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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 13.03.18. 

 

Sak 08.18 Ark 012.1  
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 14.02.18. 

 

Sak 09.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løsdrift storfehold – Jan Erik Sorkmo 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg datert 30.01.18.                                                                                                                             

Bakgrunn:  

Jan Erik Sorkmo søker fjellstyret om bidrag på kr 150 000,-. Formålet er oppføring av 

løsdriftsavdeling for mjølkeku på gården. Det vises til søknad for detaljert beskrivelse av 

byggeprosjektet.  

Utbygger har økt produksjonen en del de siste årene. Ved bygging av løsdriftsavdelingen vil 

det muliggjøre utnytting av eksisterende fjøsavdeling til f.eks å øke kjøttproduksjonene på 

gården. Formålet er dessuten å kunne møte behovet for en lettere arbeidssituasjon for bruker 

og derigjennom være yrkesaktiv lengre (det vises til søknaden vedr. bakgrunn for dette 

Byggeprosjektet er tenkt startet høsten 2018 og stå klart senest 2020. Gjennomføringen 

forutsetter tislkudd fra Innovasjon Norge. Søkanden er ikke ferdigbehandlet der. Det ventes 

skje i løpet av våren 2018. Kostnadsoverslaget er 4 307 200,-, og er tenkt finansiert ved 

egeninnsats, egenkapital og lån (76,5 %), tilskudd Innovasjon Norge (20%)  og tilskudd fra 

Engerdal fjellstyre (3,5 %). Søknaden ovenfor Innovasjon Norge er anbefalt av Engerdal 

kommune. 

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.  
 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 13.03.18 

2 

 

Tiltaket er en modernisering av driften ved garden samtidig som en oppfyller krav om løsdrift. 
Tiltaket muliggjør økt kjøttproduksjon. Søker har økt melkeproduskjonen en god del de 
seinere åra, og siden melkeproduksjon er kvoteregulert forutsetter en ytterliggere økning at 
det finnes ledige kvoter i markedet. Oppkjøp av kvoter er en kostnad for søker, og fokuset i 
prosjektet er derfor ikke å ekspandere ytterligere utover at det muliggjør økt kjøttproduksjon. 
Det er mer innrettet mot å oppfylle kommende løsdriftskrav og å skape en lettere 
arbeidssituasjon for derigjennom kunne stå lengre i aktivt arbeid.  
 
Søker har sjøl lagd skisse og gjort kostnadsoverslag. Det er poengtert at det ikke er innhentet 
pristilbud på byggemateriell og innleide tjenester. 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.  
 
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 515 720,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8. 
 
I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut 
fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales 
tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom søkere ihht nevnte regel.  
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Jan Erik Sorkmo om midler til bygging av løsdriftsavdeling til 

driftsbygning innvilges med kr 104 442 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 10.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løsdrift storfehold - Per Inge Trøan Sømåen 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg datert 01.02.18. 

 

Bakgrunn:  

Per Inge Trøan Sømåen søker fjellstyret om bidrag på kr 169 000,-. Formålet er ombygging av 

eksisterende driftsbygning for løsdrift og melkerobot for mjølkeku på gården. Det vises til 

søknad for detaljert beskrivelse av byggeprosjektet.  

Utbygger er i prosess med å overta bruket Nordre Sømåen. Gårdsdriften inngår i Sømåen 

Samdrift DA, der søker har et eierskap på 98%. Gården driver med melkeproduksjon og noe 

kjøttproduksjon. I forbindelse med ombygging er det aktuelt å selge noen livdyr. Bruket 

produserer rundt 200 000 liter melk pr år, og har kalkulert med å øke dette. Bygging av 

løsdriftsavdelingen vil imøtekomme framtidig krav om løsdrift og søker mener også det vil 

sikre god dyrevelferd og et bra arbidsmiljø.  

Byggeprosjektet er tenkt startet våren 2018 og være klart i løpet av høsten 2018. Det er søkt 

tilskudd fra Innovasjon Norge. Søkanden er ikke ferdigbehandlet der. Det ventes skje i løpet 

av våren 2018. Kostnadsoverslaget er 2 344 209,-, og er tenkt finansiert ved egeninnsats og 

egenkapital (10,7%) og lån (50 %), tilskudd Innovasjon Norge (32%)  og tilskudd fra 

Engerdal fjellstyre (7,3 %). Søknaden ovenfor Innovasjon Norge er anbefalt av Engerdal 

kommune. 

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 driften ved garden samtidig som en oppfyller krav om løsdrift. 

Tiltaket vil øke gårdens kjøttproduksjon. I tillegg fremhever søker hensynet til dyrevelverd og 

egen arbeidssituasjon. Gården har nylig oppgradert og bygd ut driftsbygningen, da for kunne 

ha flere ungdyr og flere melkekuer for å oppnå kvotemål. Fjellstyret ga tilskudd til daværende 

brukere i sak 22.15, og bidraget (kr 235 000,-) er utbetalt.    
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Søker har tatt hjelp av rådgivningstjenester (TINE) for planløsninger og kostnadsoverslag, for 

øvrig samme kompetanse som ble benyttet i forbindelse med tidligere utbyggingen.  

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 319 421,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8. I denne saken må det tas med i 

vurderingen om tiltaket oppebærer tildeling fra 2015, jfr Bidragsbudsjettets pkt 11. I 

forbindelse med dette må en ta stilling til om søknaden følger bruker eller gården. I 2015 var 

gårdens søknad den eneste innenfor satsingsområde «Storfehold». Den gang var formålet ikke 

det samme som nå (imøtekomme krav om løsdrift). Det må også tas i betraktning at det pågår 

eierskifte på gården. Søker i 2015 er ikke samme som dagens søker. Administrasjonen 

vurderer det slik at dette er et nytt tiltakt og det derfor ikke er relevant å bruke regelen om 

oppebæring av tildeling.  

I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut 

fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales 

tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom søkere ihht nevnte regel.  

 

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra Per Inge Trøan Sømåen om midler til ombygging av driftsbygning 

tilpasset løsdrift innvilges med kr 64 558 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 11.18 Ark 137 Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Markedsføring - Destinasjon Femund Engerdal 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Destinasjon Femund Engerdal  

 

Bakgrunn:  

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

markedsføring av fiske og friluftsliv for hele destinasjonen. Det søkes om 200 000,- for 2018. 

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

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

næringsdrivende på destinasjonen. 

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

Engerdal fjellstyres engasjement i Siteprosjektets guidenettverk.  

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

kommer hele næringslivet i Engerdal til gode, noe eventuelt tilskudd for 2018 også vil bli. 

Følgende fellessatsinger/fellestiltak prioriteres for næringen i Engerdal 2018: 

Markedsføring av Femund Engerdal gjennom: 

- Direktemarkedsføring, web, filmer og andre utadrettede tiltak – med fokus på 

digitalisering 

- Femund Engerdal magasin (sendes hjem til alle hytteeiere, samt fulldistribusjon i 

Engerdal) og annet brosjyremateriell 

- Pressebesøk og PR 

- Bærekraftig reiseliv – ble godkjent 2017, arbeidet fortsetter 

- Internmarkedsføring – bedriftene, bedriftsbesøk, kvalitetssikring, kompetanseheving, 

informasjon, eksportmodne bedrifter 

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

merkehåndboka 

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: 

I henhold til vedtatt bidragsbudsjett med regler for 2018 vurderes denne søknaden som et klart 

fellestiltak innenfor reiselivsnæringen. I bidragsbudsjettets retningslinjer kommer det her fram 

at det for næring reiseliv er” (…) fellestiltak innen markedsføringen av Femund-Engerdal som 
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reiselivsmål, samt fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse (…)” som har 

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

å prioritere. 

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

2018 utgjør bidrag fra fjellstyret over 16% av inntektene. Fjellstyrets bidrag er således viktig 

for DFE.  

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

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

effekt og størst slagkraft.  

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

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

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

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

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

nyttig sparringspartner i forhold til utvikling av hver enkelt bedrift. 

Siden Destinasjon Femund Engerdals søknad passer godt inn i fjellstyrets definerte 

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

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

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

kostnader for driftsåret 2018, er det ingen fare for at fjellstyret overstiger en slik prosentandel 

ved tilskudd på kr 200 000,-.  Derimot er disponibelt bidrag for reiselivsnæringen i 2018 

162 000,- i bidragsbudsjettet inkl. regler. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 162 000,- for 2018 til 

markedsføring av fiske og friluftsliv. Beløpet anføres næring reiseliv i fjellstyrets 

bidragsbudsjett. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler». 
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Sak 12.18 Ark 137 Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Produktutvikling og markedsføring - Femund Fjellstue 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Femund Fjellstue 

 

Bakgrunn: 

Eiere er Tone Eriksen, utdannet som spesialpleier med 40 års erfaring som helsearbeider og 

Rolf Eriksen, utdannet kokk med erfaring som kjøkkensjef, slakter, griseprodusent og fra 

forsvaret. Dagens eiere kjøpte Femund Fjellstue i 1999. Eiendommen hadde da store 

oppgraderings- og vedlikeholds behov, et dårlig rykte og en lang rekke mangler i forhold til 

offentlige pålegg. 

I dag er byget restaurert med tilbygg for kurs og selskaper. Det elektriske anlegget er skiftet ut 

med nytt brannvarslingsanlegg. Noen rom har fått egne bad og alle rom kaldt/varmt vann med 

servant. 

Alle rom er pusset opp og utendørs området er opparbeidet. Nye hytter, grillhytte, 

utendørspeis og kokehull er også bygd. 

Gamle kunder har blitt til en ny generasjon med helt andre behov. Flertallet av fjellstuas 

besøkende vil i dag ha enklest mulige måltider til lavest mulige priser. Dette har ført til en 

sterk nedgang i både overnattinger og servering av varmmat. 

