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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 24.04.18. 

 

Sak 28.18 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 13.03.18. 
 

Sak 29.18 Ark 362/323 Saksbeh.: OOps 

Uttalelse vedr flytting av båthus Hallsteinsvika 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev med vedlegg fra Statskog SF datert 08.03.18. 

Bakgrunn:  

Statskog SFf ber om fjellstyrets uttalelse ang flytting av en tomt for båthus i Hallsteinsvika 
ved Femund. Bakgrunnen for saken er kort fortalt at Arne Elgåen søker om å flytte tomt for et 
båthus østover fra opprinnelig tenkt plassering. Flyttingen vil medføre at båthuset delvis vil 
bli liggende på statsallmenningen. Det foreligger en reguleringsplan (vedtatt 2007) for 
oppføring av bolighus med garasje, 2 fritidsboliger (for utleie) samt to båthus inne på 
eiendommen Sol-li gnr 162 bnr 12. Foreløpig er reguleringsplanen gjennomført bare delvis 
(med vei og bryggeanlegg/molo). Det søkes om at det ene av de aktuelle båthusene i 
reguleringsplanen kan bygges lengre øst, utenfor planområdet. Årsaken til dette framgår av 
Statskogs brev, og det vises til dette for ytterligere detaljer i saken.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

  

Administrasjonens vurdering: 

Fjellstyret uttalte seg i sak 85.17 vedrørende flytting av en fiskebu fra et regulert område og 
inn i et LNF-område. Dette gjaldt en fiskbu ved Hogsetvolden som fjellstyret også tidligere 
(bl.a. i sak 33.93) har uttalt seg om. Uttalelsen var i tråd med tidligere uttalelser og fjellstyret 
frarådet å gi godkjenning til flytting. Videre har fjellstyret uttalt seg om tomt for båthus på 
statsallmenningen senest i sak 49.17, der fjellstyret frarådet å tildele tomt til båthus utenom 
regulert tomtområde.  

Saken kan fra søkers side handteres gjennom en endring av reguleringsplan. Dette har ikke 
vært ønskelig, siden eksisterende reguleringsplan bare delvis er tatt i bruk og det er en litt 
omstendelig prosess som også har økonomiske konsekvenser for søker. Bakgrunnen for 
reguleringsplanen var dessuten å få orden på byggearbeider som allerede var igangsatt.  

Når den andre muligheten er valgt, har det også den konsekvensen at et område utenfor 
gårdens opprinnelige areal er ønsket som tomt. Så vidt administrasjonen forstår er det 
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praktiske hensyn med tanke på brygge, molo og byggegrunn som ligger bak ressonementet 
om plassering, i tillegg til de familiære hensyn som er omtalt i søknaden.  

For fjellstyret blir allikevel spørsmålet om hvorvidt det kan tildeles tomt for båthus på 
statsallmenningen etter enkeltsøknader. I det spørsmålet må det tas hensyn til om søker har 
rett til et båthus på statsallmenningen og dersom ikke må hensynet til presedens veie tungt. I 
dette tilfellet er det godkjent for bygging av to nye båthus, men på eiendommen gnr 162 bnr 
12 innenfor regulert område. Det hadde derfor vært en alternativ vei å gå for søker dersom en 
hadde valgt en omregulering istedenfor, slik at hele reguleringsområde havner utenfor gnr 162 
bnr 12. Når så ikke er gjort må fjellstyret se på det som en henvendelse om å få bygge et 
båthus på statsallmenningen utenfor reguelert område. Dette vil i så fall skape 
presendesvirkning. Som i de tidligere sakenen er det problematisk å begynne å tildele 
nausttomter etter enkeltsøknader.  

Nå kan en si at det er bare noen få kvadratmeter av statsallmenningen som vil bli berørt. Dette 
kan være et formildende moment. Det resterende arealet inne på eiendommen Sol-li har for så 
vidt ikke hverken Statskog eller Fjellstyret myndighet over, så det vil være opp til søker og 
grunneier å bli enige om den delen.  

Sett fra søkers side er ikke denne saken enkel. Det er lagt ned betydelige ressurser i en 
reguleringsplan. Dette området er dessuten «tatt høl på», ved at det finnes en vei og et 
bryggeanlegg/molo. Dersom reguleringsområdet flyttes, må det også tas stilling til hvordan 
det forholder seg med igangsatte byggeprosjekter i reguleringsområdet.  

Administrasjonen vurderer saken slik at sett ut fra prinsippene i saken og tidligere praksis, vil 
det være vanskelig å anbefale at søknaden imøtekommes.  

   

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Fjellstyret mener det er problematisk å tildele tomt for båthus på statsallmenningen 
etter enkeltsøknader, og fraråder at søknaden fra Arne Elgaaen om å flytte båthustomt 
ut fra regulert område på eiendommen gnr 162 bnr 12 og inn på statsallmenningen 
imøtekommes.   
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Sak 30.18 Ark 362 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr utegrill/bålplass Sølenstua. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post med vedlegg fra Statskog SF datert 22.03.18 
- Oppdatert kart fra Statskog SF datert 23.03.18 

Bakgrunn:  

Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse om plassering av en grill/bålplass vest for det 
tidligere motellbygget ved Sølenstua. Bakgrunnen for saken er at det i forbindelse med 
undersøkelser av ulovlig hogst på stedet også ble registrert en grill/bålplass beliggende 
utenfor tomtegrensen for det som nå er et sameie. Statskog har ingen avtale om anleggelse av 
denne plassen og kan heller ikke se at tiltaket er omsøkt etter plan- og bygningsloven. 

I forhold til videre gang i saken ser Stratskog SF for seg to mulige løsninger: den ene er at 
plassen fjernes og den andre er at den søkes godkjent i ettertid. Statskog skriver at de ikke 
nødvendigvis vil kreve den fjernet, men at det er uheldig at plassen er anlagt uten noen form 
for godkjenning.  

Det vises til Statskogs e-post datert 22. mars for ytterligere hakgrunn i saken.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

    

Administrasjonens vurdering: 

Det er alltid uheldig når folk tar seg til rette på statsallmenningen. Denne saken omhandler 
også felling av trær i tillegg til anlegging av grill/bålplass. Det har riktignok ikke meldt seg 
noen ansvarlig for trefellingen. Utegrillen fungerer som et felles samlingspunkt for sameiet 
gnr 161 bnr 94. Det er forståelig at andelshaverne ønsker en slik plass. Problemet er at det er 
anlagt uten kontakt hverken med grunneier eller godkjenning fra plan- og 
bygningsmyndighet. Om tiltaket krever en byggetillatelse eller ikke, er ikke vurdert fra 
fjellstyrets administrasjon. Det spørsmålet må bli opp til kommunen å vurdere. Derimot er 
forholdet at det er anlagt på statsallmenningen uten noen form for godkjenning, og det berører 
fjellstyrets mandat og interesser. 

I forhold til tradisjonelle bruksrettsutøving kan ikke administrasjonen se at tiltaket vil medføre 
vesentlig ulempe. Tiltaket er utført rett ved en tomt for et sameie. Området har flere 
turistvirksomheter i nærområdet. Nærheten til sameiets tomt kan vurderes som formildende 
omstendigheter. Det er allikevel graverende å ta seg til rette på naboeiendommen, uansett om 
den er en stor statsallmenninge eller en boligtomt i regulert område. 

Når det gjelder naturverdier kjenner ikke administrasjonen til at det er spesielle arter som 
krever hensyn akkurat på denne plassen. Nå er uansett tiltaket allerede gjennomført, men 
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dersom det hadde vært spesielle arter som krever hensyn er det argument nok for å kreve 
plassen fjernet.  

I forhold til friluftslivet i området er tiltaket å betrakte som dels nøytralt, men også negativt. 
På ett vis kan tiltaket betraktes som gjennomført såpass nære bebyggelse at allmennheten 
neppe har stor interesse av å utnytte det i større grad. Men samtidig vil nærområdet til sameiet 
oppfattes som større, og i realiten flytte ferdsel lenger bort siden det området som oppfattes 
som privat området blir større. Det vil oppleves som negativt for mange. For det andre vil 
tiltaket prinsippielt være negativt for allmennheten, nettopp fordi det medfører en 
«privatisering» av statsallmenningsarealer.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Anleggelsen av en grill/bålplass på statsallmenningen vest for sameiet for det tidligere 
motellbygget ppå Sølenstua anser fjellstyret er å ta seg til rette på statsallmenningen. 
Det foreligger ikke avtale med grunneier og det er ikke avklart i forhold til plan- og 
bygningsloven. På bakgrunn av dette har ikke fjellstyret noen innvendiger mot at 
plassen kreves fjernet.  

Dersom grunneier og kommunen finner tiltaket såpass tilforlatelig at det kan gis 
tillatelse etter plan- og bygningsloven samt avtale med grunneier, vil ikke fjellstyret 
motsette seg dette. Fjellstyrets utgangspunkt er allikevel at det ikke skal være mulig å 
ta seg til rette på statsallmenningen uten nødvendige tillatelser, og at saken således 
ikke vil medføre noen presedens for hvordan fjellstyret vurdere slike saker i framtiden.   
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Sak 31.18 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr TV-produksjon Isteren/Bjønnberga 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post fra Statskog SF med vedlegg datert 05.04.18. 
- Uttalelse fra Isteren  

 

Bakgrunn:  

Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse angående forespørsel om mulig lokalitet for 
innspilling av TV-program. Det er produksjonsselskapet ITV studios som ønsker å lage en 
s.k. «reality-serie», der det er et antall deltagere som skal klare seg i villmarka en periode. 
Konseptet går ut på at det skal stå igjen en vinner til slutt. Denne vinneren får utover 
berømmelsen og permanent/midlertidig kjendisstatus, også en bil etter det administrasjonen 
forstår.  

ITV studios ser for seg området på østsiden av Isteren som mulig lokalitet. Tidligere er 
samme konseptet spilt inn ved Altevann i Indre Troms. ITV studios har produsert en rekke 
dokumentarer for norske og utenlandske TV-selskap. Selskapet ønsker å avklare om dette lar 
seg gjøre i Engerdal før de går videre i planleggingen. Det er behov for å felle noen trær, bryte 
bar og ta ved i tillegg til høsting av fisk, bær,sopp og planter. Det vises til 
prosjektbeskrivelsen for ytterligere bakgrunn i saken.  

Statskog Sf har bedt om uttalelse fra fjellstyret, Svahken sijte og Isteren Fiskelag. Isteren 
Fiskelag har stilt seg positive til henvendelsen og ser på dette som bra PR for området. Det er 
Isteren Fiskelag som forvalter fiskerettighetene i Isteren.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

 

Administrasjonens vurdering: 

Innspillingen er tenkt gjennomført i en periode fra august og utover høsten. Antallet deltagere 
er 10, i tillegg til 5 -15 personer som jobber med produksjonen. 

Når det gjelder bruksrettsutøvingen er det ikke bufe på beite i dette området. Det berører 
heller ikke dyrket mark eller aktiv setring. Derimot er det innenfor beiteområdet til Svahken 
Sijte. Disse har Statskog bedt om en egen uttalelse fra, slik at administrasjonen vurderer ikke 
eventuelle konsekvenser for reindriftsnæringen i denne saken. Men det er lite sannsynlig at 
dette vil påvirke bruksrettsutøvingen i vesentlig grad. Reindriftsnæringen vil derimot kunne 
bli berørt dersom det er en del rein i dette området på det aktuelle tidspunktet. Det er snakk 
om motorferdsel i form av motorbåt (tillatt på Isteren ihht til kommunal forskrift) og 
barmarkskjøring i terreng. Det framgår ikke av beskrivelsen om det er aktuelt med helikopter 
og/eller droner.  
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Området som er beskrevet som aktuelt ligger innenfor Bjørnberga og Isteren Naturreservat. 
Det er Fylkesmannen i Hedmark som må gi nødvendige tillatelser etter vernebestemmelsene. 
Innspillingen er tenkt lagt til en tid der sommertrafikken er på hell. Det vil derfor 
sannsynligvis ikke medføre ulempe for friluftslivet og ferdselen i området i nevneverdig grad. 
Samme forhold kan en si det er for dyrelivet også. Derimot kan dette påvirke jaktutøvelsen 
noe. Det er derfor på sin plass å gi f.eks elgjaktlaget i området informasjon på forhånd dersom 
dette blir aktuelt. Likeledes bør deltagere og produksjonsselskapet gjøres oppmerksom på at 
det er annen ferdsel i området også utover høsten. Derimot bør det ikke ligge noen konflikt i 
forhold til jaktinteressen.   

Hvorvidt serien vil ha en reklameeffekt for området vil komme an på flere forhold. Noen TV-
produksjoner som f.eks programmene med Lars Monsen medførte et større besøk i området.  
Andre produksjoner etterpå har ikke hatt samme effekt på besøkstall. Men dersom det går 
klart fram hvor innspillingen skjer, vil bra TV-bilder ha en positiv effekt og vil kunne bidra til 
å gjøre området mer kjent. Således kan det gagne lokalt næringsliv ikke bare i 
innspillingsperioden, men også på lengre sikt.  

Fjellstyret rådes til å stille seg positive til planene, under forutsetning av at Svahken sijte også 
stiller seg positive samt at vernemyndighetene gir nødvendige tillatelser til tiltaket.  

