellstyret. 
fjellstyret.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Fjellstyret må i saken vurdere hvorvidt kjøringen vil være til skade eller ulempe i forhold til 
de interesser fjellstyret err satt til å ivareta etter fjelloven. Videre må fjellstyret ta stilling til 
om et evt samtykke vil medføre presedens og at omfanget i så fall vil være skadelig.  

Kjørebehovet har oppstått som følge av stengning av bru på eksisterende veg. Dette var 
sannsynligvis ikke ventet, og foreningen har derfor kommet i et behov for alternativ adkomst. 
Restaureringen mener foreningen må gjennomføres i høst da tilstanden til ene bygningen er 
dårlig og tiltak må gjøres før vinteren.  

Kjøringen vil være begrenset til en viss periode og det vil i stor grad bli benyttet en tidligere 
traktorveg/-spor. Kjøringen innebærer kryssing av vassdrag, noe som i tugangspunktete er 
uheldig i gyteperioden for ørret. Administrasjonen ser allikevel at transportbehovet vanskelig 
kan løses på annet vis, og anbefaler derfor fjellstyret til å gi sitt samtykke til kjøringen ihht § 
10 I motorferdselsloven.   

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag til at Femundselva Historielag kan kjøre med 
traktor som omsøkt. Samtykket gjelder for den perioden og under de betingelser som 
er satt i gitt dispensasjon fra Engerdal kommune.  
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Sak 66.19 Ark 112 Saksbeh.: OOps 

Økonomirapport 2. tertial 2019 
Saksdokumenter vedlagt: 

- Regnskapsrapport (resultat pr avdeling) pr 31.08.2019. 

 

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 2019 legges herved 
frem til behandling.  

 
 
Administrasjonens vurdering. 

Det er driftsbudsjettet som legger rammene for fjellstyrets virksomhet og daglige drift. I 
vedtatt driftsbudsjett for 2019 (sak 101.18) ble det å videreføre nåværende aktivitetsnivå og 
bemanning innenfor strenge kostnadsrammer.  
 
Vedtatt driftsbudsjett for 2019 og revidert regnskap for 2014-18 viser følgende hovedtall: 
 

 Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018 

Regnskap  
2017 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2014 

Sum driftskostn 
adm 

2 887 000 2 563 475 2 735 679 2 629 740 2 566 236 2 941 558 

Sum kostnader 
fiskeanlegg 

594 000 649 422 533 445 527 357 532 716 478 989 

Driftskostn 
statsallm. 

2 830 000 3 595 545 3 079 808 2 737 762 2 517 982 2 743 303 

Kostnader koier og 
buer* 

214 000      

Rente-
/finanskostnader  

- - - - - - 

Sum kostnader i 
alt 

6 525 000 6 139 000 6 348 932 5 894 859 5 616 934 6 163 850 

       
Inntekter adm. 60 000 75 246 55 772 58 913 96 633 141 928 
Inntekter statsallm. 6 789 000 7 381 531 7 220 261 6 720 381 6 342 270 6 013 780 
Inntekter 
fiskeanlegg 

70 000 73 330 59 032 79 072 102 641 110 694 

Inntekter koier og 
buer 

222 000      

Finanspost, 
renteinntekt 

107 000 45 610 37 038 50 988 116 014 181 116 

Sum inntekter i alt 7 248 000 7 530 107 7 335 065 6 909 354 6 657 558 6 447 518 

       
Inntekter - 
utgifter 

723 000 767 275 1 023 171 1 014 495 1 040 624 283 668 

(*fram til og med 2018 er utgifter og inntekter knyttet til koier og buer ført under avdeling 5 

(statsallmenningen)) 
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Etter overgang til digitalt kortsalg har fjellstyret større forutsetninger for å kunne si noe om 
fiskekortsalget under året. Som følge av en tørkesommer og bålforbud, gikk fiskekortsalget 
ned i 2018. Til tross for fine fiskeforhold i 2019, ser det ikke ut til at fiskekortsalget har tatt 
seg opp igjen, med unntak av fiskekortet for Femundsmarka Nasjonalpark (som vi har 
sammen med Statskog SF) som etter noen år med nedgang har hatt en gledelig økning igjen i 
2019. Det ser allikevel ut til at det kan bli vanskelig å nå budsjettert inntektsmål.  
 