Eierne av Femund Fjellstue ser derfor behovet for produktutvikling, og med bakgrunn i 

etterspørsel fra kunder om tips om utnyttelse av stormkjøkken og opplæring i bruk av naturen 

og dens ressurser, ser Femund Fjellstue for seg at de skal tilby kurs for maksimal glede av 

turer i naturen. 

Kurset skal inneholde: 

• Basale kunnskaper om tenning av bål, leirbygging og avfallshåndtering 

• Planlegging av tur. Bruk av kart og kompass kontra GPS 

• Mat under turen. Planlegging og menyoppsett 

• Bruk av stormkjøkken og leirbål 

• Bruk av fisk og planter ved menyplanlegging 

• Et variert kosthold som gir god næring 

• Utendørs overnatting i telt og duk 

• Bruk av tøy og sko 

• Hva gjør man når noe går galt 

• Hygiene under turen 

• Den mentale helse ved utendørs liv 

Det påpekes at det pr dags dato er god kontakt med ulike kapasiteter for undervisning innen 

botanikk og geologi ved UIO. 
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God markedsføring rettet mot det markedet man vil ha er avgjørende for å lykkes med et slikt 

prosjekt, og det skal her utarbeides brosjyrer på norsk, engelsk, tysk og nederlandsk. I tillegg 

skal det brukes hjelpemidler som hjemmeside og sosiale medier, samt annonsering. 

Behovet for støtte beskrives som avgjørende og siden fjellstyret har vært sjenerøs mot andre 

bedrifter bes det om hjelp og støtte også til dette. Fjellstyret ønskes som en samarbeidspartner 

i et tilbud som øker gleden til besøkende i vår natur. Videre ønskes det at vi viser ansvar som 

den faktor vi representerer og at Engerdal kan bli et større besøksmål for et videre publikum 

internasjonalt så vel som nasjonalt. 

Det takkes for oppmerksomheten og fjellstyrets positive holdning til utvikling av kommunens 

næringstilbud, om kunnskap og natur i reiselivssammenheng. 

Det bes om at vi tar hensyn til at all informasjon gitt i søknad er konfidensielt. 

Femund Fjellstue søker om 75 000,- for å fullføre sitt nye kurstilbud. 

Kostnadsoverslaget er satt til 265 000,- med en inntekt på 36 550,-. Egenfinansieringen er satt 

til 153 450,- og eneste tenkte tilskudds giver er Engerdal Fjellstyre. 

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: 

Administrasjonen vurderer dette tiltaket som et enkelt tiltak innen reiselivsnæringen. 

Retningslinjene i «Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler» sier at potten for reiselivsnæringer skal 

gå til «fellestiltak innen markedsføring av Femund-Engerdal som reiselivsmål, samt 

fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse. Unntaksvis kan det gis bidrag til 

enkelt-tiltak når tiltaket er spesielt nyskapende (helt nye produkter eller markeder)».  

Det er positivt at det tenkes på produktutvikling i bedriftene og administrasjonen er enig i at 

det er viktig å utvikle seg etter etterspørselen i markedet. Det kan derimot virke som at planen 

her er litt lite gjennomarbeidet, at det fortsatt er mye løse tråder og at kostnadene er relativt 

store i forhold til inntektene. Det er heller ikke beskrevet hvor mange kurs som er tenkt 

gjennomført pr. år, eller om det er tenkt flere pr. år i det hele tatt. 

Femund Fjellstue selv beskriver dette som ny næring og som et unikt produkt. Slik 

administrasjonen vurderer det så har dette tilbudet likhetstrekk med tilbud fra flere andre 

aktører i området, f.eks Femund Friluft, Isfiskebua og Fjellstyret selv, gjennom Tores 

Villmarkscamp. Man kan derfor ikke se at dette enkelt tiltaket er spesielt nyskapende, slik 

retningslinjene i bidragsbudsjettet krever. For å styrke næringsutvikling på destinasjonen, og 

dermed også dette prosjektet, så burde det her vært tenkt et samarbeid med lokale aktører, og 

det naturlige ville kanskje vært å tenke Femund Friluft som kursholder. I søknaden er det 
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derimot nevnt at det er tenkt på botanikere og biologikere fra UIO som forelesere på kurset. 

Det er vanskelig å se sammenhengen mellom biologi/botanikk og overlevelse i naturen. 

Kursholdere fra Oslo kontra kursholdere fra samme bygd er også med på å fordyre prosjektet. 

I første omgang ville det, slik administrasjonen ser det, vært mer hensiktsmessig og bruke 

penger på et forprosjekt som går på profesjonell rådgivning og veiledning i forhold til 

produktutvikling innen reiselivet. Da vil man få mer ut av produktutviklingen, større sjanse 

for å treffe markedet og høyere omsetningsøkning. Femund Fjellstue beskriver at trendene i 

deres marked peker mot at måltider f.eks skal være enklest mulig og billigst mulig, noe som 

strider mot markedstrendene generelt. Dette kan tyde på at man må se på tilbudet i bedriften 

ellers på en ny måte og i en større sammenheng eller at bedriften i utgangspunktet har rettet 

seg mot feil marked. Videre forventer ikke driverne selv noen økt inntekt/omsetning i årene 

fremover som følge av dette, noe som også underbygger at tiltaket kanskje ikke er det rette. 

Målet med enhver produktutvikling og innvestering bør være økt omsetning. 

Det søkes om 75 000,- av en totalkostnad på 265 000,-, noe som utgjør over 28%. 

Retningslinjene for bidragsbudsjett 2018 sier at det for alle enkelt tiltak skal trekkes fra 

150 000,- i bunnfradrag før bidrag beregnes. Hvis tiltaket er bidragsberettiget kan det da gis 

10-20% av kostnadsoverslaget (etter bunnfradrag). Det vil si at Femund Fjellstue maks kan få 

23 000,- i bidrag. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Fjellstue denne runden. 
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Sak 13.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Etablering av produksjon – Fiskeverkstedet DA 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Fiskeverkstedet DA. U.O. 

 

Bakgrunn: 

Fiskeverkstedet DA ble stiftet august 2017 med praktisk oppstart januar 2018. Mannen bak 

selskapet er Gaute Nuland som er 61 år og utdannet innen produktutvikling, 

forretningsutvikling og regnskapsføring. I tillegg har han en master i informatikk. 

Fiskeverkstedet DA ber om at informasjon i søknaden unndras offentlighet, og det vises 

derfor til vedlegg for mer informasjon om bakgrunnen. 

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: 

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

statsallmenningen. Midt i utfordringen med få arbeidsplasser, fraflytting ogfokus på økt bolyst 

er dette akkurat den type næring vi har plass til og trenger. Nettbaserte firmaer der lokasjon 

ikke spiller noen rolle. Det har tidligere vært en tradisjon for produksjon av fiskefluer i 

kommunen. For noen var dette bortimot heltidsarbeidsplasser mens for andre var 

deltidsarbeid. Fiskefluene fra Engerdal hadde et godt omdømme i markedet og var populære. 

Produksjonen av fiskefluer er et håndtverk og komersiell produksjon skjer i dag stort sett i 

land der personalkostnadene er lave.  

Søknaden representerer en produksjonsvirksomhet som er innovativ på den måten at det ikke 

eksisterer svært få produksjonsbaserte virksomheter generellt  og lignende produksjoner 

spesielt i kommunen.  

Fiskeutstyr, guiding og fokus på isfiske er noe som bidrar til å styrke Engerdal som 

fiskedestinasjon. Virksomheten er rettet mot en utvidet sesongen og utnytte potensialet som 

ligger i isfiske i større grad. Det er derfor bra at noen lokale aktører ser muligheter i dette. 

Fjellstyret bør absolutt inngå et samarbeid med fiskeverkstedet for blant annet å legge til rette 

for isfiske, temadager, utvikling av utstyrspakker for nybegynnere osv. Det er også positivt at 

det vises til samarbeid med andre aktører i søknaden. 
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Dette tiltaket må vurderes som et enkelt tiltak og selv om investeringsbehovet nok er større 

enn skissert, er kostnadsoverslaget i søknaden derimot like stort som omsøkt beløp på 

75 000,-. Når vi da trekker fra bunnfradraget på 150 000,- er ikke dette tiltaket 

bidragsberettiget ihht Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler. 

Fjellstyret kan likevel vurdere om det foreligger særlige grunner til å fravike disse 

retningslinjene. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Fiskeverkstedet DA og 

søknaden avslås.   
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Sak 14.18 Ark 137   Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Oppgradering av bygningsmasse - Femund Brygge AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Femund Brygge AS 

Bakgrunn: 

Femund Brygge AS ble som kjent stiftet høsten 2016. Etter mange år uten noen form for 

vedlikehold ellet ettersyn måtte akutt førstehjelp på bygget straks påbegynnes. Dette arbeidet 

er godt i gang og punktene det søktes om midler til i fjor er klar. Nå står ne oppgaver for tur. 

Behovet nå er å få lagt nytt tak, samt påbygg av ny entre/innbygging av toalettbygg. Dette vil 

øke standarden betraktelig og løfte lokalene til et helårslokale. I følge snekkerkyndige er det 

ikke mulig å skjøte på noe nytt påbygg – tak inntil eksisterende pakkhus uten å skifte dette 

samtidig. Det er derfor nødvendig å se på disse to operasjonene som en. 