   

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendiger mot at et området øst for Isteren benyttes til 
TV-innspilling slik som skissert. Det forutsettes imidlertid at Svahken sijte gir sitt 
samtykke til dette, samt at vernemyndigheten for Bjørnberga og Isteren naturreservat 
finner å kunne innvilge alle nødvendige tillatelser ihht til verneforskriften.  
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Sak 32.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: ombygging driftsbygning – Per Martin Grøndalen 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om tilskudd fra Per Martin Grøndalen (e-poster den ) 

Bakgrunn:  

Per martin Grøndalen søker om tilskudd til ombygging av eksisterende fjøs til 
ungdyravdeling. Prosjektet er kostnadsberammet til kr 580 000,- og er tenkt finansiert 
gjennom tilskudd og egenkapital. 

Grøndalen mottok tilskudd fra fjellstyret i 2016 for bygging av nytt løsdriftsfjøs (sak 07.16 og 
senere økning av beløp som følge av frasigelse av tilskudd annen søker). Denne søknaden 
dreier seg om påbygging av det opprinnelige fjøset og derigjennom kunne muliggjøre en 
større kjøttproduksjon.  

Søknaden er innkommet etter annonsert søknadsfrist og fjellstyret behandlet 16 søknader om 
midler fra årets bidragsbudsjett på møte den 13. mars. Etter bidragsbudsjettets regler, pkt 6, 
skal søknader etter ordinær frist behandles fortløpende.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 
Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 
ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Ihht til Bidragsbudsjett 2018 kommer denne søknaden inn under næring storfehold som et 
enkelttiltak. Tiltaket er langsiktig og skal bidra til å sikre fortsatt og framtidig drift.  Tiltaket 
vurderes å være innenfor satsingsområdet definert i bidragsbudsjettets regler.  
 
Tiltaket er en modernisering av gammel del av driftsbygningen på gården. Tiltaket muliggjør 
økt kjøttproduksjon. Bruket driver i dag med mjølkeproduksjon og i tillegg kjøttproduksjon. 
Driften er modernisert ved at det nylig er bygd nytt fjøs for melkekyr og ungdyr/sinkyr, se sak 
07.16.  
 
Søker har i en kortfattet søknad satt opp kostnadsoverslag og redegjort for hvordan tiltaket er 
tenkt finansiert. Det framgår ikke av søknaden hvorvidt kostnadsoverslaget baserer seg på 
innhentede priser. Det kan derfor være at en del av kostnadsoverslaget vil vise seg å bli endret 
ift faktiske kostnader. Hvordan det vil slå ut gjenstar å se.  
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Det er positivt at noen ønsker å gjøre denne investeringen i Engerdal. Dels er det viktig for å 
opprettholde en tradisjonell næring, men det er også viktig for lokalsamfunnet og annet 
næringsliv siden denne type byggeprosjekter gir en del ringvirkninger. 
 
Teoretisk bidrag uten hensyn til Bidragsbudsjettets disponible bidrag for året ville for denne 
søkeren vært kr 86 000,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8.  
 
Søker ble i 2016 tildelt et tilskudd på kr 169 000,- til bygging av nytt løsdriftsfjøs. Denne 
søknaden må derfor vurderes om den medfører oppebæring av tilskudd. Administrasjonens 
vurdering er at så lenge tiltaket ikke lå inne i kostnadsberegningene for søknadeni 2016, vil 
det ikke gjøre det. Det kan derfor betraktes som et enkelttiltak som ikke oppebærer tilskudd 
fra tidligere.  
 
Som nevnt har fjellstyret allerede behandlet 16 tilskuddsøknader i år. I utgangspunktet er det 
ikke ledige midler innenfor satsingsområde storfehold igjen på årets budsjett. Det er kr 
50 000,- udisponert innenfor Allmennyttige formål m.m., en pott på bidragsbudsjettet som 
kan benyttes også til næringsformål dersom det dreier seg om andre typiske 
førstelinjenæringer.  
 
Det foreligger to søknader om midler til dette møtet i Fjellstyret. Administrasjonen anbefaler 
derfor at de ledige midlene innenfor Allmennyttige formål m.m. deles mellom disse søkerne.   
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Per Martin Grøndalen om midler til oppgradering av fjøs til ungdyr 
innvilges med kr 30 000,-. Beløpet anføres Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål 
m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 33.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilskudd: reparasjon av Revlingen brygge – A/S Fæmund 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Fæmund AS om midler til reparasjon av Revlingen Brygge. 
 

Bakgrunn:  

A/S Fæmund søker Engerdal fjellstyre om kr 20 000,- til reparasjon av Revlingen brygge. 
Tiltaket har en kostnadsramme på kr 91 500,- og er tenkt finansiert gjennom tilskudd fra DNT 
(27%), Engerdal fjellstyre (22%), Engerdal kommune (11%), grunneierfondet (22%), 
Nasjonalparkstyret (16%) og resterende egne midler.  

Søker beskriver at behovet er bunnet i skader på eksisterende brygge som følge av 
isforholdene. Disse medfører stor påkjenning for bryggene langs Femund, og det er ved 
inspeksjon påvist forhold som gjør at bl.a. en drager som holder brygga oppe må skiftes 
ut.Videre er det behov for å skifte ovn i ventebua. Søker vurderer at tiltaket som beskrevet i 
søknaden vil ha en langsiktig investering.  

Søknaden er innkommet etter annonsert søknadsfrist og fjellstyret behandlet 16 søknader om 
midler fra årets bidragsbudsjett på møte den 13. mars. Etter bidragsbudsjettets regler, pkt 6, 
skal søknader etter ordinær frist behandles fortløpende.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 
Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 
ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Ihht til Bidragsbudsjettet for 2018 kommer kan denne søknaden vurderes på to måter; dels 
kan den vurderes som en næringsinvistering knyttet til satsingsområdet reiseliv og dels kan 
den vurderes som et allmennyttig formål, siden tiltaket også vil gange allmennhetens ferdsel 
langs Femund.  

Fjellstyret har tidligere bl.a gitt bidrag til restaurering av ny brygge ved Femundshytten. 
Fæmund II er viktig for reiselivet og opplevelsen i området. Den har også en praktisk nytte 
gjennom å transportere folk som skal besøke Femundsmarka. Fæmund II har en lang fartstid 
og har tidligere vært viktig for folk som har bodd langs Femunden. Å ha en god og solid 
infrastruktur i tilknytning til selve båten er derfor viktig for å sikre framtidig drift.  
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Søker ble i 2016 tildelt et tilskudd på kr 169 000,- til bygging av nytt løsdriftsfjøs. Denne 
søknaden må derfor vurderes om den medfører oppebæring av tilskudd. Administrasjonens 
vurdering er at så lenge tiltaket ikke lå inne i kostnadsberegningene for søknadeni 2016, vil 
det ikke gjøre det. Det kan derfor betraktes som et enkelttiltak som ikke oppebærer tilskudd 
fra tidligere.  
 
Som nevnt har fjellstyret allerede behandlet 16 tilskuddsøknader i år. I utgangspunktet er det 
ikke ledige midler innenfor satsingsområde storfehold igjen på årets budsjett. Det er kr 
50 000,- udisponert innenfor Allmennyttige formål m.m., en pott på bidragsbudsjettet som 
kan benyttes også til næringsformål dersom det dreier seg om andre typiske 
førstelinjenæringer.  
 
Det foreligger to søknader om midler til dette møtet i Fjellstyret. Administrasjonen anbefaler 
derfor at de ledige midlene innenfor Allmennyttige formål m.m. deles mellom disse søkerne.   
 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra A/S Fæmund om midler til reparasjoner og oppgradering av 
bryggeanlegg ved Revlingen innvilges med kr 20 000,-. Beløpet anføres 
Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 34.18 Ark 123 Saksbeh.: OOps 
Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2017. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Forslag til årsmelding for Engerdal fjellstyre for virksomhetsåret 2017. 
- Revidert regnskap for virksomhetsåret 2017. 
- Revisjonsberetning for 2017 (NB. Ettersendes) 
- Ledelseserklæring. 

 

Bakgrunn 

Engerdal fjellstyrets regnskap er nå revidert og viser følgende hovedtall for 2017:  

 
    Sum driftsinntekter:   kr 7 335 065,- 
  Sum driftsutgifter:   kr 6 348 932,- 
  Sum driftsresultat   kr    986 133,-  
  + Finansinntekter   kr      37 038,- 
  Driftsresultat før bidrag  kr 1 023 171,-  
    
  Bidrag: 
  Bidrag til næringsformål   kr    517 688,- 
  Bidrag til allmennyttige formål mm kr     206 300,- 
  Sum utbetalte bidrag   kr     723 988,- 
  Netto kapitaløkning   kr     299 184,- 
               
 
Driftsresultatet før finansinntekter viser en overskuddsgrad på 13,4 %. Når en legger til 
finansinntekter blir driftsresultatet før bidragsbevilgning på kr 1 023 171- . Vurdert opp mot 
vedtatt driftsbudsjett for 2017, hvor det ble budsjettert med inntekter på kr 6 662 000,- (inkl 
finansinntekter) og kostnader på kr 6 056 000,-, er selve driftsresultatet godt.   
 
Fjellstyret utbetalte totalt kr 723 988,- i bidrag for 2017. Fjellkassa har dermed en netto 
kapitaløkning på kr 299 184,-. For nærmere detaljer angående økonomi, vises det til tallene i 
det etterfølgende regnskap. 
 
Det henvises til vedlagt årsmelding og regnskap for detaljer.               

 

Administrasjonens vurdering 

For 2017 budsjetterte fjellstyret med kr 6 662 000,- i inntekter (inkl finansinntekter) og kr 6 
056 000,- i kostnader, noe som vil gitt et overskudd på kr 606 000,- (inkl finansinntekter). 
Vurdert opp mot vedtatt driftsbudsjett for 2017 er driftsresultatet bedre enn budsjettert. Dette 
kan i stor grad forklares med at inntektene er høyere enn budsjettert. Kostnadene er for alle 
avdelinger samlet kr 292 932,- høyere enn målsettingen i budsjettet. Daglig leders vurdering 
er allikevel at den daglige driften har god kostnadskontroll samtidig som flere inntektsposter 
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er økt. I sum gjør dette at virksomhetsåret 2017 har vært godt økonomisk for Engerdal 
fjellstyre.  

På inntektssiden er det en samlet økning på kr 476 699,- og det er kr 673 065,- mer i inntekter 
enn budsjettert. Det mest markante er økningen er knyttet til jaktkortinntekter, salg av 
storviltjakt og tjenestesalg. Dessuten var det ikke budsjettert med utbytte fra Rendalen 
Renselskap i 2017.  Verdt å merke seg er at vi heller ikke i 2017 økte fiskekortsalget 
nevneverdig målt i antall solgte kort. Etter flere år med vekst i kortsalget ble det i 2016 og 
2017 solgt omtrent like mange kort som i 2015.  

Foruten hovedtrekkene som nevnt ovenfor, er det enkeltposter i regnskapet som kan være 
verdt å trekke fram som følge av relativt stor differanse i forhold til vedtatt driftsbudjsettet. 
Disse er i korte trekk som følger:  

- Kostnader knyttet til pensjon er noe lavere enn budsjettert. 
- Kostnadene knyttet til regnskap har økt i virksomhetsåret, etter tidligere års reduksjon.  
- Kostnadene knyttet til datautstyr og internett er høyere enn budsjettert.   
- Inntekter knyttet til avd 3 (administrasjon) og avd 4 (Fiskeanlegg) er lavere enn 

budsjettert. Samtidig er det et mindreforbruk på Fiskeanlegget sammenlignet med 
vedtatt budsjett. 

- Markedsføringsutgiftene har økt og ligger over budsjett. Dette skyldes i hovedsak 
kostnader med produksjon av en fiskefilm samt ny hjemmeside. 

- Kostnader knyttet til skjøtselstiltak på allmenningen med tilrettelegging for 
friluftslivet og vedlikehold av friluftsanlegg har økt i 2017 og ligger vel over 
budsjettet.  

- Provisjonskostnadene er høyere enn budsjettert, og er markant høyere enn i 2016. 
Dette skyldes flere årsaker; økt omsetning generellt, flere solgte jaktkort, kostnader 
knyttet til sms-salg, økt sms-salg og en økt provisjon/»systemleie» som følge av 
digital forhandlerløsning.  

- Samtidig har trykkekostnadene gått markert ned.  
- Inntekter fra festeavgifter har økt. 
- Inntekter fra tjenestesalget til SNO og andre har økt og er godt over budsjetterte mål.  
- Utleieinntektene fra fjellstyrets koier har økt og er godt over budsjetterte mål.  
- Resultatet for vegen Snerta – Elvbrua viser et underskudd på kr. 51 086,-. Dette som et 

resultat av at vegen åpen hele vinteren og en nedgang i inntekter fra vegavgift.      
 

Som nevnt utbetalte Fjellstyret totalt kr 723 988,- i bidrag i 2017. Fjellkassa har dermed en 
kapitaløkning på kr 299 184,-.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 
2017.   
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Sak 35.18 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr. etablering av hinderløype Søndre Høltjønna – Fjellheimen Leirskole 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev fra Fjellheimen Leirskole til Statskog SF. 

 

Bakgrunn 

 

 

Saksframlegg ettersendes 
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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 24.04.18. 

 

Sak 28.18 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 13.03.18. 
 

Sak 29.18 Ark 362/323 Saksbeh.: OOps 

Uttalelse vedr flytting av båthus Hallsteinsvika 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev med vedlegg fra Statskog SF datert 08.03.18. 