Når det gjelder øvrige inntekter forventes inntekter fra tjenestesalg å gå noe ned, noe det også 
er tatt høyde for i budsjettet. Samlet sett forventer en å nå budsjetterte mål på inntektssiden, 
muligenst med unntak av fiskekortinntekter. En vil sannsynligvis heller ikke nå budsjettert 
mål ift administrering av moseplukking. Det er under året gitt ny flerårig tillatelse til Norske 
Moseprodukter for plukking av mose i Engerdal, men av driftsmessige årsaker har de ikke 
plukket her i sommer.   
 
Daglig leders oppfatning er at driftsmessig har fjellstyret vært preget av sunn økonomisk 
tankegang og måtehold. Bruken av sommervikarer har vært omtrent som i 2018. Forbruk av 
lønnsmidler er noe høyere enn foregående år.  
 
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 2014-2019 pr 31. 
august ser dette ut som følger: 
 

Driftskostnad 
pr avdeling 

Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
2016 

Regnskap 
2015 

Regnskap 
2014 

1 – Interimsavd 
lønn 

2 401 143 2 241 401 1 936 859 1 978 291 1 789 177 1 878 719 

3 – 
Administrasjon 

718 424’ 565 063* 659 892* 606 480* 649 811* 705 313* 

4 – Fiskeanlegg 130 504 85 017 121 202 115 522 116 897 139 586 
5 – Jakt, fiske, 
grunnutnytting 

991 426 1 031 059 874 884 439 793 529 613 682 745 

9- koier og buer  70 266 - - - - - 
*Bidragsbevilgninger ikke medregnet 

 
 
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 3,5 % samlet for 
de som er omfattet av denne avtalen. Merforbuket av lønnsmidler skyldes dels arbeid 
med klargjøring av utleiekoier. Som følge av økt sykefravær vil også etter hvert en 
refusjon av lønnsmidler som følge av vi er IA-bedrift bli bokført.  

- Samlet sett for avdeling 3 (administrasjon) er forbruket høyere enn på samme 
tidspunkt sist år. Noe av dette skyldes økt husleie og økte regnskapsutgifter som igjen 
også kan henge sammen med ulik periodisering. Videre er det bokført advokatutgifter 
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ifb rettsak som ikke er budsjettert. Det er ikke bokført inntekter på avdeling 3 ennå. 
Dette gjøres ved årets slutt.  

- Samlet sett for avdeling 4 (fiskeanlegg) er forbruket høyere enn på samme tidspunkt i 
fjor. Dette skyldes bl.a. økte strømutgifter og nødvendig vedlikehold (bl.a. bytte av ei 
vifte).    

- Samlet sett for avdeling 5 (jakt, fiske og grunnutnytting) er forbruket lavere enn på 
samme tidspunkt sist år. Dette til tross for økte utgifter knyttet til vedlikehold av 
snøskuterer, tidligere utbetaling av leie for fiskeretter og innkjøp av nødnettapparater. 
Kostnadene knyttet til koier og buer er også flyttet over i en ny avdeling 9, noe som 
også påvirker bildet totalt sett.  

- For avdeling 9 som er ny av året og angir kostnader og inntekter knyttet til 
uteleiehytter og åpne buer, er kostnadene lavere enn i 2018. Bildet er ikke helt korrekt, 
siden en del av lønnsutgiftene knytter seg direkte til arbeid på koiene. Inntektene 
derimot er atskillig høyere i år enn på samme tidspunkt i 2018.  
 

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 2019. I og med det 
kan se ut som fiskekortinntektene ikke har tatt seg opp igjen etter nedgangen i 2018, vil det 
knytte seg litt spenning til om øvrige inntekter ved årets slutt kan veie opp noe for dette.  
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 31.08.2019 til etterretning.  
 