Kostnadsoverslaget er beregnet til 335 333,- + mva og finansieringen er tenkt slik: 

Tilskudd Engerdal Fjellstyre: 111 777,- eks mva 

Tilskudd Engerdal Kommune: 111 777,- eks mva 

Egne midler: 111 777,- eks mva 

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: 

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

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

så er dette tenkt som en brikke i en større satsing og plan. Administrasjonen er av den 

oppfatning at det må ses på som en styrke at det ved nyetableringer er tenkt noe rundt 

samarbeid og at en etablering er tenkt som en brikke i en større helhet i forhold til 

eksisterende virksomhet, men også andre nyetableringer. Dette vitner om gjennomtenkte 

planer og det gir en større sjanse for overlevelse.  

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

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

vært mangelvare i kommunen gjennom flere år. 
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Dette er et tiltak som ihht reglene for bidragsbudsjettet 2018 anses som et enkelttiltak innen 

næring reiseliv. I henhold til dette kan det gis tilskudd til enkelttiltak dersom det er spesielt 

nyskapende. Femund Brygge AS søkte om midler i 2017, se sak 23.17. Da vedtok fjellstyret å 

ikke imøtekomme søknaden, med begrunnelse i at søknadsbeløpet var mindre enn 

bunnfradraget. I tidligere saker (f.eks sak 11.16 Galten Gård) har også andre reiselivsbedrifter 

søkt om midler fra fjellstyrets bidragsbudsjett. I noen tilfeller er det gitt bidrag til f.eks 

bryggeanlegg der Fæmund II og allmennheten også har interesser. Ellers har det ikke vært 

vanlig at fjellstyret har gitt bidrag til byggeprosjekter hos enkeltbedrifter innenfor reiselivet. 

Dette sjøl om tiltakene representerer en bedriftsutvilkning hos hver enkelt. Søker oppgir at 

dette tiltaket er en liten del av et mye større prosjekt/tiltak med et atskillig høyere 

kostnadsoverslag. Det er imidlertid vanskelig å vurdere denne helheten da den er ukjent.   

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Brygge AS og 

søknaden avslås.  
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Sak 15.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: - Østlandet Motorservice AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Østlandet Motorservice AS 

 

Bakgrunn: 

Det søkes om støtte til innkjøp av verktøy og utstyr til servicepunktet på Drevsjø. 

Omgjøringen av næringslokalet etter Sindre Drevsjø`s snekkerverksted nærmer seg ferdig, nå 

er det nye innkjøp og innvesteringer som står for tur. 

Intensjonen er å yte best mulig service, for å få det til, er det viktig med godt verktøy. Er dette 

på plass tidlig når bygget er klart er veien for videre utvikling liten.  

Sømåen gjentar det som ble skrevet i første bidragssøknad januar 2017 i fbm støtte til 

omgjøringen av eksisterende næringslokaler: 

«Hvorfor investerer ØMS AS i næringslokaler i Engerdal kommune? Den godt kjente 

løypesatsingen Kommunen planlegger å legge opp til nå, gjør at vi vil være med på dette 

eventyret fra start. Søkers nære tilknytning til området og sterke bånd til Engerdals naturen 

har gjort at vi ikke er ukjente i området fra før av. Vi startet båt-salg satsingen vår på 

Femund for 4 somre siden, noe som har vært ei stor solskinnshistorie fra start til i dag. Vi 

begynner å få en god kunde portefølje av båtkunder i Femundsområdet, dette være seg 

fastboende som hytteeiere. Dette gjelder også en allerede godt innarbeidet plattform av 

snøscooter kunder vi har fått gjennom mange år som Arctic Cat snøscooter og ATV 

leverandør i området. Tilretteleggingen av snøscooter løyper i Engerdal er helt klart en 

utløsende årsak for vår satsing i Femund Engerdal.» 

Et år etter at disse setningene ble skreve har scooterløypene vært oppe i 3 uker og den første 

sesongarbeideren er ansatt på servicepunkt Drevsjø. Sømåen håper dette beviser litt av 

Østlandet Motorservice sin gjennomføringsevne og klare plan for satsing. 

Det Østlandet Motorservice konkret søker midler til er: 

1. Innkjøp av verksted innredning som skal fastmonteres på vegg og gulv. 

2. Innkjøp av verktøy og utstyr for 1 arbeids posisjon. 

3. Innkjøp av verksted materiell. 

Kostnadsoverslaget er på 73.000,- og finansieringen er tenkt slik: 

Tilskudd Engerdal Fjellstyre: 24 333,- 

Tilskudd fra Engerdal Kommune: 24 333,- 

Egne midler: 24 333,- 
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Det takkes for støtten som ble gitt i fjor (sak 24.17 kr 11 000,-), det gir stor motivasjon i 

jobben videre. Samtidig håper Østlandet Motorservice på ny støtte til spennende 

næringsutvikling i sentrum av Drevsjø. 

 

Administrasjonens vurdering: 

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

statsallmenningen. Det er knyttet stor spenning til hvorvidt etableringen av snøskuterløyper 

vil gi næringseffekt av betydning.  

Ihht til bidragsbudsjettet 2018 inkl regler skal det for enkelt tiltak ikke gis bidrag til typiske 

driftsutgifter eller investeringer i løst utstyr/maskiner eller andre løse driftsmidler. I denne 

søknaden er det i hovedsak dette det søkes midler til, det som kan forsvares som unntaket er 

innredning til fastmontering. 

Likevel må det vurderes som et enkelt tiltak som oppebærer tildeling fra tidligere 

bidragsbudsjett, nye enkelt tiltak har derfor fortrinnsrett fremfor dette. Ihht regelen om 

bunnfradrag på 150 000,- i bidragsbudsjettet 2018 er ikke dette tiltaket bidragsberettiget. 

Fjellstyret kan likevel vurdere om det foreligger særlige grunner til å fravike disse 

retningslinjene. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, ser ikke 

Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Østlandet Motorservice denne runden. 
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Sak 16.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Gjennomføring av valgfag - Engerdal kommune v/Ebus 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om midler, e-post datert 13 januar. 

 

Bakgrunn:  

Ebus v/rektor søker fjellstyret om støtte til gjennomføring av båtførerkurs som en del av 

valgfagstilbudet Natur, miljø og friluftsliv. Det søkes om kr 5000,- av en totalsum på snaut kr 

13 000,-. Kostnaden er knyttet til innleie av ekstern kursholder.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

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

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

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Det kan for mange virke litt spesielt at Engerdal kommune v/Ebus søker fjellstyret om midler 

til gjennomføring av valgfag. Rektor har i telefonsamtale med DL forklart at grunnen ligger i 

at dette har kommet til som et opplegg etter at budsjetter var lagt og at det derfor er nødvendig 

å finne dekning utenfor egen organisasjon.  

Som det sies i søknaden er båtvett viktig i Engerdal. Med så mye vann rundt omkring er bruk 

av båt en vanlig aktivitet for bofaste helt fra barnsben av. Mens det å handtere båt tidligere var 

en nødvendighet for mange, er det etter hvert blitt mer fritidspreget og en del av friluftslivet. 

Det kan derfor være en bra ting å lære den barn og unge båtvett og sikkerhet rundt det å ferdes 

på vannet. Dessuten har båtene blitt motorisert og større, slik at det i dag er krav om 

båtførerbevis for å føre båter over en viss størrelse.  

Kurset er rettet mot skoleungdom i forbindelse med et valgfag. Derigjennom er det ikke et 

tilbud som er åpent for alle. Det kan også nevnes at det i regi av Tepas gjennomføres samme 

kurs i Engerdal (feb-mars).  

Administrasjonen vurderer søknaden til ikke å oppfylle Fjellovens intensjoner med bruk av 

overskuddet i fjellkassa i og med det ikke er vanskelig å se at det styrker næringsgrunnlaget 

på statsallmenningen og det ikke heller er et tiltak rettet mot allmennheten. Søknaden dreier 

seg å dekke opp deler av en kostnad på 13 000,- for gjennomføring av et valgfagsopplegg  i 

offentlig skole. Vakgfag er i utgangspunktet en del av undervisningsopplegget, og kan således 

defineres som en lovpålagt oppgave. Innholdet i faget kan sikkert tilpasses etter økonomi og 
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personalmessige ressurser. I dette tilfellet tilkommer det kostnader som tydeligvis ikke var 

kjent ved budsjettering. Administrasjonen kan vanskelig se at det er innenfor Fjellstyrets 

mandat å garantere for finansiering av denne type oppgave. Fjellstyret rådes derfor til å avslå 

søknaden.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

Fjellstyret anser ikke søknaden fra Engerdal kommune v/Ebus oppfyller intensjonene for 

tildeling gjennom Bidragsbudsjett 2018, og søknaden avslås.  
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Sak 17.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: - Utstillingshall Blokkodden - Engerdal kommune 

 

Saksdokumenter vedlagt:  

- Søknad med vedlegg fra Engerdal kommune. 
 

Bakgrunn: 
Engerdal kommune søker om kr 150 000,- til innredning og etablering av utstilling i det nye 

utstillingsmagasinet ved Blokkodden Villmarksmuseum. Prosjektet har en total 

kostnadsoverslag på kr 600 000,-. Finansieringen er tenkt gjennom egeninnsats (41,7 %) 

Vassdragsmidler (8,3%), Fylkeskommunale kulturmidler (16,7%), Trysilvassdraget (8,3%) og 

midler fra fjellstyret (25%). 

Engerdal kommune er eier i Anno museum som er den faglige overbygningen for en rekke 

museumsanlegg i fylket. Det er Engerdal museum som eier anleggene i Engerdal, og 

kommunen er ansvarlig for museumsvirksomheten.  

Det er de siste åra gjort flere utbygginger på Blokkodden. Dels er resepsjkonsbygget 

oppgradert og dels er det bygd en ny magasinhall. Det er denne magasinhallen en ønsker å 

lage et utstillingsmiljø i. Det vises til søknaden og vedleggene for ytterligere detaljer og 

bakgrunn i saken.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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. 