Bakgrunn:  

Statskog SFf ber om fjellstyrets uttalelse ang flytting av en tomt for båthus i Hallsteinsvika 
ved Femund. Bakgrunnen for saken er kort fortalt at Arne Elgåen søker om å flytte tomt for et 
båthus østover fra opprinnelig tenkt plassering. Flyttingen vil medføre at båthuset delvis vil 
bli liggende på statsallmenningen. Det foreligger en reguleringsplan (vedtatt 2007) for 
oppføring av bolighus med garasje, 2 fritidsboliger (for utleie) samt to båthus inne på 
eiendommen Sol-li gnr 162 bnr 12. Foreløpig er reguleringsplanen gjennomført bare delvis 
(med vei og bryggeanlegg/molo). Det søkes om at det ene av de aktuelle båthusene i 
reguleringsplanen kan bygges lengre øst, utenfor planområdet. Årsaken til dette framgår av 
Statskogs brev, og det vises til dette for ytterligere detaljer i saken.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

  

Administrasjonens vurdering: 

Fjellstyret uttalte seg i sak 85.17 vedrørende flytting av en fiskebu fra et regulert område og 
inn i et LNF-område. Dette gjaldt en fiskbu ved Hogsetvolden som fjellstyret også tidligere 
(bl.a. i sak 33.93) har uttalt seg om. Uttalelsen var i tråd med tidligere uttalelser og fjellstyret 
frarådet å gi godkjenning til flytting. Videre har fjellstyret uttalt seg om tomt for båthus på 
statsallmenningen senest i sak 49.17, der fjellstyret frarådet å tildele tomt til båthus utenom 
regulert tomtområde.  

Saken kan fra søkers side handteres gjennom en endring av reguleringsplan. Dette har ikke 
vært ønskelig, siden eksisterende reguleringsplan bare delvis er tatt i bruk og det er en litt 
omstendelig prosess som også har økonomiske konsekvenser for søker. Bakgrunnen for 
reguleringsplanen var dessuten å få orden på byggearbeider som allerede var igangsatt.  

Når den andre muligheten er valgt, har det også den konsekvensen at et område utenfor 
gårdens opprinnelige areal er ønsket som tomt. Så vidt administrasjonen forstår er det 
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praktiske hensyn med tanke på brygge, molo og byggegrunn som ligger bak ressonementet 
om plassering, i tillegg til de familiære hensyn som er omtalt i søknaden.  

For fjellstyret blir allikevel spørsmålet om hvorvidt det kan tildeles tomt for båthus på 
statsallmenningen etter enkeltsøknader. I det spørsmålet må det tas hensyn til om søker har 
rett til et båthus på statsallmenningen og dersom ikke må hensynet til presedens veie tungt. I 
dette tilfellet er det godkjent for bygging av to nye båthus, men på eiendommen gnr 162 bnr 
12 innenfor regulert område. Det hadde derfor vært en alternativ vei å gå for søker dersom en 
hadde valgt en omregulering istedenfor, slik at hele reguleringsområde havner utenfor gnr 162 
bnr 12. Når så ikke er gjort må fjellstyret se på det som en henvendelse om å få bygge et 
båthus på statsallmenningen utenfor reguelert område. Dette vil i så fall skape 
presendesvirkning. Som i de tidligere sakenen er det problematisk å begynne å tildele 
nausttomter etter enkeltsøknader.  

Nå kan en si at det er bare noen få kvadratmeter av statsallmenningen som vil bli berørt. Dette 
kan være et formildende moment. Det resterende arealet inne på eiendommen Sol-li har for så 
vidt ikke hverken Statskog eller Fjellstyret myndighet over, så det vil være opp til søker og 
grunneier å bli enige om den delen.  

Sett fra søkers side er ikke denne saken enkel. Det er lagt ned betydelige ressurser i en 
reguleringsplan. Dette området er dessuten «tatt høl på», ved at det finnes en vei og et 
bryggeanlegg/molo. Dersom reguleringsområdet flyttes, må det også tas stilling til hvordan 
det forholder seg med igangsatte byggeprosjekter i reguleringsområdet.  

Administrasjonen vurderer saken slik at sett ut fra prinsippene i saken og tidligere praksis, vil 
det være vanskelig å anbefale at søknaden imøtekommes.  

   

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Fjellstyret mener det er problematisk å tildele tomt for båthus på statsallmenningen 
etter enkeltsøknader, og fraråder at søknaden fra Arne Elgaaen om å flytte båthustomt 
ut fra regulert område på eiendommen gnr 162 bnr 12 og inn på statsallmenningen 
imøtekommes.   
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Sak 30.18 Ark 362 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr utegrill/bålplass Sølenstua. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post med vedlegg fra Statskog SF datert 22.03.18 
- Oppdatert kart fra Statskog SF datert 23.03.18 

Bakgrunn:  

Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse om plassering av en grill/bålplass vest for det 
tidligere motellbygget ved Sølenstua. Bakgrunnen for saken er at det i forbindelse med 
undersøkelser av ulovlig hogst på stedet også ble registrert en grill/bålplass beliggende 
utenfor tomtegrensen for det som nå er et sameie. Statskog har ingen avtale om anleggelse av 
denne plassen og kan heller ikke se at tiltaket er omsøkt etter plan- og bygningsloven. 

I forhold til videre gang i saken ser Stratskog SF for seg to mulige løsninger: den ene er at 
plassen fjernes og den andre er at den søkes godkjent i ettertid. Statskog skriver at de ikke 
nødvendigvis vil kreve den fjernet, men at det er uheldig at plassen er anlagt uten noen form 
for godkjenning.  

Det vises til Statskogs e-post datert 22. mars for ytterligere hakgrunn i saken.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

    

Administrasjonens vurdering: 

Det er alltid uheldig når folk tar seg til rette på statsallmenningen. Denne saken omhandler 
også felling av trær i tillegg til anlegging av grill/bålplass. Det har riktignok ikke meldt seg 
noen ansvarlig for trefellingen. Utegrillen fungerer som et felles samlingspunkt for sameiet 
gnr 161 bnr 94. Det er forståelig at andelshaverne ønsker en slik plass. Problemet er at det er 
anlagt uten kontakt hverken med grunneier eller godkjenning fra plan- og 
bygningsmyndighet. Om tiltaket krever en byggetillatelse eller ikke, er ikke vurdert fra 
fjellstyrets administrasjon. Det spørsmålet må bli opp til kommunen å vurdere. Derimot er 
forholdet at det er anlagt på statsallmenningen uten noen form for godkjenning, og det berører 
fjellstyrets mandat og interesser. 

I forhold til tradisjonelle bruksrettsutøving kan ikke administrasjonen se at tiltaket vil medføre 
vesentlig ulempe. Tiltaket er utført rett ved en tomt for et sameie. Området har flere 
turistvirksomheter i nærområdet. Nærheten til sameiets tomt kan vurderes som formildende 
omstendigheter. Det er allikevel graverende å ta seg til rette på naboeiendommen, uansett om 
den er en stor statsallmenninge eller en boligtomt i regulert område. 

Når det gjelder naturverdier kjenner ikke administrasjonen til at det er spesielle arter som 
krever hensyn akkurat på denne plassen. Nå er uansett tiltaket allerede gjennomført, men 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 24.04.18 

4 

 

dersom det hadde vært spesielle arter som krever hensyn er det argument nok for å kreve 
plassen fjernet.  

I forhold til friluftslivet i området er tiltaket å betrakte som dels nøytralt, men også negativt. 
På ett vis kan tiltaket betraktes som gjennomført såpass nære bebyggelse at allmennheten 
neppe har stor interesse av å utnytte det i større grad. Men samtidig vil nærområdet til sameiet 
oppfattes som større, og i realiten flytte ferdsel lenger bort siden det området som oppfattes 
som privat området blir større. Det vil oppleves som negativt for mange. For det andre vil 
tiltaket prinsippielt være negativt for allmennheten, nettopp fordi det medfører en 
«privatisering» av statsallmenningsarealer.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Anleggelsen av en grill/bålplass på statsallmenningen vest for sameiet for det tidligere 
motellbygget ppå Sølenstua anser fjellstyret er å ta seg til rette på statsallmenningen. 
Det foreligger ikke avtale med grunneier og det er ikke avklart i forhold til plan- og 
bygningsloven. På bakgrunn av dette har ikke fjellstyret noen innvendiger mot at 
plassen kreves fjernet.  

Dersom grunneier og kommunen finner tiltaket såpass tilforlatelig at det kan gis 
tillatelse etter plan- og bygningsloven samt avtale med grunneier, vil ikke fjellstyret 
motsette seg dette. Fjellstyrets utgangspunkt er allikevel at det ikke skal være mulig å 
ta seg til rette på statsallmenningen uten nødvendige tillatelser, og at saken således 
ikke vil medføre noen presedens for hvordan fjellstyret vurdere slike saker i framtiden.   
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Sak 31.18 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr TV-produksjon Isteren/Bjønnberga 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post fra Statskog SF med vedlegg datert 05.04.18. 
- Uttalelse fra Isteren  

 

Bakgrunn:  

Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse angående forespørsel om mulig lokalitet for 
innspilling av TV-program. Det er produksjonsselskapet ITV studios som ønsker å lage en 
s.k. «reality-serie», der det er et antall deltagere som skal klare seg i villmarka en periode. 
Konseptet går ut på at det skal stå igjen en vinner til slutt. Denne vinneren får utover 
berømmelsen og permanent/midlertidig kjendisstatus, også en bil etter det administrasjonen 
forstår.  

ITV studios ser for seg området på østsiden av Isteren som mulig lokalitet. Tidligere er 
samme konseptet spilt inn ved Altevann i Indre Troms. ITV studios har produsert en rekke 
dokumentarer for norske og utenlandske TV-selskap. Selskapet ønsker å avklare om dette lar 
seg gjøre i Engerdal før de går videre i planleggingen. Det er behov for å felle noen trær, bryte 
bar og ta ved i tillegg til høsting av fisk, bær,sopp og planter. Det vises til 
prosjektbeskrivelsen for ytterligere bakgrunn i saken.  

Statskog Sf har bedt om uttalelse fra fjellstyret, Svahken sijte og Isteren Fiskelag. Isteren 
Fiskelag har stilt seg positive til henvendelsen og ser på dette som bra PR for området. Det er 
Isteren Fiskelag som forvalter fiskerettighetene i Isteren.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

 

Administrasjonens vurdering: 

Innspillingen er tenkt gjennomført i en periode fra august og utover høsten. Antallet deltagere 
er 10, i tillegg til 5 -15 personer som jobber med produksjonen. 

Når det gjelder bruksrettsutøvingen er det ikke bufe på beite i dette området. Det berører 
heller ikke dyrket mark eller aktiv setring. Derimot er det innenfor beiteområdet til Svahken 
Sijte. Disse har Statskog bedt om en egen uttalelse fra, slik at administrasjonen vurderer ikke 
eventuelle konsekvenser for reindriftsnæringen i denne saken. Men det er lite sannsynlig at 
dette vil påvirke bruksrettsutøvingen i vesentlig grad. Reindriftsnæringen vil derimot kunne 
bli berørt dersom det er en del rein i dette området på det aktuelle tidspunktet. Det er snakk 
om motorferdsel i form av motorbåt (tillatt på Isteren ihht til kommunal forskrift) og 
barmarkskjøring i terreng. Det framgår ikke av beskrivelsen om det er aktuelt med helikopter 
og/eller droner.  
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Området som er beskrevet som aktuelt ligger innenfor Bjørnberga og Isteren Naturreservat. 
Det er Fylkesmannen i Hedmark som må gi nødvendige tillatelser etter vernebestemmelsene. 
Innspillingen er tenkt lagt til en tid der sommertrafikken er på hell. Det vil derfor 
sannsynligvis ikke medføre ulempe for friluftslivet og ferdselen i området i nevneverdig grad. 
Samme forhold kan en si det er for dyrelivet også. Derimot kan dette påvirke jaktutøvelsen 
noe. Det er derfor på sin plass å gi f.eks elgjaktlaget i området informasjon på forhånd dersom 
dette blir aktuelt. Likeledes bør deltagere og produksjonsselskapet gjøres oppmerksom på at 
det er annen ferdsel i området også utover høsten. Derimot bør det ikke ligge noen konflikt i 
forhold til jaktinteressen.   

Hvorvidt serien vil ha en reklameeffekt for området vil komme an på flere forhold. Noen TV-
produksjoner som f.eks programmene med Lars Monsen medførte et større besøk i området.  
Andre produksjoner etterpå har ikke hatt samme effekt på besøkstall. Men dersom det går 
klart fram hvor innspillingen skjer, vil bra TV-bilder ha en positiv effekt og vil kunne bidra til 
å gjøre området mer kjent. Således kan det gagne lokalt næringsliv ikke bare i 
innspillingsperioden, men også på lengre sikt.  

Fjellstyret rådes til å stille seg positive til planene, under forutsetning av at Svahken sijte også 
stiller seg positive samt at vernemyndighetene gir nødvendige tillatelser til tiltaket.  

   

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendiger mot at et området øst for Isteren benyttes til 
TV-innspilling slik som skissert. Det forutsettes imidlertid at Svahken sijte gir sitt 
samtykke til dette, samt at vernemyndigheten for Bjørnberga og Isteren naturreservat 
finner å kunne innvilge alle nødvendige tillatelser ihht til verneforskriften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 24.04.18 

7 

 

Sak 32.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: ombygging driftsbygning – Per Martin Grøndalen 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om tilskudd fra Per Martin Grøndalen (e-poster den ) 

Bakgrunn:  

Per martin Grøndalen søker om tilskudd til ombygging av eksisterende fjøs til 
ungdyravdeling. Prosjektet er kostnadsberammet til kr 580 000,- og er tenkt finansiert 
gjennom tilskudd og egenkapital. 

Grøndalen mottok tilskudd fra fjellstyret i 2016 for bygging av nytt løsdriftsfjøs (sak 07.16 og 
senere økning av beløp som følge av frasigelse av tilskudd annen søker). Denne søknaden 
dreier seg om påbygging av det opprinnelige fjøset og derigjennom kunne muliggjøre en 
større kjøttproduksjon.  

Søknaden er innkommet etter annonsert søknadsfrist og fjellstyret behandlet 16 søknader om 
midler fra årets bidragsbudsjett på møte den 13. mars. Etter bidragsbudsjettets regler, pkt 6, 
skal søknader etter ordinær frist behandles fortløpende.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 
Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 
ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Ihht til Bidragsbudsjett 2018 kommer denne søknaden inn under næring storfehold som et 
enkelttiltak. Tiltaket er langsiktig og skal bidra til å sikre fortsatt og framtidig drift.  Tiltaket 
vurderes å være innenfor satsingsområdet definert i bidragsbudsjettets regler.  
 
Tiltaket er en modernisering av gammel del av driftsbygningen på gården. Tiltaket muliggjør 
økt kjøttproduksjon. Bruket driver i dag med mjølkeproduksjon og i tillegg kjøttproduksjon. 
Driften er modernisert ved at det nylig er bygd nytt fjøs for melkekyr og ungdyr/sinkyr, se sak 
07.16.  
 
Søker har i en kortfattet søknad satt opp kostnadsoverslag og redegjort for hvordan tiltaket er 
tenkt finansiert. Det framgår ikke av søknaden hvorvidt kostnadsoverslaget baserer seg på 
innhentede priser. Det kan derfor være at en del av kostnadsoverslaget vil vise seg å bli endret 
ift faktiske kostnader. Hvordan det vil slå ut gjenstar å se.  
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Det er positivt at noen ønsker å gjøre denne investeringen i Engerdal. Dels er det viktig for å 
opprettholde en tradisjonell næring, men det er også viktig for lokalsamfunnet og annet 
næringsliv siden denne type byggeprosjekter gir en del ringvirkninger. 
 
Teoretisk bidrag uten hensyn til Bidragsbudsjettets disponible bidrag for året ville for denne 
søkeren vært kr 86 000,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8.  
 
Søker ble i 2016 tildelt et tilskudd på kr 169 000,- til bygging av nytt løsdriftsfjøs. Denne 
søknaden må derfor vurderes om den medfører oppebæring av tilskudd. Administrasjonens 
vurdering er at så lenge tiltaket ikke lå inne i kostnadsberegningene for søknadeni 2016, vil 
det ikke gjøre det. Det kan derfor betraktes som et enkelttiltak som ikke oppebærer tilskudd 
fra tidligere.  
 
Som nevnt har fjellstyret allerede behandlet 16 tilskuddsøknader i år. I utgangspunktet er det 
ikke ledige midler innenfor satsingsområde storfehold igjen på årets budsjett. Det er kr 
50 000,- udisponert innenfor Allmennyttige formål m.m., en pott på bidragsbudsjettet som 
kan benyttes også til næringsformål dersom det dreier seg om andre typiske 
førstelinjenæringer.  
 
Det foreligger to søknader om midler til dette møtet i Fjellstyret. Administrasjonen anbefaler 
derfor at de ledige midlene innenfor Allmennyttige formål m.m. deles mellom disse søkerne.   
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Per Martin Grøndalen om midler til oppgradering av fjøs til ungdyr 
innvilges med kr 30 000,-. Beløpet anføres Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål 
m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 33.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilskudd: reparasjon av Revlingen brygge – A/S Fæmund 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Fæmund AS om midler til reparasjon av Revlingen Brygge. 
 

Bakgrunn:  

A/S Fæmund søker Engerdal fjellstyre om kr 20 000,- til reparasjon av Revlingen brygge. 
Tiltaket har en kostnadsramme på kr 91 500,- og er tenkt finansiert gjennom tilskudd fra DNT 
(27%), Engerdal fjellstyre (22%), Engerdal kommune (11%), grunneierfondet (22%), 
Nasjonalparkstyret (16%) og resterende egne midler.  

Søker beskriver at behovet er bunnet i skader på eksisterende brygge som følge av 
isforholdene. Disse medfører stor påkjenning for bryggene langs Femund, og det er ved 
inspeksjon påvist forhold som gjør at bl.a. en drager som holder brygga oppe må skiftes 
ut.Videre er det behov for å skifte ovn i ventebua. Søker vurderer at tiltaket som beskrevet i 
søknaden vil ha en langsiktig investering.  

Søknaden er innkommet etter annonsert søknadsfrist og fjellstyret behandlet 16 søknader om 
midler fra årets bidragsbudsjett på møte den 13. mars. Etter bidragsbudsjettets regler, pkt 6, 
skal søknader etter ordinær frist behandles fortløpende.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 
Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 
ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Ihht til Bidragsbudsjettet for 2018 kommer kan denne søknaden vurderes på to måter; dels 
kan den vurderes som en næringsinvistering knyttet til satsingsområdet reiseliv og dels kan 
den vurderes som et allmennyttig formål, siden tiltaket også vil gange allmennhetens ferdsel 
langs Femund.  

Fjellstyret har tidligere bl.a gitt bidrag til restaurering av ny brygge ved Femundshytten. 
Fæmund II er viktig for reiselivet og opplevelsen i området. Den har også en praktisk nytte 
gjennom å transportere folk som skal besøke Femundsmarka. Fæmund II har en lang fartstid 
og har tidligere vært viktig for folk som har bodd langs Femunden. Å ha en god og solid 
infrastruktur i tilknytning til selve båten er derfor viktig for å sikre framtidig drift.  
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Søker ble i 2016 tildelt et tilskudd på kr 169 000,- til bygging av nytt løsdriftsfjøs. Denne 
søknaden må derfor vurderes om den medfører oppebæring av tilskudd. Administrasjonens 
vurdering er at så lenge tiltaket ikke lå inne i kostnadsberegningene for søknadeni 2016, vil 
det ikke gjøre det. Det kan derfor betraktes som et enkelttiltak som ikke oppebærer tilskudd 
fra tidligere.  
 
Som nevnt har fjellstyret allerede behandlet 16 tilskuddsøknader i år. I utgangspunktet er det 
ikke ledige midler innenfor satsingsområde storfehold igjen på årets budsjett. Det er kr 
50 000,- udisponert innenfor Allmennyttige formål m.m., en pott på bidragsbudsjettet som 
kan benyttes også til næringsformål dersom det dreier seg om andre typiske 
førstelinjenæringer.  
 
Det foreligger to søknader om midler til dette møtet i Fjellstyret. Administrasjonen anbefaler 
derfor at de ledige midlene innenfor Allmennyttige formål m.m. deles mellom disse søkerne.   
 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra A/S Fæmund om midler til reparasjoner og oppgradering av 
bryggeanlegg ved Revlingen innvilges med kr 20 000,-. Beløpet anføres 
Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 34.18 Ark 123 Saksbeh.: OOps 
Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2017. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Forslag til årsmelding for Engerdal fjellstyre for virksomhetsåret 2017. 
- Revidert regnskap for virksomhetsåret 2017. 
- Revisjonsberetning for 2017 (NB. Ettersendes) 
- Ledelseserklæring. 

 

Bakgrunn 

Engerdal fjellstyrets regnskap er nå revidert og viser følgende hovedtall for 2017:  

 
    Sum driftsinntekter:   kr 7 335 065,- 
  Sum driftsutgifter:   kr 6 348 932,- 
  Sum driftsresultat   kr    986 133,-  
  + Finansinntekter   kr      37 038,- 
  Driftsresultat før bidrag  kr 1 023 171,-  
    
  Bidrag: 
  Bidrag til næringsformål   kr    517 688,- 
  Bidrag til allmennyttige formål mm kr     206 300,- 
  Sum utbetalte bidrag   kr     723 988,- 
  Netto kapitaløkning   kr     299 184,- 
               
 
Driftsresultatet før finansinntekter viser en overskuddsgrad på 13,4 %. Når en legger til 
finansinntekter blir driftsresultatet før bidragsbevilgning på kr 1 023 171- . Vurdert opp mot 
vedtatt driftsbudsjett for 2017, hvor det ble budsjettert med inntekter på kr 6 662 000,- (inkl 
finansinntekter) og kostnader på kr 6 056 000,-, er selve driftsresultatet godt.   
 
Fjellstyret utbetalte totalt kr 723 988,- i bidrag for 2017. Fjellkassa har dermed en netto 
kapitaløkning på kr 299 184,-. For nærmere detaljer angående økonomi, vises det til tallene i 
det etterfølgende regnskap. 
 
Det henvises til vedlagt årsmelding og regnskap for detaljer.               

 

Administrasjonens vurdering 

For 2017 budsjetterte fjellstyret med kr 6 662 000,- i inntekter (inkl finansinntekter) og kr 6 
056 000,- i kostnader, noe som vil gitt et overskudd på kr 606 000,- (inkl finansinntekter). 
Vurdert opp mot vedtatt driftsbudsjett for 2017 er driftsresultatet bedre enn budsjettert. Dette 
kan i stor grad forklares med at inntektene er høyere enn budsjettert. Kostnadene er for alle 
avdelinger samlet kr 292 932,- høyere enn målsettingen i budsjettet. Daglig leders vurdering 
er allikevel at den daglige driften har god kostnadskontroll samtidig som flere inntektsposter 
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er økt. I sum gjør dette at virksomhetsåret 2017 har vært godt økonomisk for Engerdal 
fjellstyre.  

På inntektssiden er det en samlet økning på kr 476 699,- og det er kr 673 065,- mer i inntekter 
enn budsjettert. Det mest markante er økningen er knyttet til jaktkortinntekter, salg av 
storviltjakt og tjenestesalg. Dessuten var det ikke budsjettert med utbytte fra Rendalen 
Renselskap i 2017.  Verdt å merke seg er at vi heller ikke i 2017 økte fiskekortsalget 
nevneverdig målt i antall solgte kort. Etter flere år med vekst i kortsalget ble det i 2016 og 
2017 solgt omtrent like mange kort som i 2015.  

Foruten hovedtrekkene som nevnt ovenfor, er det enkeltposter i regnskapet som kan være 
verdt å trekke fram som følge av relativt stor differanse i forhold til vedtatt driftsbudjsettet. 
Disse er i korte trekk som følger:  

- Kostnader knyttet til pensjon er noe lavere enn budsjettert. 
- Kostnadene knyttet til regnskap har økt i virksomhetsåret, etter tidligere års reduksjon.  
- Kostnadene knyttet til datautstyr og internett er høyere enn budsjettert.   
- Inntekter knyttet til avd 3 (administrasjon) og avd 4 (Fiskeanlegg) er lavere enn 

budsjettert. Samtidig er det et mindreforbruk på Fiskeanlegget sammenlignet med 
vedtatt budsjett. 

- Markedsføringsutgiftene har økt og ligger over budsjett. Dette skyldes i hovedsak 
kostnader med produksjon av en fiskefilm samt ny hjemmeside. 

- Kostnader knyttet til skjøtselstiltak på allmenningen med tilrettelegging for 
friluftslivet og vedlikehold av friluftsanlegg har økt i 2017 og ligger vel over 
budsjettet.  

- Provisjonskostnadene er høyere enn budsjettert, og er markant høyere enn i 2016. 
Dette skyldes flere årsaker; økt omsetning generellt, flere solgte jaktkort, kostnader 
knyttet til sms-salg, økt sms-salg og en økt provisjon/»systemleie» som følge av 
digital forhandlerløsning.  

- Samtidig har trykkekostnadene gått markert ned.  
- Inntekter fra festeavgifter har økt. 
- Inntekter fra tjenestesalget til SNO og andre har økt og er godt over budsjetterte mål.  
- Utleieinntektene fra fjellstyrets koier har økt og er godt over budsjetterte mål.  
- Resultatet for vegen Snerta – Elvbrua viser et underskudd på kr. 51 086,-. Dette som et 

resultat av at vegen åpen hele vinteren og en nedgang i inntekter fra vegavgift.      
 

Som nevnt utbetalte Fjellstyret totalt kr 723 988,- i bidrag i 2017. Fjellkassa har dermed en 
kapitaløkning på kr 299 184,-.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 
2017.   
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Sak 35.18 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr. etablering av hinderløype Søndre Høltjønna – Fjellheimen Leirskole 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev fra Fjellheimen Leirskole til Statskog SF. 

 

Bakgrunn 

 

 

Saksframlegg ettersendes 
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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 24.04.18. 

 

Sak 28.18 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 13.03.18. 
 

Sak 29.18 Ark 362/323 Saksbeh.: OOps 

Uttalelse vedr flytting av båthus Hallsteinsvika 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev med vedlegg fra Statskog SF datert 08.03.18. 