Blokkodden villmakrsmuseum har til hensikt å formidle kulturtradisjonen i området knyttet til 

jakt, fiske, skogbruk, reindrift og annen utmarksutnytting. De bygningsmessige forbedringer 

som er gjort de seinere åra, muliggjør en større utnytting av museet. Det vil gjøre det lettere å 

formidle deler av historien, samtidig som en tar vare på viktige objekt i museets samling.  

Tiltaket vurderes å være et allmennyttig tiltak som kommer både næringslivet, besøkere og 

lokalbefolkningen til gode. Det kommunale og fylkeskommunale eierskapet og ansvaret er 

tydelig. Det er allikevel forståelig at en søker om eksterne midler for å finansiere ønskede 

tiltak. Museet viser en historie som på mange måter løfter fram bruken av statsallmenningen i 

tidligere tider.  

Administrasjonen er likevel i tvil om det er riktig å støtte tiltaket, siden det er et 

kommunalt/regionalt ansvar. Det er litt vanskelig å bedømme hvorvidt det finnes rom for 
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finansiering innenfor kommunens og Anno Museums egne budsjetter. Når det i 

saksframlegget er pekt på at tiltaket også vil være en tilgang for reiselivet er det nettopp fordi 

tiltaket slik det er skissert vil være et besøksmål i kommunen som er vel verdt å oppleve. På 

så vis vil tiltaket ha positive ringvirkninger som næringslivet vil dra nytte av. Dessuten er 

Blokkodden et mye brukt friluftsområde for Drevsjøgrenda. Vel å merke utenom åpningstider 

siden entreavgift i realiteten avgiftsbelegger bruk av området til mosjon, fiske etc – herunder 

også bruk av den universelt utformede fiskeplassen bygd med egne prosjektmidler – på dagtid 

i sommersesongen.  

Dersom fjellstyret anser at tiltaket er kvalifisert til et bidrag og imøtekomme søknaden i sin 

helhet, vil det i realiteten medføre at det blir lite penger til overs til andre gode allmennyttige 

formål.  I og med tiltaket bidrar til formidlig av en viktig del av kulturhistorien på 

statsallmenningen i Engerdal, innstilles det på at det gis bidrag men noe mindre enn det søkes 

om.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Engerdal kommune om midler til utvikling av utstillingshall som 

beskrevet i vedlagt «konseptskisse» innvilges med 50 000,- og belastes 

bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 
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Sak 18.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: -Tynset Røde Kors Hjelpekorps 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Tynset Røde kors hjelpekorps.  

Bakgrunn:  

Tynset Røde Kors Hjelpekorps søker om midler til allmennyttige formål med bakgrunn i at de 

ønsker å etablere et depot med redningsutstyr i Sømådalen. Hjelpekorpset har en 

underavdeling i Sømådalen. For å kunne ha rask responstid er det viktig å ha tilgjengelig 

utstyr på plass ved utrykning i dette området og ikke måtte vente på at nødvendig materiell og 

utstyr skal bli fraktet fra Tynset. Det søkes om kr 40 000,- til transportabel redningsbåt og 

båre med hjul. Utstyret er fleksibelt i forhold til transporter og evt redning med helikopter. 

Det vises til søknaden for ytterligere detaljer.   

Kostnaden for utstyret er estimert til kr 85 000,-. Dette er tenkt finansiert med støtte fra 

Fjellstyret, annen støtte og egenkapital.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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: 

Røde Kors hjelpekorps er en frivillig organisasjon som bistår personer som av ulike årsaker 

trenger assistanse utenfor allfarvei. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren 

innen den norske redningstjeneste og har som primæroppgave å bistå ved søk- og 

redningsaksjoner i Norge. Vel kjent er organisasjonens påskeberedskap rundt omkring i 

landet. Organisasjonen sikrer nødvendig kompetanse til medlemmene gjennom sin 

kursvirksomhet. Arbeidet er basert på frivillighet og er en stor tilgang for sikkerheten i skog 

og fjell, og en viktig ressurs for politi når lete- og redningsaksjoner må iverksettes.  

I engerdal var det tidligere en aktiv Røde Kors gruppe, men etter opprettelsen av FIG i regi av 

Sivilforsvaret inngår mange av medlemmene der. Disse har også en beredskap og bistår ved 

søk- og redning. Mesteparten av den virksomheten er lokalisert  

 

Det er positivt at lokale i Sømådalsområdet er engasjert i dette arbeidet. Det må vurderes som 

en styrking av beredskapen at lokalkjente og kvalifiserte personer kan rykke ut på kort varsel 

ved behov. Dette forutsetter imidlertid at det finnes tilgjengelig materiell som kan fraktes ut 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 13.03.18 

21 

 

på en lett måte. Beredskapen for besøkere på statsallmenningen vil bli atskillig bedre dersom 

Røde kors får realiset sine planer. Søknaden vurderes som et godt allmennyttig formål.  

  

Administrasjonens forslag til vedtak.  

3. Søknaden fra Tynset Røde kors Hjelpekorps om midler til redningsutstyr som skal 

plasseres i Sømådalen innvilges med 10 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, 

Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 
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Sak 19.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: Grunnarbeider skiløypetrasè – Svartodden/Gjermundsvika 
Hytteforening 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Svartodden/Gjermundsvika Interesseforening, datert 

24.01.2018. 

 

Bakgrunn: 

Svartodden/Gjermundsvika Interesseforening søker om kr 20-25 000,- i tilskudd til 

preparering/utbedring av skiløypetrase  i området Sorken- hyttefeltet - Rørsjøen. Formålet er å 

få ryddet bort en del stor stein som ligger i skiløypetraseen. Slik det er i dag må det være en 

del snø før løypa kan prepareres og i tillegg må det måkes en del på flere steder. Løypenettet 

består av en 5 km lang rundløype med avstikkere til Sorken (2 km) og Rørsjøen (1 km).   

Søkeren har i sin søknad estimert en totalkostnad på mellom kr 40 000,- og kr 50 000,- til 

arbeidet. De har hatt kontakt med lokale entreprenører for å få utført arbeidet, og ser for seg at 

dette skal utføres til sommeren.  

I sak 32.14 behandlet fjellstyret en søknad om midler til vedlikehold av vei og utbedring av 

skiløypetrase. Fjellstyret valgte da å ikke imøtekomme søknaden om økonomisk støtte. Nå 

dreier altså søknaden seg utelukkende om utbedring i form av grunnarbeider i skiløypenettet.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. Det 

vil si at veien inn til Hytteområdet er en bomvei. Allmennheten har derfor ikke tilgang med 

bil nord for reingjerdet. Men skiløypa har som søker påpeker en avstikker til Sorken. Dette er 

den muligheten allmennheten har for å benytte løypenettet. Dersom fjellstyret velger å støtte 

tiltaket bør det derfor forutsette at stikkløypa til Sorken preparers jevnlig slik at flest mulig 

kan benytte skiløypa.  

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

Denne søknaden gjelder imidlertid ikke bidrag til selve prepareringen men bidrag til 

grunnarbeider i traseen slik at den lettere kan preparers. Hytteforeningen søkte også i 2014 om 

midler til utbedring av vei og skiløypetrase. Dafant ikke fjellstyret rom for å kunne gi bidrag. 
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Nå dreier søknaden seg kun om utbedringer i skiløypetraseen.  Denne søknaden kan derfor 

vurderes noe annerledes, og det er kanskje litt mer relevant å kunne gi bidrag til utbedring av 

traseen. Dersom det er aktuelt å gi et bidrag, bør det som sagt presiseres at stikkløypa til 

Sorken skal prepareres jevnlig slik at lokalbefolkning og andre interesserte kan benytte løypa 

uten å måtte gå til fots inn til hytteområdet fra bommen. Det hører med i vurderingen at det 

finnes andre skiløyper som prepareres med utgangspunkt i Sorken, slik at for grendas del er 

det flere myligheter.  

På den ene siden kan søknaden vurderes som et godt tiltak sett ut fra at det gir mulighet for å 

utnytte allmenningen til skigåing på en lettere måte. Dette er også bra ut fra et helsperspektiv. 

På den andre siden er det litt usikkert hvor mange utenom hytteeierne sjøl som i praksis vil ha 

nytte av tiltaket. At tiltakt vil gagne en stor del av brukere og besøkere i statsallmenningen er 

nok ikke tilfelle. Av den grunn er administrasjonen av den oppfatning at ut fra et 

friluftssynspunkt bør denne søknaden prioriteres etter søknadene om midler til 

løypepreparering, nettopp fordi de søknadene gir muligheter for en større del av 

allmenningenes brukere. Men nå er det også slik at fjellstyret har en viss del av inntektene fra 

fritidsfestene på statsallmenningen. Ut fra det er det heller ikke urimelig at det kan ytes 

tilskudd til dette tiltaket fra Fjellstyret. Det er imidlertid slik at festeavgiften ikke er å betrakte 

som en avgift som skal dekke opp fellesgoder som f.eks skiløyper, klopper, bruer etc.  

Ved en samlet vurdering av søknadene kan ikke administrasjonen se at det er rom for å 

prioritere søknaden fra Svartodden/Gjermundsvika hytteeierforening. Fjellstyret rådes derfor 

til å avslå søknaden.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Svartodden/Gjermundsvika 

Hytteforening, og søknaden om midler til grunnarbeider i skiløypetrase avslås. 
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Sak 20.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Sølen Løypeservice 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Sølen Løype og Fritidsservice, datert 30.01.2018. 

 

Bakgrunn: 

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

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

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

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

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

vinterferieukene og påsken. Søker preparere i all vesentlighet sine løyper med egen 

løypemaskin.  