Bakgrunn:  

Statskog SFf ber om fjellstyrets uttalelse ang flytting av en tomt for båthus i Hallsteinsvika 
ved Femund. Bakgrunnen for saken er kort fortalt at Arne Elgåen søker om å flytte tomt for et 
båthus østover fra opprinnelig tenkt plassering. Flyttingen vil medføre at båthuset delvis vil 
bli liggende på statsallmenningen. Det foreligger en reguleringsplan (vedtatt 2007) for 
oppføring av bolighus med garasje, 2 fritidsboliger (for utleie) samt to båthus inne på 
eiendommen Sol-li gnr 162 bnr 12. Foreløpig er reguleringsplanen gjennomført bare delvis 
(med vei og bryggeanlegg/molo). Det søkes om at det ene av de aktuelle båthusene i 
reguleringsplanen kan bygges lengre øst, utenfor planområdet. Årsaken til dette framgår av 
Statskogs brev, og det vises til dette for ytterligere detaljer i saken.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

  

Administrasjonens vurdering: 

Fjellstyret uttalte seg i sak 85.17 vedrørende flytting av en fiskebu fra et regulert område og 
inn i et LNF-område. Dette gjaldt en fiskbu ved Hogsetvolden som fjellstyret også tidligere 
(bl.a. i sak 33.93) har uttalt seg om. Uttalelsen var i tråd med tidligere uttalelser og fjellstyret 
frarådet å gi godkjenning til flytting. Videre har fjellstyret uttalt seg om tomt for båthus på 
statsallmenningen senest i sak 49.17, der fjellstyret frarådet å tildele tomt til båthus utenom 
regulert tomtområde.  

Saken kan fra søkers side handteres gjennom en endring av reguleringsplan. Dette har ikke 
vært ønskelig, siden eksisterende reguleringsplan bare delvis er tatt i bruk og det er en litt 
omstendelig prosess som også har økonomiske konsekvenser for søker. Bakgrunnen for 
reguleringsplanen var dessuten å få orden på byggearbeider som allerede var igangsatt.  

Når den andre muligheten er valgt, har det også den konsekvensen at et område utenfor 
gårdens opprinnelige areal er ønsket som tomt. Så vidt administrasjonen forstår er det 
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praktiske hensyn med tanke på brygge, molo og byggegrunn som ligger bak ressonementet 
om plassering, i tillegg til de familiære hensyn som er omtalt i søknaden.  

For fjellstyret blir allikevel spørsmålet om hvorvidt det kan tildeles tomt for båthus på 
statsallmenningen etter enkeltsøknader. I det spørsmålet må det tas hensyn til om søker har 
rett til et båthus på statsallmenningen og dersom ikke må hensynet til presedens veie tungt. I 
dette tilfellet er det godkjent for bygging av to nye båthus, men på eiendommen gnr 162 bnr 
12 innenfor regulert område. Det hadde derfor vært en alternativ vei å gå for søker dersom en 
hadde valgt en omregulering istedenfor, slik at hele reguleringsområde havner utenfor gnr 162 
bnr 12. Når så ikke er gjort må fjellstyret se på det som en henvendelse om å få bygge et 
båthus på statsallmenningen utenfor reguelert område. Dette vil i så fall skape 
presendesvirkning. Som i de tidligere sakenen er det problematisk å begynne å tildele 
nausttomter etter enkeltsøknader.  

Nå kan en si at det er bare noen få kvadratmeter av statsallmenningen som vil bli berørt. Dette 
kan være et formildende moment. Det resterende arealet inne på eiendommen Sol-li har for så 
vidt ikke hverken Statskog eller Fjellstyret myndighet over, så det vil være opp til søker og 
grunneier å bli enige om den delen.  

Sett fra søkers side er ikke denne saken enkel. Det er lagt ned betydelige ressurser i en 
reguleringsplan. Dette området er dessuten «tatt høl på», ved at det finnes en vei og et 
bryggeanlegg/molo. Dersom reguleringsområdet flyttes, må det også tas stilling til hvordan 
det forholder seg med igangsatte byggeprosjekter i reguleringsområdet.  

Administrasjonen vurderer saken slik at sett ut fra prinsippene i saken og tidligere praksis, vil 
det være vanskelig å anbefale at søknaden imøtekommes.  

   

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Fjellstyret mener det er problematisk å tildele tomt for båthus på statsallmenningen 
etter enkeltsøknader, og fraråder at søknaden fra Arne Elgaaen om å flytte båthustomt 
ut fra regulert område på eiendommen gnr 162 bnr 12 og inn på statsallmenningen 
imøtekommes.   
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Sak 30.18 Ark 362 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr utegrill/bålplass Sølenstua. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post med vedlegg fra Statskog SF datert 22.03.18 
- Oppdatert kart fra Statskog SF datert 23.03.18 

Bakgrunn:  

Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse om plassering av en grill/bålplass vest for det 
tidligere motellbygget ved Sølenstua. Bakgrunnen for saken er at det i forbindelse med 
undersøkelser av ulovlig hogst på stedet også ble registrert en grill/bålplass beliggende 
utenfor tomtegrensen for det som nå er et sameie. Statskog har ingen avtale om anleggelse av 
denne plassen og kan heller ikke se at tiltaket er omsøkt etter plan- og bygningsloven. 

I forhold til videre gang i saken ser Stratskog SF for seg to mulige løsninger: den ene er at 
plassen fjernes og den andre er at den søkes godkjent i ettertid. Statskog skriver at de ikke 
nødvendigvis vil kreve den fjernet, men at det er uheldig at plassen er anlagt uten noen form 
for godkjenning.  

Det vises til Statskogs e-post datert 22. mars for ytterligere hakgrunn i saken.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

    

Administrasjonens vurdering: 

Det er alltid uheldig når folk tar seg til rette på statsallmenningen. Denne saken omhandler 
også felling av trær i tillegg til anlegging av grill/bålplass. Det har riktignok ikke meldt seg 
noen ansvarlig for trefellingen. Utegrillen fungerer som et felles samlingspunkt for sameiet 
gnr 161 bnr 94. Det er forståelig at andelshaverne ønsker en slik plass. Problemet er at det er 
anlagt uten kontakt hverken med grunneier eller godkjenning fra plan- og 
bygningsmyndighet. Om tiltaket krever en byggetillatelse eller ikke, er ikke vurdert fra 
fjellstyrets administrasjon. Det spørsmålet må bli opp til kommunen å vurdere. Derimot er 
forholdet at det er anlagt på statsallmenningen uten noen form for godkjenning, og det berører 
fjellstyrets mandat og interesser. 

I forhold til tradisjonelle bruksrettsutøving kan ikke administrasjonen se at tiltaket vil medføre 
vesentlig ulempe. Tiltaket er utført rett ved en tomt for et sameie. Området har flere 
turistvirksomheter i nærområdet. Nærheten til sameiets tomt kan vurderes som formildende 
omstendigheter. Det er allikevel graverende å ta seg til rette på naboeiendommen, uansett om 
den er en stor statsallmenninge eller en boligtomt i regulert område. 

Når det gjelder naturverdier kjenner ikke administrasjonen til at det er spesielle arter som 
krever hensyn akkurat på denne plassen. Nå er uansett tiltaket allerede gjennomført, men 
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dersom det hadde vært spesielle arter som krever hensyn er det argument nok for å kreve 
plassen fjernet.  

I forhold til friluftslivet i området er tiltaket å betrakte som dels nøytralt, men også negativt. 
På ett vis kan tiltaket betraktes som gjennomført såpass nære bebyggelse at allmennheten 
neppe har stor interesse av å utnytte det i større grad. Men samtidig vil nærområdet til sameiet 
oppfattes som større, og i realiten flytte ferdsel lenger bort siden det området som oppfattes 
som privat området blir større. Det vil oppleves som negativt for mange. For det andre vil 
tiltaket prinsippielt være negativt for allmennheten, nettopp fordi det medfører en 
«privatisering» av statsallmenningsarealer.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Anleggelsen av en grill/bålplass på statsallmenningen vest for sameiet for det tidligere 
motellbygget ppå Sølenstua anser fjellstyret er å ta seg til rette på statsallmenningen. 
Det foreligger ikke avtale med grunneier og det er ikke avklart i forhold til plan- og 
bygningsloven. På bakgrunn av dette har ikke fjellstyret noen innvendiger mot at 
plassen kreves fjernet.  

Dersom grunneier og kommunen finner tiltaket såpass tilforlatelig at det kan gis 
tillatelse etter plan- og bygningsloven samt avtale med grunneier, vil ikke fjellstyret 
motsette seg dette. Fjellstyrets utgangspunkt er allikevel at det ikke skal være mulig å 
ta seg til rette på statsallmenningen uten nødvendige tillatelser, og at saken således 
ikke vil medføre noen presedens for hvordan fjellstyret vurdere slike saker i framtiden.   
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Sak 31.18 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr TV-produksjon Isteren/Bjønnberga 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post fra Statskog SF med vedlegg datert 05.04.18. 
- Uttalelse fra Isteren  

 

Bakgrunn:  

Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse angående forespørsel om mulig lokalitet for 
innspilling av TV-program. Det er produksjonsselskapet ITV studios som ønsker å lage en 
s.k. «reality-serie», der det er et antall deltagere som skal klare seg i villmarka en periode. 
Konseptet går ut på at det skal stå igjen en vinner til slutt. Denne vinneren får utover 
berømmelsen og permanent/midlertidig kjendisstatus, også en bil etter det administrasjonen 
forstår.  

ITV studios ser for seg området på østsiden av Isteren som mulig lokalitet. Tidligere er 
samme konseptet spilt inn ved Altevann i Indre Troms. ITV studios har produsert en rekke 
dokumentarer for norske og utenlandske TV-selskap. Selskapet ønsker å avklare om dette lar 
seg gjøre i Engerdal før de går videre i planleggingen. Det er behov for å felle noen trær, bryte 
bar og ta ved i tillegg til høsting av fisk, bær,sopp og planter. Det vises til 
prosjektbeskrivelsen for ytterligere bakgrunn i saken.  

Statskog Sf har bedt om uttalelse fra fjellstyret, Svahken sijte og Isteren Fiskelag. Isteren 
Fiskelag har stilt seg positive til henvendelsen og ser på dette som bra PR for området. Det er 
Isteren Fiskelag som forvalter fiskerettighetene i Isteren.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

 

Administrasjonens vurdering: 

Innspillingen er tenkt gjennomført i en periode fra august og utover høsten. Antallet deltagere 
er 10, i tillegg til 5 -15 personer som jobber med produksjonen. 

Når det gjelder bruksrettsutøvingen er det ikke bufe på beite i dette området. Det berører 
heller ikke dyrket mark eller aktiv setring. Derimot er det innenfor beiteområdet til Svahken 
Sijte. Disse har Statskog bedt om en egen uttalelse fra, slik at administrasjonen vurderer ikke 
eventuelle konsekvenser for reindriftsnæringen i denne saken. Men det er lite sannsynlig at 
dette vil påvirke bruksrettsutøvingen i vesentlig grad. Reindriftsnæringen vil derimot kunne 
bli berørt dersom det er en del rein i dette området på det aktuelle tidspunktet. Det er snakk 
om motorferdsel i form av motorbåt (tillatt på Isteren ihht til kommunal forskrift) og 
barmarkskjøring i terreng. Det framgår ikke av beskrivelsen om det er aktuelt med helikopter 
og/eller droner.  



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 24.04.18 

6 

 

Området som er beskrevet som aktuelt ligger innenfor Bjørnberga og Isteren Naturreservat. 
Det er Fylkesmannen i Hedmark som må gi nødvendige tillatelser etter vernebestemmelsene. 
Innspillingen er tenkt lagt til en tid der sommertrafikken er på hell. Det vil derfor 
sannsynligvis ikke medføre ulempe for friluftslivet og ferdselen i området i nevneverdig grad. 
Samme forhold kan en si det er for dyrelivet også. Derimot kan dette påvirke jaktutøvelsen 
noe. Det er derfor på sin plass å gi f.eks elgjaktlaget i området informasjon på forhånd dersom 
dette blir aktuelt. Likeledes bør deltagere og produksjonsselskapet gjøres oppmerksom på at 
det er annen ferdsel i området også utover høsten. Derimot bør det ikke ligge noen konflikt i 
forhold til jaktinteressen.   

Hvorvidt serien vil ha en reklameeffekt for området vil komme an på flere forhold. Noen TV-
produksjoner som f.eks programmene med Lars Monsen medførte et større besøk i området.  
Andre produksjoner etterpå har ikke hatt samme effekt på besøkstall. Men dersom det går 
klart fram hvor innspillingen skjer, vil bra TV-bilder ha en positiv effekt og vil kunne bidra til 
å gjøre området mer kjent. Således kan det gagne lokalt næringsliv ikke bare i 
innspillingsperioden, men også på lengre sikt.  

Fjellstyret rådes til å stille seg positive til planene, under forutsetning av at Svahken sijte også 
stiller seg positive samt at vernemyndighetene gir nødvendige tillatelser til tiltaket.  

   

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendiger mot at et området øst for Isteren benyttes til 
TV-innspilling slik som skissert. Det forutsettes imidlertid at Svahken sijte gir sitt 
samtykke til dette, samt at vernemyndigheten for Bjørnberga og Isteren naturreservat 
finner å kunne innvilge alle nødvendige tillatelser ihht til verneforskriften.  
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Sak 32.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: ombygging driftsbygning – Per Martin Grøndalen 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om tilskudd fra Per Martin Grøndalen (e-poster den ) 

Bakgrunn:  

Per martin Grøndalen søker om tilskudd til ombygging av eksisterende fjøs til 
ungdyravdeling. Prosjektet er kostnadsberammet til kr 580 000,- og er tenkt finansiert 
gjennom tilskudd og egenkapital. 

Grøndalen mottok tilskudd fra fjellstyret i 2016 for bygging av nytt løsdriftsfjøs (sak 07.16 og 
senere økning av beløp som følge av frasigelse av tilskudd annen søker). Denne søknaden 
dreier seg om påbygging av det opprinnelige fjøset og derigjennom kunne muliggjøre en 
større kjøttproduksjon.  

Søknaden er innkommet etter annonsert søknadsfrist og fjellstyret behandlet 16 søknader om 
midler fra årets bidragsbudsjett på møte den 13. mars. Etter bidragsbudsjettets regler, pkt 6, 
skal søknader etter ordinær frist behandles fortløpende.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 
Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 
ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Ihht til Bidragsbudsjett 2018 kommer denne søknaden inn under næring storfehold som et 
enkelttiltak. Tiltaket er langsiktig og skal bidra til å sikre fortsatt og framtidig drift.  Tiltaket 
vurderes å være innenfor satsingsområdet definert i bidragsbudsjettets regler.  
 
Tiltaket er en modernisering av gammel del av driftsbygningen på gården. Tiltaket muliggjør 
økt kjøttproduksjon. Bruket driver i dag med mjølkeproduksjon og i tillegg kjøttproduksjon. 
Driften er modernisert ved at det nylig er bygd nytt fjøs for melkekyr og ungdyr/sinkyr, se sak 
07.16.  
 
Søker har i en kortfattet søknad satt opp kostnadsoverslag og redegjort for hvordan tiltaket er 
tenkt finansiert. Det framgår ikke av søknaden hvorvidt kostnadsoverslaget baserer seg på 
innhentede priser. Det kan derfor være at en del av kostnadsoverslaget vil vise seg å bli endret 
ift faktiske kostnader. Hvordan det vil slå ut gjenstar å se.  
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Det er positivt at noen ønsker å gjøre denne investeringen i Engerdal. Dels er det viktig for å 
opprettholde en tradisjonell næring, men det er også viktig for lokalsamfunnet og annet 
næringsliv siden denne type byggeprosjekter gir en del ringvirkninger. 
 
Teoretisk bidrag uten hensyn til Bidragsbudsjettets disponible bidrag for året ville for denne 
søkeren vært kr 86 000,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8.  
 
Søker ble i 2016 tildelt et tilskudd på kr 169 000,- til bygging av nytt løsdriftsfjøs. Denne 
søknaden må derfor vurderes om den medfører oppebæring av tilskudd. Administrasjonens 
vurdering er at så lenge tiltaket ikke lå inne i kostnadsberegningene for søknadeni 2016, vil 
det ikke gjøre det. Det kan derfor betraktes som et enkelttiltak som ikke oppebærer tilskudd 
fra tidligere.  
 
Som nevnt har fjellstyret allerede behandlet 16 tilskuddsøknader i år. I utgangspunktet er det 
ikke ledige midler innenfor satsingsområde storfehold igjen på årets budsjett. Det er kr 
50 000,- udisponert innenfor Allmennyttige formål m.m., en pott på bidragsbudsjettet som 
kan benyttes også til næringsformål dersom det dreier seg om andre typiske 
førstelinjenæringer.  
 
Det foreligger to søknader om midler til dette møtet i Fjellstyret. Administrasjonen anbefaler 
derfor at de ledige midlene innenfor Allmennyttige formål m.m. deles mellom disse søkerne.   
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Per Martin Grøndalen om midler til oppgradering av fjøs til ungdyr 
innvilges med kr 30 000,-. Beløpet anføres Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål 
m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 33.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilskudd: reparasjon av Revlingen brygge – A/S Fæmund 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Fæmund AS om midler til reparasjon av Revlingen Brygge. 
 

Bakgrunn:  

A/S Fæmund søker Engerdal fjellstyre om kr 20 000,- til reparasjon av Revlingen brygge. 
Tiltaket har en kostnadsramme på kr 91 500,- og er tenkt finansiert gjennom tilskudd fra DNT 
(27%), Engerdal fjellstyre (22%), Engerdal kommune (11%), grunneierfondet (22%), 
Nasjonalparkstyret (16%) og resterende egne midler.  

Søker beskriver at behovet er bunnet i skader på eksisterende brygge som følge av 
isforholdene. Disse medfører stor påkjenning for bryggene langs Femund, og det er ved 
inspeksjon påvist forhold som gjør at bl.a. en drager som holder brygga oppe må skiftes 
ut.Videre er det behov for å skifte ovn i ventebua. Søker vurderer at tiltaket som beskrevet i 
søknaden vil ha en langsiktig investering.  

Søknaden er innkommet etter annonsert søknadsfrist og fjellstyret behandlet 16 søknader om 
midler fra årets bidragsbudsjett på møte den 13. mars. Etter bidragsbudsjettets regler, pkt 6, 
skal søknader etter ordinær frist behandles fortløpende.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 
Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 
ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Ihht til Bidragsbudsjettet for 2018 kommer kan denne søknaden vurderes på to måter; dels 
kan den vurderes som en næringsinvistering knyttet til satsingsområdet reiseliv og dels kan 
den vurderes som et allmennyttig formål, siden tiltaket også vil gange allmennhetens ferdsel 
langs Femund.  

Fjellstyret har tidligere bl.a gitt bidrag til restaurering av ny brygge ved Femundshytten. 
Fæmund II er viktig for reiselivet og opplevelsen i området. Den har også en praktisk nytte 
gjennom å transportere folk som skal besøke Femundsmarka. Fæmund II har en lang fartstid 
og har tidligere vært viktig for folk som har bodd langs Femunden. Å ha en god og solid 
infrastruktur i tilknytning til selve båten er derfor viktig for å sikre framtidig drift.  
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Søker ble i 2016 tildelt et tilskudd på kr 169 000,- til bygging av nytt løsdriftsfjøs. Denne 
søknaden må derfor vurderes om den medfører oppebæring av tilskudd. Administrasjonens 
vurdering er at så lenge tiltaket ikke lå inne i kostnadsberegningene for søknadeni 2016, vil 
det ikke gjøre det. Det kan derfor betraktes som et enkelttiltak som ikke oppebærer tilskudd 
fra tidligere.  
 
Som nevnt har fjellstyret allerede behandlet 16 tilskuddsøknader i år. I utgangspunktet er det 
ikke ledige midler innenfor satsingsområde storfehold igjen på årets budsjett. Det er kr 
50 000,- udisponert innenfor Allmennyttige formål m.m., en pott på bidragsbudsjettet som 
kan benyttes også til næringsformål dersom det dreier seg om andre typiske 
førstelinjenæringer.  
 
Det foreligger to søknader om midler til dette møtet i Fjellstyret. Administrasjonen anbefaler 
derfor at de ledige midlene innenfor Allmennyttige formål m.m. deles mellom disse søkerne.   
 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra A/S Fæmund om midler til reparasjoner og oppgradering av 
bryggeanlegg ved Revlingen innvilges med kr 20 000,-. Beløpet anføres 
Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 34.18 Ark 123 Saksbeh.: OOps 
Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2017. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Forslag til årsmelding for Engerdal fjellstyre for virksomhetsåret 2017. 
- Revidert regnskap for virksomhetsåret 2017. 
- Revisjonsberetning for 2017 (NB. Ettersendes) 
- Ledelseserklæring. 

 

Bakgrunn 

Engerdal fjellstyrets regnskap er nå revidert og viser følgende hovedtall for 2017:  

 
    Sum driftsinntekter:   kr 7 335 065,- 
  Sum driftsutgifter:   kr 6 348 932,- 
  Sum driftsresultat   kr    986 133,-  
  + Finansinntekter   kr      37 038,- 
  Driftsresultat før bidrag  kr 1 023 171,-  
    
  Bidrag: 
  Bidrag til næringsformål   kr    517 688,- 
  Bidrag til allmennyttige formål mm kr     206 300,- 
  Sum utbetalte bidrag   kr     723 988,- 
  Netto kapitaløkning   kr     299 184,- 
               
 
Driftsresultatet før finansinntekter viser en overskuddsgrad på 13,4 %. Når en legger til 
finansinntekter blir driftsresultatet før bidragsbevilgning på kr 1 023 171- . Vurdert opp mot 
vedtatt driftsbudsjett for 2017, hvor det ble budsjettert med inntekter på kr 6 662 000,- (inkl 
finansinntekter) og kostnader på kr 6 056 000,-, er selve driftsresultatet godt.   
 
Fjellstyret utbetalte totalt kr 723 988,- i bidrag for 2017. Fjellkassa har dermed en netto 
kapitaløkning på kr 299 184,-. For nærmere detaljer angående økonomi, vises det til tallene i 
det etterfølgende regnskap. 
 
Det henvises til vedlagt årsmelding og regnskap for detaljer.               

 

Administrasjonens vurdering 

For 2017 budsjetterte fjellstyret med kr 6 662 000,- i inntekter (inkl finansinntekter) og kr 6 
056 000,- i kostnader, noe som vil gitt et overskudd på kr 606 000,- (inkl finansinntekter). 
Vurdert opp mot vedtatt driftsbudsjett for 2017 er driftsresultatet bedre enn budsjettert. Dette 
kan i stor grad forklares med at inntektene er høyere enn budsjettert. Kostnadene er for alle 
avdelinger samlet kr 292 932,- høyere enn målsettingen i budsjettet. Daglig leders vurdering 
er allikevel at den daglige driften har god kostnadskontroll samtidig som flere inntektsposter 
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er økt. I sum gjør dette at virksomhetsåret 2017 har vært godt økonomisk for Engerdal 
fjellstyre.  

På inntektssiden er det en samlet økning på kr 476 699,- og det er kr 673 065,- mer i inntekter 
enn budsjettert. Det mest markante er økningen er knyttet til jaktkortinntekter, salg av 
storviltjakt og tjenestesalg. Dessuten var det ikke budsjettert med utbytte fra Rendalen 
Renselskap i 2017.  Verdt å merke seg er at vi heller ikke i 2017 økte fiskekortsalget 
nevneverdig målt i antall solgte kort. Etter flere år med vekst i kortsalget ble det i 2016 og 
2017 solgt omtrent like mange kort som i 2015.  

Foruten hovedtrekkene som nevnt ovenfor, er det enkeltposter i regnskapet som kan være 
verdt å trekke fram som følge av relativt stor differanse i forhold til vedtatt driftsbudjsettet. 
Disse er i korte trekk som følger:  

- Kostnader knyttet til pensjon er noe lavere enn budsjettert. 
- Kostnadene knyttet til regnskap har økt i virksomhetsåret, etter tidligere års reduksjon.  
- Kostnadene knyttet til datautstyr og internett er høyere enn budsjettert.   
- Inntekter knyttet til avd 3 (administrasjon) og avd 4 (Fiskeanlegg) er lavere enn 

budsjettert. Samtidig er det et mindreforbruk på Fiskeanlegget sammenlignet med 
vedtatt budsjett. 

- Markedsføringsutgiftene har økt og ligger over budsjett. Dette skyldes i hovedsak 
kostnader med produksjon av en fiskefilm samt ny hjemmeside. 

- Kostnader knyttet til skjøtselstiltak på allmenningen med tilrettelegging for 
friluftslivet og vedlikehold av friluftsanlegg har økt i 2017 og ligger vel over 
budsjettet.  

- Provisjonskostnadene er høyere enn budsjettert, og er markant høyere enn i 2016. 
Dette skyldes flere årsaker; økt omsetning generellt, flere solgte jaktkort, kostnader 
knyttet til sms-salg, økt sms-salg og en økt provisjon/»systemleie» som følge av 
digital forhandlerløsning.  

- Samtidig har trykkekostnadene gått markert ned.  
- Inntekter fra festeavgifter har økt. 
- Inntekter fra tjenestesalget til SNO og andre har økt og er godt over budsjetterte mål.  
- Utleieinntektene fra fjellstyrets koier har økt og er godt over budsjetterte mål.  
- Resultatet for vegen Snerta – Elvbrua viser et underskudd på kr. 51 086,-. Dette som et 

resultat av at vegen åpen hele vinteren og en nedgang i inntekter fra vegavgift.      
 

Som nevnt utbetalte Fjellstyret totalt kr 723 988,- i bidrag i 2017. Fjellkassa har dermed en 
kapitaløkning på kr 299 184,-.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 
2017.   
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Sak 35.18 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr. etablering av hinderløype Søndre Høltjønna – Fjellheimen Leirskole 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev fra Fjellheimen Leirskole til Statskog SF. 

 

Bakgrunn 

 

 

Saksframlegg ettersendes 
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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 24.04.18. 

 

Sak 28.18 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 13.03.18. 
 

Sak 29.18 Ark 362/323 Saksbeh.: OOps 

Uttalelse vedr flytting av båthus Hallsteinsvika 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev med vedlegg fra Statskog SF datert 08.03.18. 