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

i driftskostnader, inkludert lånekostnader for løypemaskin på kr 117 255,60. Videre er det 

budsjettert med kr 91 200,- i inntekter (evt bidrag/tilskudd ikke innregnet). Dette viser at 

budsjettert driftsresultat er negativt kr - 26 055,60. Bidrag fra fjellstyret ville derfor vært 

kjærkomment.  

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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

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

2017/2018 innvilges med 28 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

6. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 21.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Sømådalen Løypeservice 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Sømådal Løypeservice, datert 30.01.2017. 

Bakgrunn: 

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

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

løypenettet prepareres med løypemaskin, mens noe også prepareres med skuter.  

Vedlagt budsjett for 2018 viser driftskostnader på 75 000,-, som tilsvarer budsjetterte 

inntekter.  

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

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

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

Verdt å merke seg er at selskapet har budsjettert med inntekter fra kakelotteri for å få endene 

til å møtes. Det er derfor ikke satt av penger i budsjettet til fremtidig investeringer. Dette viser 

at løypekjøring ikke er noen innbringende virksomhet. Utfordringen for alle som driver 

løypepreparering blir derfor å finne kapital til å investere i nytt utstyr den dagen det er 

behøvelig. Slik det ser ut nå er det ingen av de interessegruppene som preparere løyper i 

Engerdal som klarer å sette av kapital til framtidig investering.  

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

1. Søknaden fra Sømådal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2017/18 

innvilges med 57 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 22.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Søre Elvdal Vel 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Snerta Hytteforening, datert 30.01.2018.   

 

Bakgrunn: 

Søre Elvdal Vel søker om uspesifisert beløp til preparering av skiløyper mellom Snerta og 

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

Tidligere år har Snerta hytteforening søkt fjellstyret om midler (kr 5000,-) til samme tiltak. 

Fjellstyret har ikke gitt bidrag til hytteforeningen siden det er Søre Elvdal Vel som ansvarer 

(innehaver av dispensasjon fra motorferdselsforsriften) for skiløypa.   

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

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

andel er av totalkostnaden. Løypemannskapet har estimert en kostnad på kr 8000,- for å 

preparere løypa gjennom vinteren. Løypa er ca 7 km lang og skal prepareres med snøskuter.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

Dette er ei skiløype som ikke ligger inne i den kommunale skiløypeforskriften. Den er 

allikevel blitt preparert noen år og har lenge vært den eneste oppkjørte skiløypa i dette 

området. Nå er det tidligere i vinter gitt en dispensasjon for preparering av skiløype fra Søre 

Elvdal opp etter vegen til Skjørbekkdalen, inn til Tangjota og opp til fjellkanten. Dette 

preparers av privatperson (Kåre Johnny Øien).  

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

Administrasjonen vil anbefale at det gis bidrag også i år, men at man på tross av separate 
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søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Søre Elvdal Vel om økonomiske midler til preparering av skiløypenett 

for 2017/18 innvilges med 3000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 23.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Drevsjø Stedsgruppe 

  

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg, datert 01.02.18.  

 

Bakgrunn:  

Drevsjø Stedsgruppe søker om støtte til løypekjøring for sesongen 2017/2018. Det er ikke 

spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden. Stedsgruppa er den mest aktive stedsgruppa i 

kommunen med ansvar for løyper, arrangering av karusellrenn og miniraiden. De drifter 

skihytta på Vålåberget vinterstid, samt fotballbanen på Drevsjø sommerstid. 

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

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

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

På en normalvinter ligger utgiftene på rundt 35 000,-. Hovedbok for 2017 ligger vedlagt  

søknaden.  

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

yndet utfluktsmål i Drevsjøområdet er Brannvakthytta på Volaberget. Bl.a. dit preparere 

stedsgruppa skispor.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

1. Søknaden fra Drevsjø Stedsgruppe til preparering av skiløypenett for 2017/2018 

innvilges med kr 12 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 24.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Klopping – Drevsjø Stedsgruppe.  

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra stigruppa i Drevsjø Stedsgruppe datert 31.01.18. 

Bakgrunn:  

Drevsjø stedsgruppe søker om kr 30 000,- til klopping av «Kjentmannstur-stiene», innkjøp av 

stolper til infoskilt samt opptrykk av foldere. Prosjektet har en estimert kostnad på kr 57 100,- 

Fjellstyret har tidligere vært borti stigruppas arbeid. Dels har fjellstyret gitt økonomisk støtte 

til oppmerking og skilting av stier (kr 15 000,- se sak 28.17), og dels har fjellstyret stilt seg 

positive til at det opprettes avtale med grunneier (Fjellovens §12).  

Stigruppa søker nå om ytterligere midler til klopping, stolpemateriell og opptrykk av flere 

foldere. At gruppa snart er tom for foldere tolkes som at disse turstiene er populære.  

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: 

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

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

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

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

tilrettelagt tilbud som veldig mange kan dra nytte av.  

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

Søknad om midler til klopping, skiltmateriell, merking etc er typiske grunnlagsinvesteringer i 

denne sammenhengen. Opptrykk av foldere og vedlikehold av etablert infrastruktur er mer 

driftskostnad. Dette bør tiltakshaver ha i tankene ved planleggingen av slike tiltak. Det 

kommer en driftsfase og det er viktig å ha penger og mannskap til å holde dette vedlike etter 

selve etableringsperioden. På så vis kan det stilles spørsmål om fjellstyret skal være garantist 

for opptrykk av foldere i all framtid.  

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Stigruppa i Drevsjø stedsgruppe gis et tilskudd på kr 8000,- til klopping av stier i 

henhold til søknaden. Beløpet belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 25.18 Ark  335 Saksbeh.: OOps 
Søknad om fradeling av Styggdalssetra  tilhørende Nygård gnr165 bnr 93.  

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev fra Statskog SF datert 15.01.18. 

- Brev fra Karlsen/Lagerløf/Lagerløf datert 31.01.18. 

- Brev fra Karlsen/Lagerløf/Lagerløf datert 01.09.17. 

- Brev fra Fjellstyret til Erling Søgård datert 18.09.13. 

  

Bakgrunn: 

Statskog SF ber fjellstyret om å avklare om eiendommen Nygård gnr 165 bnr 93 på Drevsjø 

fortsatt har allmenningsrett ihht til fjellovens §2. Dette med bakgrunn i at Carina og Thomas 

Lagerløf søker om å få opprette et punktfeste for Styggdalssetra, tilhørende nevnte gård. Det 

bes om en uttalelse vedrørende søknaden om opprettelse av punktfeste. 

Det vises til vedlagte sakspapirer. Kort oppsummert ønsker søsknene Carina og Thomas 

Lagerløf å få opprettet et feste på Styggdalssetra i sitt navn. Det er deres søster Marita 

Karlssen som er hjemmelshaver på eiendommen Nygård som setra hører inn under. Karlsen 

har rett til avgiftsfritt å ha seterhusene stående sjøl om setra er «falt i fri». Gjennom 

overenskommelse i tidligere arveoppgjør er det tenkt slik at to av søsknene skal kunne eie 

setra mens Marita skal eie hovedbølet gården Nygård. Formelt er det derfor Marita Karlsen 

som eier Styggdalssetra i dag. Det kan nevnes at fjellstyret i 2013 ga en orientering om hva 

som må til for å fradele Styggdalssetra, se brev fra Engerdal fjellstyre til Erling Søgård datert 

18.09.13.  

Fjellstyret må vurdere hvorvidt Nygård fortsatt har allmenningsrett etter Fjellovens §2. når det 

gjelder forholdet rundt opprettelsen av punktfeste, er dette omfattet av Fjellovens kap X og 

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane (Seterforskriften) §13. For 

ordens skyld kan også nevnes at Styggdalssetra ligger i Kviltflået Hovdlia Naturreservat, uten 

at det har direkte betydning for fjellstyrets vurdering av sakene.  

   

Administrasjonens vurdering. 

Som søkerne skriver har det ikke vært drift på Styggdalssetra siden slutten av 1960-tallet. 

Ifølge erklæringen som eier har gjort i forbindelse med seterregistreringen i 2001, er 1961 

oppgitt som siste år med melkeproduksjon. Setra har dermed falt fri etter Fjellovas § 22. Det 

er opprettet avtale om avgiftsfritt feste for Styggdalssetra. Setra er i en årrekke brukt som 

fritidseiendom, siden det ikke er aktiv drift på gården og følgelig ikke behov for setring. 

Gården Nygård har et totalt areal på 37,5 daa. Det har ikke vært aktiv drift på gården siden på 

1960-tallet. Jorda blir i dag brukt av annen bruker i grenda. Administrasjonens vurdering etter 

§2 i Fjelloven er at gården Nygård fortsatt har allmenningsrett. Gårdens areal blir fortsatt 

brukt til jordbruksformål, og sjøl om det ikke har vært husdyr på gården på mange år er 

gården like fullt å betrakte som en jordbrukseiendom. Det er bare dersom arealene bygges ned 
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til andre formål eller eksproprieres til annen bruk at det vil være aktuelt å stille spørsmål 

hvorvidt et bruk ikke lenger er allmenningsberettiget. 

Når det gjelder spørsmålet om å få overført festeforhold til annen person enn hjemmelshaver 

for gården, sier Seterforskriftens §13 at rett til å ha bygninger stående på seter som er falt i det 

fri kan gis til eier/bruker av eiendommen (Nygård). Denne retten kan ikke selges eller skilles 

fra eiendommen. Unntak kan derimot være dersom setra vises ut til annen seterbruker med 

behov. Slikt behov er ikke registrert og det foreligger derfor en rett til eier av Nygård om å ha 

bygningene stående vederlagsfritt på setra. Det er i vedleggene til søknaden vist til en sak 

fjellstyret behandlet i 2013 (sak 64.13). Denne saken handlet ikke om fradeling av seter fra 

gården, men om bruk av setervoll på seter som var erklært falt i det fri til beite for annen 

bruker.  