Bakgrunn:  

Statskog SFf ber om fjellstyrets uttalelse ang flytting av en tomt for båthus i Hallsteinsvika 
ved Femund. Bakgrunnen for saken er kort fortalt at Arne Elgåen søker om å flytte tomt for et 
båthus østover fra opprinnelig tenkt plassering. Flyttingen vil medføre at båthuset delvis vil 
bli liggende på statsallmenningen. Det foreligger en reguleringsplan (vedtatt 2007) for 
oppføring av bolighus med garasje, 2 fritidsboliger (for utleie) samt to båthus inne på 
eiendommen Sol-li gnr 162 bnr 12. Foreløpig er reguleringsplanen gjennomført bare delvis 
(med vei og bryggeanlegg/molo). Det søkes om at det ene av de aktuelle båthusene i 
reguleringsplanen kan bygges lengre øst, utenfor planområdet. Årsaken til dette framgår av 
Statskogs brev, og det vises til dette for ytterligere detaljer i saken.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

  

Administrasjonens vurdering: 

Fjellstyret uttalte seg i sak 85.17 vedrørende flytting av en fiskebu fra et regulert område og 
inn i et LNF-område. Dette gjaldt en fiskbu ved Hogsetvolden som fjellstyret også tidligere 
(bl.a. i sak 33.93) har uttalt seg om. Uttalelsen var i tråd med tidligere uttalelser og fjellstyret 
frarådet å gi godkjenning til flytting. Videre har fjellstyret uttalt seg om tomt for båthus på 
statsallmenningen senest i sak 49.17, der fjellstyret frarådet å tildele tomt til båthus utenom 
regulert tomtområde.  

Saken kan fra søkers side handteres gjennom en endring av reguleringsplan. Dette har ikke 
vært ønskelig, siden eksisterende reguleringsplan bare delvis er tatt i bruk og det er en litt 
omstendelig prosess som også har økonomiske konsekvenser for søker. Bakgrunnen for 
reguleringsplanen var dessuten å få orden på byggearbeider som allerede var igangsatt.  

Når den andre muligheten er valgt, har det også den konsekvensen at et område utenfor 
gårdens opprinnelige areal er ønsket som tomt. Så vidt administrasjonen forstår er det 
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praktiske hensyn med tanke på brygge, molo og byggegrunn som ligger bak ressonementet 
om plassering, i tillegg til de familiære hensyn som er omtalt i søknaden.  

For fjellstyret blir allikevel spørsmålet om hvorvidt det kan tildeles tomt for båthus på 
statsallmenningen etter enkeltsøknader. I det spørsmålet må det tas hensyn til om søker har 
rett til et båthus på statsallmenningen og dersom ikke må hensynet til presedens veie tungt. I 
dette tilfellet er det godkjent for bygging av to nye båthus, men på eiendommen gnr 162 bnr 
12 innenfor regulert område. Det hadde derfor vært en alternativ vei å gå for søker dersom en 
hadde valgt en omregulering istedenfor, slik at hele reguleringsområde havner utenfor gnr 162 
bnr 12. Når så ikke er gjort må fjellstyret se på det som en henvendelse om å få bygge et 
båthus på statsallmenningen utenfor reguelert område. Dette vil i så fall skape 
presendesvirkning. Som i de tidligere sakenen er det problematisk å begynne å tildele 
nausttomter etter enkeltsøknader.  

Nå kan en si at det er bare noen få kvadratmeter av statsallmenningen som vil bli berørt. Dette 
kan være et formildende moment. Det resterende arealet inne på eiendommen Sol-li har for så 
vidt ikke hverken Statskog eller Fjellstyret myndighet over, så det vil være opp til søker og 
grunneier å bli enige om den delen.  

Sett fra søkers side er ikke denne saken enkel. Det er lagt ned betydelige ressurser i en 
reguleringsplan. Dette området er dessuten «tatt høl på», ved at det finnes en vei og et 
bryggeanlegg/molo. Dersom reguleringsområdet flyttes, må det også tas stilling til hvordan 
det forholder seg med igangsatte byggeprosjekter i reguleringsområdet.  

Administrasjonen vurderer saken slik at sett ut fra prinsippene i saken og tidligere praksis, vil 
det være vanskelig å anbefale at søknaden imøtekommes.  

   

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Fjellstyret mener det er problematisk å tildele tomt for båthus på statsallmenningen 
etter enkeltsøknader, og fraråder at søknaden fra Arne Elgaaen om å flytte båthustomt 
ut fra regulert område på eiendommen gnr 162 bnr 12 og inn på statsallmenningen 
imøtekommes.   
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Sak 30.18 Ark 362 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr utegrill/bålplass Sølenstua. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post med vedlegg fra Statskog SF datert 22.03.18 
- Oppdatert kart fra Statskog SF datert 23.03.18 

Bakgrunn:  

Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse om plassering av en grill/bålplass vest for det 
tidligere motellbygget ved Sølenstua. Bakgrunnen for saken er at det i forbindelse med 
undersøkelser av ulovlig hogst på stedet også ble registrert en grill/bålplass beliggende 
utenfor tomtegrensen for det som nå er et sameie. Statskog har ingen avtale om anleggelse av 
denne plassen og kan heller ikke se at tiltaket er omsøkt etter plan- og bygningsloven. 

I forhold til videre gang i saken ser Stratskog SF for seg to mulige løsninger: den ene er at 
plassen fjernes og den andre er at den søkes godkjent i ettertid. Statskog skriver at de ikke 
nødvendigvis vil kreve den fjernet, men at det er uheldig at plassen er anlagt uten noen form 
for godkjenning.  

Det vises til Statskogs e-post datert 22. mars for ytterligere hakgrunn i saken.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

    

Administrasjonens vurdering: 

Det er alltid uheldig når folk tar seg til rette på statsallmenningen. Denne saken omhandler 
også felling av trær i tillegg til anlegging av grill/bålplass. Det har riktignok ikke meldt seg 
noen ansvarlig for trefellingen. Utegrillen fungerer som et felles samlingspunkt for sameiet 
gnr 161 bnr 94. Det er forståelig at andelshaverne ønsker en slik plass. Problemet er at det er 
anlagt uten kontakt hverken med grunneier eller godkjenning fra plan- og 
bygningsmyndighet. Om tiltaket krever en byggetillatelse eller ikke, er ikke vurdert fra 
fjellstyrets administrasjon. Det spørsmålet må bli opp til kommunen å vurdere. Derimot er 
forholdet at det er anlagt på statsallmenningen uten noen form for godkjenning, og det berører 
fjellstyrets mandat og interesser. 

I forhold til tradisjonelle bruksrettsutøving kan ikke administrasjonen se at tiltaket vil medføre 
vesentlig ulempe. Tiltaket er utført rett ved en tomt for et sameie. Området har flere 
turistvirksomheter i nærområdet. Nærheten til sameiets tomt kan vurderes som formildende 
omstendigheter. Det er allikevel graverende å ta seg til rette på naboeiendommen, uansett om 
den er en stor statsallmenninge eller en boligtomt i regulert område. 

Når det gjelder naturverdier kjenner ikke administrasjonen til at det er spesielle arter som 
krever hensyn akkurat på denne plassen. Nå er uansett tiltaket allerede gjennomført, men 
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dersom det hadde vært spesielle arter som krever hensyn er det argument nok for å kreve 
plassen fjernet.  

I forhold til friluftslivet i området er tiltaket å betrakte som dels nøytralt, men også negativt. 
På ett vis kan tiltaket betraktes som gjennomført såpass nære bebyggelse at allmennheten 
neppe har stor interesse av å utnytte det i større grad. Men samtidig vil nærområdet til sameiet 
oppfattes som større, og i realiten flytte ferdsel lenger bort siden det området som oppfattes 
som privat området blir større. Det vil oppleves som negativt for mange. For det andre vil 
tiltaket prinsippielt være negativt for allmennheten, nettopp fordi det medfører en 
«privatisering» av statsallmenningsarealer.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Anleggelsen av en grill/bålplass på statsallmenningen vest for sameiet for det tidligere 
motellbygget ppå Sølenstua anser fjellstyret er å ta seg til rette på statsallmenningen. 
Det foreligger ikke avtale med grunneier og det er ikke avklart i forhold til plan- og 
bygningsloven. På bakgrunn av dette har ikke fjellstyret noen innvendiger mot at 
plassen kreves fjernet.  

Dersom grunneier og kommunen finner tiltaket såpass tilforlatelig at det kan gis 
tillatelse etter plan- og bygningsloven samt avtale med grunneier, vil ikke fjellstyret 
motsette seg dette. Fjellstyrets utgangspunkt er allikevel at det ikke skal være mulig å 
ta seg til rette på statsallmenningen uten nødvendige tillatelser, og at saken således 
ikke vil medføre noen presedens for hvordan fjellstyret vurdere slike saker i framtiden.   
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Sak 31.18 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr TV-produksjon Isteren/Bjønnberga 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- E-post fra Statskog SF med vedlegg datert 05.04.18. 
- Uttalelse fra Isteren  

 

Bakgrunn:  

Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse angående forespørsel om mulig lokalitet for 
innspilling av TV-program. Det er produksjonsselskapet ITV studios som ønsker å lage en 
s.k. «reality-serie», der det er et antall deltagere som skal klare seg i villmarka en periode. 
Konseptet går ut på at det skal stå igjen en vinner til slutt. Denne vinneren får utover 
berømmelsen og permanent/midlertidig kjendisstatus, også en bil etter det administrasjonen 
forstår.  

ITV studios ser for seg området på østsiden av Isteren som mulig lokalitet. Tidligere er 
samme konseptet spilt inn ved Altevann i Indre Troms. ITV studios har produsert en rekke 
dokumentarer for norske og utenlandske TV-selskap. Selskapet ønsker å avklare om dette lar 
seg gjøre i Engerdal før de går videre i planleggingen. Det er behov for å felle noen trær, bryte 
bar og ta ved i tillegg til høsting av fisk, bær,sopp og planter. Det vises til 
prosjektbeskrivelsen for ytterligere bakgrunn i saken.  

Statskog Sf har bedt om uttalelse fra fjellstyret, Svahken sijte og Isteren Fiskelag. Isteren 
Fiskelag har stilt seg positive til henvendelsen og ser på dette som bra PR for området. Det er 
Isteren Fiskelag som forvalter fiskerettighetene i Isteren.  

Fjellstyret uttaler seg i saken etter § 12 i Fjelloven om grunndisponeringer. I saken må 
fjellstyret ta stilling til hvorvidt tiltaket medfører ulempe for bruksrettsutøvingen i området, 
samt hvorvidt tiltaket er til ulempe for friluftslivet og naturverdiene.  

 

Administrasjonens vurdering: 

Innspillingen er tenkt gjennomført i en periode fra august og utover høsten. Antallet deltagere 
er 10, i tillegg til 5 -15 personer som jobber med produksjonen. 

Når det gjelder bruksrettsutøvingen er det ikke bufe på beite i dette området. Det berører 
heller ikke dyrket mark eller aktiv setring. Derimot er det innenfor beiteområdet til Svahken 
Sijte. Disse har Statskog bedt om en egen uttalelse fra, slik at administrasjonen vurderer ikke 
eventuelle konsekvenser for reindriftsnæringen i denne saken. Men det er lite sannsynlig at 
dette vil påvirke bruksrettsutøvingen i vesentlig grad. Reindriftsnæringen vil derimot kunne 
bli berørt dersom det er en del rein i dette området på det aktuelle tidspunktet. Det er snakk 
om motorferdsel i form av motorbåt (tillatt på Isteren ihht til kommunal forskrift) og 
barmarkskjøring i terreng. Det framgår ikke av beskrivelsen om det er aktuelt med helikopter 
og/eller droner.  
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Området som er beskrevet som aktuelt ligger innenfor Bjørnberga og Isteren Naturreservat. 
Det er Fylkesmannen i Hedmark som må gi nødvendige tillatelser etter vernebestemmelsene. 
Innspillingen er tenkt lagt til en tid der sommertrafikken er på hell. Det vil derfor 
sannsynligvis ikke medføre ulempe for friluftslivet og ferdselen i området i nevneverdig grad. 
Samme forhold kan en si det er for dyrelivet også. Derimot kan dette påvirke jaktutøvelsen 
noe. Det er derfor på sin plass å gi f.eks elgjaktlaget i området informasjon på forhånd dersom 
dette blir aktuelt. Likeledes bør deltagere og produksjonsselskapet gjøres oppmerksom på at 
det er annen ferdsel i området også utover høsten. Derimot bør det ikke ligge noen konflikt i 
forhold til jaktinteressen.   

Hvorvidt serien vil ha en reklameeffekt for området vil komme an på flere forhold. Noen TV-
produksjoner som f.eks programmene med Lars Monsen medførte et større besøk i området.  
Andre produksjoner etterpå har ikke hatt samme effekt på besøkstall. Men dersom det går 
klart fram hvor innspillingen skjer, vil bra TV-bilder ha en positiv effekt og vil kunne bidra til 
å gjøre området mer kjent. Således kan det gagne lokalt næringsliv ikke bare i 
innspillingsperioden, men også på lengre sikt.  

Fjellstyret rådes til å stille seg positive til planene, under forutsetning av at Svahken sijte også 
stiller seg positive samt at vernemyndighetene gir nødvendige tillatelser til tiltaket.  

   

Administrasjonens forslag til uttalelse.  

Engerdal fjellstyre har ingen innvendiger mot at et området øst for Isteren benyttes til 
TV-innspilling slik som skissert. Det forutsettes imidlertid at Svahken sijte gir sitt 
samtykke til dette, samt at vernemyndigheten for Bjørnberga og Isteren naturreservat 
finner å kunne innvilge alle nødvendige tillatelser ihht til verneforskriften.  
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Sak 32.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: ombygging driftsbygning – Per Martin Grøndalen 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om tilskudd fra Per Martin Grøndalen (e-poster den ) 

Bakgrunn:  

Per martin Grøndalen søker om tilskudd til ombygging av eksisterende fjøs til 
ungdyravdeling. Prosjektet er kostnadsberammet til kr 580 000,- og er tenkt finansiert 
gjennom tilskudd og egenkapital. 

Grøndalen mottok tilskudd fra fjellstyret i 2016 for bygging av nytt løsdriftsfjøs (sak 07.16 og 
senere økning av beløp som følge av frasigelse av tilskudd annen søker). Denne søknaden 
dreier seg om påbygging av det opprinnelige fjøset og derigjennom kunne muliggjøre en 
større kjøttproduksjon.  

Søknaden er innkommet etter annonsert søknadsfrist og fjellstyret behandlet 16 søknader om 
midler fra årets bidragsbudsjett på møte den 13. mars. Etter bidragsbudsjettets regler, pkt 6, 
skal søknader etter ordinær frist behandles fortløpende.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 
Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 
ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Ihht til Bidragsbudsjett 2018 kommer denne søknaden inn under næring storfehold som et 
enkelttiltak. Tiltaket er langsiktig og skal bidra til å sikre fortsatt og framtidig drift.  Tiltaket 
vurderes å være innenfor satsingsområdet definert i bidragsbudsjettets regler.  
 
Tiltaket er en modernisering av gammel del av driftsbygningen på gården. Tiltaket muliggjør 
økt kjøttproduksjon. Bruket driver i dag med mjølkeproduksjon og i tillegg kjøttproduksjon. 
Driften er modernisert ved at det nylig er bygd nytt fjøs for melkekyr og ungdyr/sinkyr, se sak 
07.16.  
 
Søker har i en kortfattet søknad satt opp kostnadsoverslag og redegjort for hvordan tiltaket er 
tenkt finansiert. Det framgår ikke av søknaden hvorvidt kostnadsoverslaget baserer seg på 
innhentede priser. Det kan derfor være at en del av kostnadsoverslaget vil vise seg å bli endret 
ift faktiske kostnader. Hvordan det vil slå ut gjenstar å se.  
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Det er positivt at noen ønsker å gjøre denne investeringen i Engerdal. Dels er det viktig for å 
opprettholde en tradisjonell næring, men det er også viktig for lokalsamfunnet og annet 
næringsliv siden denne type byggeprosjekter gir en del ringvirkninger. 
 
Teoretisk bidrag uten hensyn til Bidragsbudsjettets disponible bidrag for året ville for denne 
søkeren vært kr 86 000,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8.  
 
Søker ble i 2016 tildelt et tilskudd på kr 169 000,- til bygging av nytt løsdriftsfjøs. Denne 
søknaden må derfor vurderes om den medfører oppebæring av tilskudd. Administrasjonens 
vurdering er at så lenge tiltaket ikke lå inne i kostnadsberegningene for søknadeni 2016, vil 
det ikke gjøre det. Det kan derfor betraktes som et enkelttiltak som ikke oppebærer tilskudd 
fra tidligere.  
 
Som nevnt har fjellstyret allerede behandlet 16 tilskuddsøknader i år. I utgangspunktet er det 
ikke ledige midler innenfor satsingsområde storfehold igjen på årets budsjett. Det er kr 
50 000,- udisponert innenfor Allmennyttige formål m.m., en pott på bidragsbudsjettet som 
kan benyttes også til næringsformål dersom det dreier seg om andre typiske 
førstelinjenæringer.  
 
Det foreligger to søknader om midler til dette møtet i Fjellstyret. Administrasjonen anbefaler 
derfor at de ledige midlene innenfor Allmennyttige formål m.m. deles mellom disse søkerne.   
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Per Martin Grøndalen om midler til oppgradering av fjøs til ungdyr 
innvilges med kr 30 000,-. Beløpet anføres Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål 
m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 33.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilskudd: reparasjon av Revlingen brygge – A/S Fæmund 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Fæmund AS om midler til reparasjon av Revlingen Brygge. 
 

Bakgrunn:  

A/S Fæmund søker Engerdal fjellstyre om kr 20 000,- til reparasjon av Revlingen brygge. 
Tiltaket har en kostnadsramme på kr 91 500,- og er tenkt finansiert gjennom tilskudd fra DNT 
(27%), Engerdal fjellstyre (22%), Engerdal kommune (11%), grunneierfondet (22%), 
Nasjonalparkstyret (16%) og resterende egne midler.  

Søker beskriver at behovet er bunnet i skader på eksisterende brygge som følge av 
isforholdene. Disse medfører stor påkjenning for bryggene langs Femund, og det er ved 
inspeksjon påvist forhold som gjør at bl.a. en drager som holder brygga oppe må skiftes 
ut.Videre er det behov for å skifte ovn i ventebua. Søker vurderer at tiltaket som beskrevet i 
søknaden vil ha en langsiktig investering.  

Søknaden er innkommet etter annonsert søknadsfrist og fjellstyret behandlet 16 søknader om 
midler fra årets bidragsbudsjett på møte den 13. mars. Etter bidragsbudsjettets regler, pkt 6, 
skal søknader etter ordinær frist behandles fortløpende.  

Engerdal fjellstyre står relativt fritt til å benytte overskudd av fjellkassa, og kan dersom 
overskuddet er større enn det som trengs for tiltak på allmenningen gi tilskudd for å styrke 
næringsgrunnlaget i allmenningsbygder, jfr Fjellovens §11. Fjellstyret har vedtatt et eget 
Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 
penger som kan disponeres til næringsformål og hvor mye som kan disponeres til 
allmennyttige formål, samt regler for hvordan tildeling skal skje og hvor store bidrag som kan 
ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Ihht til Bidragsbudsjettet for 2018 kommer kan denne søknaden vurderes på to måter; dels 
kan den vurderes som en næringsinvistering knyttet til satsingsområdet reiseliv og dels kan 
den vurderes som et allmennyttig formål, siden tiltaket også vil gange allmennhetens ferdsel 
langs Femund.  

Fjellstyret har tidligere bl.a gitt bidrag til restaurering av ny brygge ved Femundshytten. 
Fæmund II er viktig for reiselivet og opplevelsen i området. Den har også en praktisk nytte 
gjennom å transportere folk som skal besøke Femundsmarka. Fæmund II har en lang fartstid 
og har tidligere vært viktig for folk som har bodd langs Femunden. Å ha en god og solid 
infrastruktur i tilknytning til selve båten er derfor viktig for å sikre framtidig drift.  



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 24.04.18 

10 

 

Søker ble i 2016 tildelt et tilskudd på kr 169 000,- til bygging av nytt løsdriftsfjøs. Denne 
søknaden må derfor vurderes om den medfører oppebæring av tilskudd. Administrasjonens 
vurdering er at så lenge tiltaket ikke lå inne i kostnadsberegningene for søknadeni 2016, vil 
det ikke gjøre det. Det kan derfor betraktes som et enkelttiltak som ikke oppebærer tilskudd 
fra tidligere.  
 
Som nevnt har fjellstyret allerede behandlet 16 tilskuddsøknader i år. I utgangspunktet er det 
ikke ledige midler innenfor satsingsområde storfehold igjen på årets budsjett. Det er kr 
50 000,- udisponert innenfor Allmennyttige formål m.m., en pott på bidragsbudsjettet som 
kan benyttes også til næringsformål dersom det dreier seg om andre typiske 
førstelinjenæringer.  
 
Det foreligger to søknader om midler til dette møtet i Fjellstyret. Administrasjonen anbefaler 
derfor at de ledige midlene innenfor Allmennyttige formål m.m. deles mellom disse søkerne.   
 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra A/S Fæmund om midler til reparasjoner og oppgradering av 
bryggeanlegg ved Revlingen innvilges med kr 20 000,-. Beløpet anføres 
Bidragsbudsjett 2018, allmennyttige formål m.m.  

2. Frist for gjennomføring  og utbetaling av tilskudd skjer etter retningslinjer i 
«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 34.18 Ark 123 Saksbeh.: OOps 
Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2017. 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Forslag til årsmelding for Engerdal fjellstyre for virksomhetsåret 2017. 
- Revidert regnskap for virksomhetsåret 2017. 
- Revisjonsberetning for 2017 (NB. Ettersendes) 
- Ledelseserklæring. 

 

Bakgrunn 

Engerdal fjellstyrets regnskap er nå revidert og viser følgende hovedtall for 2017:  

 
    Sum driftsinntekter:   kr 7 335 065,- 
  Sum driftsutgifter:   kr 6 348 932,- 
  Sum driftsresultat   kr    986 133,-  
  + Finansinntekter   kr      37 038,- 
  Driftsresultat før bidrag  kr 1 023 171,-  
    
  Bidrag: 
  Bidrag til næringsformål   kr    517 688,- 
  Bidrag til allmennyttige formål mm kr     206 300,- 
  Sum utbetalte bidrag   kr     723 988,- 
  Netto kapitaløkning   kr     299 184,- 
               
 
Driftsresultatet før finansinntekter viser en overskuddsgrad på 13,4 %. Når en legger til 
finansinntekter blir driftsresultatet før bidragsbevilgning på kr 1 023 171- . Vurdert opp mot 
vedtatt driftsbudsjett for 2017, hvor det ble budsjettert med inntekter på kr 6 662 000,- (inkl 
finansinntekter) og kostnader på kr 6 056 000,-, er selve driftsresultatet godt.   
 
Fjellstyret utbetalte totalt kr 723 988,- i bidrag for 2017. Fjellkassa har dermed en netto 
kapitaløkning på kr 299 184,-. For nærmere detaljer angående økonomi, vises det til tallene i 
det etterfølgende regnskap. 
 
Det henvises til vedlagt årsmelding og regnskap for detaljer.               

 

Administrasjonens vurdering 

For 2017 budsjetterte fjellstyret med kr 6 662 000,- i inntekter (inkl finansinntekter) og kr 6 
056 000,- i kostnader, noe som vil gitt et overskudd på kr 606 000,- (inkl finansinntekter). 
Vurdert opp mot vedtatt driftsbudsjett for 2017 er driftsresultatet bedre enn budsjettert. Dette 
kan i stor grad forklares med at inntektene er høyere enn budsjettert. Kostnadene er for alle 
avdelinger samlet kr 292 932,- høyere enn målsettingen i budsjettet. Daglig leders vurdering 
er allikevel at den daglige driften har god kostnadskontroll samtidig som flere inntektsposter 
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er økt. I sum gjør dette at virksomhetsåret 2017 har vært godt økonomisk for Engerdal 
fjellstyre.  

På inntektssiden er det en samlet økning på kr 476 699,- og det er kr 673 065,- mer i inntekter 
enn budsjettert. Det mest markante er økningen er knyttet til jaktkortinntekter, salg av 
storviltjakt og tjenestesalg. Dessuten var det ikke budsjettert med utbytte fra Rendalen 
Renselskap i 2017.  Verdt å merke seg er at vi heller ikke i 2017 økte fiskekortsalget 
nevneverdig målt i antall solgte kort. Etter flere år med vekst i kortsalget ble det i 2016 og 
2017 solgt omtrent like mange kort som i 2015.  

Foruten hovedtrekkene som nevnt ovenfor, er det enkeltposter i regnskapet som kan være 
verdt å trekke fram som følge av relativt stor differanse i forhold til vedtatt driftsbudjsettet. 
Disse er i korte trekk som følger:  

- Kostnader knyttet til pensjon er noe lavere enn budsjettert. 
- Kostnadene knyttet til regnskap har økt i virksomhetsåret, etter tidligere års reduksjon.  
- Kostnadene knyttet til datautstyr og internett er høyere enn budsjettert.   
- Inntekter knyttet til avd 3 (administrasjon) og avd 4 (Fiskeanlegg) er lavere enn 

budsjettert. Samtidig er det et mindreforbruk på Fiskeanlegget sammenlignet med 
vedtatt budsjett. 

- Markedsføringsutgiftene har økt og ligger over budsjett. Dette skyldes i hovedsak 
kostnader med produksjon av en fiskefilm samt ny hjemmeside. 

- Kostnader knyttet til skjøtselstiltak på allmenningen med tilrettelegging for 
friluftslivet og vedlikehold av friluftsanlegg har økt i 2017 og ligger vel over 
budsjettet.  

- Provisjonskostnadene er høyere enn budsjettert, og er markant høyere enn i 2016. 
Dette skyldes flere årsaker; økt omsetning generellt, flere solgte jaktkort, kostnader 
knyttet til sms-salg, økt sms-salg og en økt provisjon/»systemleie» som følge av 
digital forhandlerløsning.  

- Samtidig har trykkekostnadene gått markert ned.  
- Inntekter fra festeavgifter har økt. 
- Inntekter fra tjenestesalget til SNO og andre har økt og er godt over budsjetterte mål.  
- Utleieinntektene fra fjellstyrets koier har økt og er godt over budsjetterte mål.  
- Resultatet for vegen Snerta – Elvbrua viser et underskudd på kr. 51 086,-. Dette som et 

resultat av at vegen åpen hele vinteren og en nedgang i inntekter fra vegavgift.      
 

Som nevnt utbetalte Fjellstyret totalt kr 723 988,- i bidrag i 2017. Fjellkassa har dermed en 
kapitaløkning på kr 299 184,-.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 
2017.   

 

 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 24.04.18 

13 

 

 

Sak 35.18 Ark 433 Saksbeh.: OOps 
Uttalelse vedr. etablering av hinderløype Søndre Høltjønna – Fjellheimen Leirskole 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev fra Fjellheimen Leirskole til Statskog SF. 

 

Bakgrunn 

 

 

Saksframlegg ettersendes 