Konklusjonen i saken er derfor at det ikke foreligger grunnlag for å imøtekomme ønsket om at 

det opprettes festeforhold for Styggdalssetra for andre enn hjemmelshaver på gården Nygård.     

 
Administrasjonens forslag til uttalelse: 

1. Engerdal fjellstyre anser at Nygård gnr 165 bnr 93 på Drevsjø fortsatt er en 

landbrukseiendom og at det derfor følger almenningsrett til gården.  

2. Engerdal fjellstyre viser til Seterforskriftens § 13, og kan ikke se at det foreligger 

grunnlag for å opprette festeforhold for Styggdalssetra for andre enn hjemmelshaver 

på gården Nygård.   
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Sak 26.18 Ark  Saksbeh.: OOps 
Søknad om utbedring av skiløypa Kuhølrunden – Engerdal Østfjell Hytteeierforening 

 

Saksdokumenter vedlagt:  

- E-post med vedlegg fra Statskog SF datert 6. februar 2018. 
 
Bakgrunn: 
Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse med bakgrunn i henvendelse fra Engerdal Østfjell 

Hytteeierforening. De ønsker sammen med Femund Hytter å utbedre den såkalte 

«Kuhølrunden» for å sikre tidligere og kontinuerlig bruk.  

Det vises til nevnte e-post for detaljer i saken. 

I henhold til Fjellovens § 12 skal fjellstyret gis mulighet til å uttale seg i saker som vedrører 

grunndisponeringer i statsallmenningen. Grunndisponeringer kan bare skje dersom det ikke 

medfører vesentlig ulempe for bruksrettsutøving og slik at friluftslivet og naturverdier ikke 

skades. 

 

Administrasjonens vurdering. 

Tiltaket gjelder utbedring av en etablert og vel brukt trase. Vinterstid prepareres det skispor 

og det er i den forbindlese ønskelig med legging av bark over duk på visse utsatte og bløte 

partier. Dette vil gjøre det mulig å preparere løypa tidligere på vinteren. Samtidig vil det bli 

mulig å benytte traseen til sykling på en bedre måte enn i dag. 

Administrasjonen kan ikke se at det er bruksrettsinteresser i området som blir vesentlig 

skadelidende av tiltaket. For friluftslivet vil det være et positivt tiltak. Dels vil en få tilgang til 

skiløyper tidligere på sesongen og dels vil en muliggjøre terrengsykling i området. Tiltaket 

har derfor et folkehelseperspektiv i seg. 

Det er ikke registrert særlige naturverdier som blir skadelidende i traseen. Det er snakk om en 

trase som benyttes særlig vinterstid men også sommerstid. Deler av runden er allerede i dag 

en sti som det sykles på.  

Administrasjonen anbefaler fjellstyret å stille seg positive til tiltaket. Det kan om ønskelig 

stilles krav til at naturlige materialer benyttes i størst mulig grad. For øvrig kan grøftearbeider 

gjøre at bærigheten i myra blir dårligere, så dette bør i så fall utføres med fornuft.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at «Kuhølrunden» utbedres som skissert. 

Fjellstyret anbefaler at det benyttes naturlige fyllmaterialer.  
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Sak xx.18 Ark   
Grunneiers samtykke Motorferdselsloven §10 – Knut Brenna 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Dispensasjon fra Engerdal kommune. 

 

Bakgrunn: 

Knut Brenna søker fjellstyret om grunneiers samtykke til å kjøre snøskuter for preparering av 

skiløype på Drevsjø. Løypa går fra Blokkodden og til Sørsjøbua.  

Engerdal kommune har sak 2018/114-1017/2018 gitt dispensasjon til kjøringen. Brenna har 

preparert denne strekningen flere år og har tidligere hatt samtykke fra Statskog SF.  

Fjellstyret err gjennom Fjellovens § 12 gitt myndighet til å begrense elller forby motorferdsel 

I statsallmenningen etter §10 i Motorferdselsloven. Videre har fjellstyret fattet prinsippielt 

vedtak i sak 02.16 om at saker etter § 6 i motorferdselsforskriften skal behandles i fjellstyret.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Fjellstyret må i saken vurdere hvorvidt kjøringen vil være til skade eller ulempe i forhold til 

de interesser fjellstyret er satt til å ivareta etter fjelloven. Videre må fjellstyret ta stilling til om 

et evt samtykke vil medføre presedens og at omfanget i så fall vil være skadelig.  

I denne saken er formålet med kjøringen å preparere et skispor for primært å gi et 

skiløypetilbud sentralt i Drevsjøgrenda og til Sørsjøbua. Løypa går i flatt terreng er 

familievennlig. Løypa ligger ikke inne i den kommunale skiløypeforskriften.  

Kommunen har tidsbegrenset dispensasjonen i og med at løypa ikke ligger inne i den 

kommunale forskriften for skiløypenettet. Det hadde sannsynlig vært enklere å gi 

dispensasjon for prepareringen dersom løypa hadde vært godkjent gjennom en revidering av 

denne forskriften. Dispensasjonen har heller ikke satt vilkår om at det skal benyttes 

sporkjelke, noe fjellstyret i så fall bør gjøre. Dessuten bør fjellstyret sette vilkår om at 

Fjelloppsynet kan skal kunne benytte sporet i tjeneste, siden dette går der oppsynet sjøl kjører 

i forbindelse med oppsyn og skjøtsel.   

I og med dette er et formål det tidligere ikke er gitt dispensasjon til, har ikke fjellstyret noen 

erfaring om hvordan denne ferdselen har fungert. Fjellstyret anbefales å samtykke til 

kjøringen. Dette under forutsetning av at kjøringen skjer i henhold til gitt dispensasjon, at det 

benyttes sporkjelke/sporsetter samt at Fjelloppsynet skal kunne benytte samme trase ved 

behov.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om 

motorferdsel i  utmark og vassdrag til at Kåre Johnny Øien  kan kjøre med snøskuter i 
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henhold til gitt dispensasjon fra lokal motorferdselsmyndighet. Formålet med 

kjøringen er preparering av skiløype. Samtykket gjelder for den perioden som nevnte 

dispensasjon gjelder og forutsetter at det benyttes sporsetter/sporkjelke. Det gjøres 

oppmerksom på at Fjelloppsynet benytter samme trasè ved oppsyn og skjøtsel.    

 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 13.03.18 

1 

 

      

Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 13.03.18. 

 

Sak 08.18 Ark 012.1  
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 14.02.18. 

 

Sak 09.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løsdrift storfehold – Jan Erik Sorkmo 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg datert 30.01.18.                                                                                                                             

Bakgrunn:  

Jan Erik Sorkmo søker fjellstyret om bidrag på kr 150 000,-. Formålet er oppføring av 

løsdriftsavdeling for mjølkeku på gården. Det vises til søknad for detaljert beskrivelse av 

byggeprosjektet.  

Utbygger har økt produksjonen en del de siste årene. Ved bygging av løsdriftsavdelingen vil 

det muliggjøre utnytting av eksisterende fjøsavdeling til f.eks å øke kjøttproduksjonene på 

gården. Formålet er dessuten å kunne møte behovet for en lettere arbeidssituasjon for bruker 

og derigjennom være yrkesaktiv lengre (det vises til søknaden vedr. bakgrunn for dette 

Byggeprosjektet er tenkt startet høsten 2018 og stå klart senest 2020. Gjennomføringen 

forutsetter tislkudd fra Innovasjon Norge. Søkanden er ikke ferdigbehandlet der. Det ventes 

skje i løpet av våren 2018. Kostnadsoverslaget er 4 307 200,-, og er tenkt finansiert ved 

egeninnsats, egenkapital og lån (76,5 %), tilskudd Innovasjon Norge (20%)  og tilskudd fra 

Engerdal fjellstyre (3,5 %). Søknaden ovenfor Innovasjon Norge er anbefalt av Engerdal 

kommune. 

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.  
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Tiltaket er en modernisering av driften ved garden samtidig som en oppfyller krav om løsdrift. 
Tiltaket muliggjør økt kjøttproduksjon. Søker har økt melkeproduskjonen en god del de 
seinere åra, og siden melkeproduksjon er kvoteregulert forutsetter en ytterliggere økning at 
det finnes ledige kvoter i markedet. Oppkjøp av kvoter er en kostnad for søker, og fokuset i 
prosjektet er derfor ikke å ekspandere ytterligere utover at det muliggjør økt kjøttproduksjon. 
Det er mer innrettet mot å oppfylle kommende løsdriftskrav og å skape en lettere 
arbeidssituasjon for derigjennom kunne stå lengre i aktivt arbeid.  
 
Søker har sjøl lagd skisse og gjort kostnadsoverslag. Det er poengtert at det ikke er innhentet 
pristilbud på byggemateriell og innleide tjenester. 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.  
 
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 515 720,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8. 
 
I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut 
fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales 
tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom søkere ihht nevnte regel.  
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Jan Erik Sorkmo om midler til bygging av løsdriftsavdeling til 

driftsbygning innvilges med kr 104 442 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 10.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løsdrift storfehold - Per Inge Trøan Sømåen 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg datert 01.02.18. 

 

Bakgrunn:  

Per Inge Trøan Sømåen søker fjellstyret om bidrag på kr 169 000,-. Formålet er ombygging av 

eksisterende driftsbygning for løsdrift og melkerobot for mjølkeku på gården. Det vises til 

søknad for detaljert beskrivelse av byggeprosjektet.  

Utbygger er i prosess med å overta bruket Nordre Sømåen. Gårdsdriften inngår i Sømåen 

Samdrift DA, der søker har et eierskap på 98%. Gården driver med melkeproduksjon og noe 

kjøttproduksjon. I forbindelse med ombygging er det aktuelt å selge noen livdyr. Bruket 

produserer rundt 200 000 liter melk pr år, og har kalkulert med å øke dette. Bygging av 

løsdriftsavdelingen vil imøtekomme framtidig krav om løsdrift og søker mener også det vil 

sikre god dyrevelferd og et bra arbidsmiljø.  

Byggeprosjektet er tenkt startet våren 2018 og være klart i løpet av høsten 2018. Det er søkt 

tilskudd fra Innovasjon Norge. Søkanden er ikke ferdigbehandlet der. Det ventes skje i løpet 

av våren 2018. Kostnadsoverslaget er 2 344 209,-, og er tenkt finansiert ved egeninnsats og 

egenkapital (10,7%) og lån (50 %), tilskudd Innovasjon Norge (32%)  og tilskudd fra 

Engerdal fjellstyre (7,3 %). Søknaden ovenfor Innovasjon Norge er anbefalt av Engerdal 

kommune. 

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 driften ved garden samtidig som en oppfyller krav om løsdrift. 

Tiltaket vil øke gårdens kjøttproduksjon. I tillegg fremhever søker hensynet til dyrevelverd og 

egen arbeidssituasjon. Gården har nylig oppgradert og bygd ut driftsbygningen, da for kunne 

ha flere ungdyr og flere melkekuer for å oppnå kvotemål. Fjellstyret ga tilskudd til daværende 

brukere i sak 22.15, og bidraget (kr 235 000,-) er utbetalt.    
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Søker har tatt hjelp av rådgivningstjenester (TINE) for planløsninger og kostnadsoverslag, for 

øvrig samme kompetanse som ble benyttet i forbindelse med tidligere utbyggingen.  

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 319 421,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8. I denne saken må det tas med i 

vurderingen om tiltaket oppebærer tildeling fra 2015, jfr Bidragsbudsjettets pkt 11. I 

forbindelse med dette må en ta stilling til om søknaden følger bruker eller gården. I 2015 var 

gårdens søknad den eneste innenfor satsingsområde «Storfehold». Den gang var formålet ikke 

det samme som nå (imøtekomme krav om løsdrift). Det må også tas i betraktning at det pågår 

eierskifte på gården. Søker i 2015 er ikke samme som dagens søker. Administrasjonen 

vurderer det slik at dette er et nytt tiltakt og det derfor ikke er relevant å bruke regelen om 

oppebæring av tildeling.  

I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut 

fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales 

tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom søkere ihht nevnte regel.  

 

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra Per Inge Trøan Sømåen om midler til ombygging av driftsbygning 

tilpasset løsdrift innvilges med kr 64 558 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 11.18 Ark 137 Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Markedsføring - Destinasjon Femund Engerdal 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Destinasjon Femund Engerdal  

 

Bakgrunn:  

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

markedsføring av fiske og friluftsliv for hele destinasjonen. Det søkes om 200 000,- for 2018. 

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

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

næringsdrivende på destinasjonen. 

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

Engerdal fjellstyres engasjement i Siteprosjektets guidenettverk.  

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

kommer hele næringslivet i Engerdal til gode, noe eventuelt tilskudd for 2018 også vil bli. 

Følgende fellessatsinger/fellestiltak prioriteres for næringen i Engerdal 2018: 

Markedsføring av Femund Engerdal gjennom: 

- Direktemarkedsføring, web, filmer og andre utadrettede tiltak – med fokus på 

digitalisering 

- Femund Engerdal magasin (sendes hjem til alle hytteeiere, samt fulldistribusjon i 

Engerdal) og annet brosjyremateriell 

- Pressebesøk og PR 

- Bærekraftig reiseliv – ble godkjent 2017, arbeidet fortsetter 

- Internmarkedsføring – bedriftene, bedriftsbesøk, kvalitetssikring, kompetanseheving, 

informasjon, eksportmodne bedrifter 

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

merkehåndboka 

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: 

I henhold til vedtatt bidragsbudsjett med regler for 2018 vurderes denne søknaden som et klart 

fellestiltak innenfor reiselivsnæringen. I bidragsbudsjettets retningslinjer kommer det her fram 

at det for næring reiseliv er” (…) fellestiltak innen markedsføringen av Femund-Engerdal som 
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reiselivsmål, samt fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse (…)” som har 

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

å prioritere. 

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

2018 utgjør bidrag fra fjellstyret over 16% av inntektene. Fjellstyrets bidrag er således viktig 

for DFE.  

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

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

effekt og størst slagkraft.  

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

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

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

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

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

nyttig sparringspartner i forhold til utvikling av hver enkelt bedrift. 

Siden Destinasjon Femund Engerdals søknad passer godt inn i fjellstyrets definerte 

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

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

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

kostnader for driftsåret 2018, er det ingen fare for at fjellstyret overstiger en slik prosentandel 

ved tilskudd på kr 200 000,-.  Derimot er disponibelt bidrag for reiselivsnæringen i 2018 

162 000,- i bidragsbudsjettet inkl. regler. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 162 000,- for 2018 til 

markedsføring av fiske og friluftsliv. Beløpet anføres næring reiseliv i fjellstyrets 

bidragsbudsjett. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler». 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 13.03.18 

7 

 

Sak 12.18 Ark 137 Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Produktutvikling og markedsføring - Femund Fjellstue 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Femund Fjellstue 

 

Bakgrunn: 

Eiere er Tone Eriksen, utdannet som spesialpleier med 40 års erfaring som helsearbeider og 

Rolf Eriksen, utdannet kokk med erfaring som kjøkkensjef, slakter, griseprodusent og fra 

forsvaret. Dagens eiere kjøpte Femund Fjellstue i 1999. Eiendommen hadde da store 

oppgraderings- og vedlikeholds behov, et dårlig rykte og en lang rekke mangler i forhold til 

offentlige pålegg. 

I dag er byget restaurert med tilbygg for kurs og selskaper. Det elektriske anlegget er skiftet ut 

med nytt brannvarslingsanlegg. Noen rom har fått egne bad og alle rom kaldt/varmt vann med 

servant. 

Alle rom er pusset opp og utendørs området er opparbeidet. Nye hytter, grillhytte, 

utendørspeis og kokehull er også bygd. 

Gamle kunder har blitt til en ny generasjon med helt andre behov. Flertallet av fjellstuas 

besøkende vil i dag ha enklest mulige måltider til lavest mulige priser. Dette har ført til en 

sterk nedgang i både overnattinger og servering av varmmat. 

Eierne av Femund Fjellstue ser derfor behovet for produktutvikling, og med bakgrunn i 

etterspørsel fra kunder om tips om utnyttelse av stormkjøkken og opplæring i bruk av naturen 

og dens ressurser, ser Femund Fjellstue for seg at de skal tilby kurs for maksimal glede av 

turer i naturen. 

Kurset skal inneholde: 

• Basale kunnskaper om tenning av bål, leirbygging og avfallshåndtering 

• Planlegging av tur. Bruk av kart og kompass kontra GPS 

• Mat under turen. Planlegging og menyoppsett 

• Bruk av stormkjøkken og leirbål 

• Bruk av fisk og planter ved menyplanlegging 

• Et variert kosthold som gir god næring 

• Utendørs overnatting i telt og duk 

• Bruk av tøy og sko 

• Hva gjør man når noe går galt 

• Hygiene under turen 

• Den mentale helse ved utendørs liv 

Det påpekes at det pr dags dato er god kontakt med ulike kapasiteter for undervisning innen 

botanikk og geologi ved UIO. 
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God markedsføring rettet mot det markedet man vil ha er avgjørende for å lykkes med et slikt 

prosjekt, og det skal her utarbeides brosjyrer på norsk, engelsk, tysk og nederlandsk. I tillegg 

skal det brukes hjelpemidler som hjemmeside og sosiale medier, samt annonsering. 

Behovet for støtte beskrives som avgjørende og siden fjellstyret har vært sjenerøs mot andre 

bedrifter bes det om hjelp og støtte også til dette. Fjellstyret ønskes som en samarbeidspartner 

i et tilbud som øker gleden til besøkende i vår natur. Videre ønskes det at vi viser ansvar som 

den faktor vi representerer og at Engerdal kan bli et større besøksmål for et videre publikum 

internasjonalt så vel som nasjonalt. 

Det takkes for oppmerksomheten og fjellstyrets positive holdning til utvikling av kommunens 

næringstilbud, om kunnskap og natur i reiselivssammenheng. 

Det bes om at vi tar hensyn til at all informasjon gitt i søknad er konfidensielt. 

Femund Fjellstue søker om 75 000,- for å fullføre sitt nye kurstilbud. 

Kostnadsoverslaget er satt til 265 000,- med en inntekt på 36 550,-. Egenfinansieringen er satt 

til 153 450,- og eneste tenkte tilskudds giver er Engerdal Fjellstyre. 

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: 

Administrasjonen vurderer dette tiltaket som et enkelt tiltak innen reiselivsnæringen. 

Retningslinjene i «Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler» sier at potten for reiselivsnæringer skal 

gå til «fellestiltak innen markedsføring av Femund-Engerdal som reiselivsmål, samt 

fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse. Unntaksvis kan det gis bidrag til 

enkelt-tiltak når tiltaket er spesielt nyskapende (helt nye produkter eller markeder)».  

Det er positivt at det tenkes på produktutvikling i bedriftene og administrasjonen er enig i at 

det er viktig å utvikle seg etter etterspørselen i markedet. Det kan derimot virke som at planen 

her er litt lite gjennomarbeidet, at det fortsatt er mye løse tråder og at kostnadene er relativt 

store i forhold til inntektene. Det er heller ikke beskrevet hvor mange kurs som er tenkt 

gjennomført pr. år, eller om det er tenkt flere pr. år i det hele tatt. 

Femund Fjellstue selv beskriver dette som ny næring og som et unikt produkt. Slik 

administrasjonen vurderer det så har dette tilbudet likhetstrekk med tilbud fra flere andre 

aktører i området, f.eks Femund Friluft, Isfiskebua og Fjellstyret selv, gjennom Tores 

Villmarkscamp. Man kan derfor ikke se at dette enkelt tiltaket er spesielt nyskapende, slik 

retningslinjene i bidragsbudsjettet krever. For å styrke næringsutvikling på destinasjonen, og 

dermed også dette prosjektet, så burde det her vært tenkt et samarbeid med lokale aktører, og 

det naturlige ville kanskje vært å tenke Femund Friluft som kursholder. I søknaden er det 
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derimot nevnt at det er tenkt på botanikere og biologikere fra UIO som forelesere på kurset. 

Det er vanskelig å se sammenhengen mellom biologi/botanikk og overlevelse i naturen. 

Kursholdere fra Oslo kontra kursholdere fra samme bygd er også med på å fordyre prosjektet. 

I første omgang ville det, slik administrasjonen ser det, vært mer hensiktsmessig og bruke 

penger på et forprosjekt som går på profesjonell rådgivning og veiledning i forhold til 

produktutvikling innen reiselivet. Da vil man få mer ut av produktutviklingen, større sjanse 

for å treffe markedet og høyere omsetningsøkning. Femund Fjellstue beskriver at trendene i 

deres marked peker mot at måltider f.eks skal være enklest mulig og billigst mulig, noe som 

strider mot markedstrendene generelt. Dette kan tyde på at man må se på tilbudet i bedriften 

ellers på en ny måte og i en større sammenheng eller at bedriften i utgangspunktet har rettet 

seg mot feil marked. Videre forventer ikke driverne selv noen økt inntekt/omsetning i årene 

fremover som følge av dette, noe som også underbygger at tiltaket kanskje ikke er det rette. 

Målet med enhver produktutvikling og innvestering bør være økt omsetning. 

Det søkes om 75 000,- av en totalkostnad på 265 000,-, noe som utgjør over 28%. 

Retningslinjene for bidragsbudsjett 2018 sier at det for alle enkelt tiltak skal trekkes fra 

150 000,- i bunnfradrag før bidrag beregnes. Hvis tiltaket er bidragsberettiget kan det da gis 

10-20% av kostnadsoverslaget (etter bunnfradrag). Det vil si at Femund Fjellstue maks kan få 

23 000,- i bidrag. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Fjellstue denne runden. 
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Sak 13.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Etablering av produksjon – Fiskeverkstedet DA 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Fiskeverkstedet DA. U.O. 

 

Bakgrunn: 

Fiskeverkstedet DA ble stiftet august 2017 med praktisk oppstart januar 2018. Mannen bak 

selskapet er Gaute Nuland som er 61 år og utdannet innen produktutvikling, 

forretningsutvikling og regnskapsføring. I tillegg har han en master i informatikk. 

Fiskeverkstedet DA ber om at informasjon i søknaden unndras offentlighet, og det vises 

derfor til vedlegg for mer informasjon om bakgrunnen. 

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: 

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

statsallmenningen. Midt i utfordringen med få arbeidsplasser, fraflytting ogfokus på økt bolyst 

er dette akkurat den type næring vi har plass til og trenger. Nettbaserte firmaer der lokasjon 

ikke spiller noen rolle. Det har tidligere vært en tradisjon for produksjon av fiskefluer i 

kommunen. For noen var dette bortimot heltidsarbeidsplasser mens for andre var 

deltidsarbeid. Fiskefluene fra Engerdal hadde et godt omdømme i markedet og var populære. 

Produksjonen av fiskefluer er et håndtverk og komersiell produksjon skjer i dag stort sett i 

land der personalkostnadene er lave.  

Søknaden representerer en produksjonsvirksomhet som er innovativ på den måten at det ikke 

eksisterer svært få produksjonsbaserte virksomheter generellt  og lignende produksjoner 

spesielt i kommunen.  

Fiskeutstyr, guiding og fokus på isfiske er noe som bidrar til å styrke Engerdal som 

fiskedestinasjon. Virksomheten er rettet mot en utvidet sesongen og utnytte potensialet som 

ligger i isfiske i større grad. Det er derfor bra at noen lokale aktører ser muligheter i dette. 

Fjellstyret bør absolutt inngå et samarbeid med fiskeverkstedet for blant annet å legge til rette 

for isfiske, temadager, utvikling av utstyrspakker for nybegynnere osv. Det er også positivt at 

det vises til samarbeid med andre aktører i søknaden. 
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Dette tiltaket må vurderes som et enkelt tiltak og selv om investeringsbehovet nok er større 

enn skissert, er kostnadsoverslaget i søknaden derimot like stort som omsøkt beløp på 

75 000,-. Når vi da trekker fra bunnfradraget på 150 000,- er ikke dette tiltaket 

bidragsberettiget ihht Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler. 

Fjellstyret kan likevel vurdere om det foreligger særlige grunner til å fravike disse 

retningslinjene. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Fiskeverkstedet DA og 

søknaden avslås.   
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Sak 14.18 Ark 137   Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Oppgradering av bygningsmasse - Femund Brygge AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Femund Brygge AS 

Bakgrunn: 

Femund Brygge AS ble som kjent stiftet høsten 2016. Etter mange år uten noen form for 

vedlikehold ellet ettersyn måtte akutt førstehjelp på bygget straks påbegynnes. Dette arbeidet 

er godt i gang og punktene det søktes om midler til i fjor er klar. Nå står ne oppgaver for tur. 

Behovet nå er å få lagt nytt tak, samt påbygg av ny entre/innbygging av toalettbygg. Dette vil 

øke standarden betraktelig og løfte lokalene til et helårslokale. I følge snekkerkyndige er det 

ikke mulig å skjøte på noe nytt påbygg – tak inntil eksisterende pakkhus uten å skifte dette 

samtidig. Det er derfor nødvendig å se på disse to operasjonene som en. 

Kostnadsoverslaget er beregnet til 335 333,- + mva og finansieringen er tenkt slik: 

Tilskudd Engerdal Fjellstyre: 111 777,- eks mva 

Tilskudd Engerdal Kommune: 111 777,- eks mva 

Egne midler: 111 777,- eks mva 

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: 

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

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

så er dette tenkt som en brikke i en større satsing og plan. Administrasjonen er av den 

oppfatning at det må ses på som en styrke at det ved nyetableringer er tenkt noe rundt 

samarbeid og at en etablering er tenkt som en brikke i en større helhet i forhold til 

eksisterende virksomhet, men også andre nyetableringer. Dette vitner om gjennomtenkte 

planer og det gir en større sjanse for overlevelse.  

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

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

vært mangelvare i kommunen gjennom flere år. 
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Dette er et tiltak som ihht reglene for bidragsbudsjettet 2018 anses som et enkelttiltak innen 

næring reiseliv. I henhold til dette kan det gis tilskudd til enkelttiltak dersom det er spesielt 

nyskapende. Femund Brygge AS søkte om midler i 2017, se sak 23.17. Da vedtok fjellstyret å 

ikke imøtekomme søknaden, med begrunnelse i at søknadsbeløpet var mindre enn 

bunnfradraget. I tidligere saker (f.eks sak 11.16 Galten Gård) har også andre reiselivsbedrifter 

søkt om midler fra fjellstyrets bidragsbudsjett. I noen tilfeller er det gitt bidrag til f.eks 

bryggeanlegg der Fæmund II og allmennheten også har interesser. Ellers har det ikke vært 

vanlig at fjellstyret har gitt bidrag til byggeprosjekter hos enkeltbedrifter innenfor reiselivet. 

Dette sjøl om tiltakene representerer en bedriftsutvilkning hos hver enkelt. Søker oppgir at 

dette tiltaket er en liten del av et mye større prosjekt/tiltak med et atskillig høyere 

kostnadsoverslag. Det er imidlertid vanskelig å vurdere denne helheten da den er ukjent.   

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Brygge AS og 

søknaden avslås.  
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Sak 15.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: - Østlandet Motorservice AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Østlandet Motorservice AS 

 

Bakgrunn: 

Det søkes om støtte til innkjøp av verktøy og utstyr til servicepunktet på Drevsjø. 

Omgjøringen av næringslokalet etter Sindre Drevsjø`s snekkerverksted nærmer seg ferdig, nå 

er det nye innkjøp og innvesteringer som står for tur. 

Intensjonen er å yte best mulig service, for å få det til, er det viktig med godt verktøy. Er dette 

på plass tidlig når bygget er klart er veien for videre utvikling liten.  

Sømåen gjentar det som ble skrevet i første bidragssøknad januar 2017 i fbm støtte til 

omgjøringen av eksisterende næringslokaler: 

«Hvorfor investerer ØMS AS i næringslokaler i Engerdal kommune? Den godt kjente 

løypesatsingen Kommunen planlegger å legge opp til nå, gjør at vi vil være med på dette 

eventyret fra start. Søkers nære tilknytning til området og sterke bånd til Engerdals naturen 

har gjort at vi ikke er ukjente i området fra før av. Vi startet båt-salg satsingen vår på 

Femund for 4 somre siden, noe som har vært ei stor solskinnshistorie fra start til i dag. Vi 

begynner å få en god kunde portefølje av båtkunder i Femundsområdet, dette være seg 

fastboende som hytteeiere. Dette gjelder også en allerede godt innarbeidet plattform av 

snøscooter kunder vi har fått gjennom mange år som Arctic Cat snøscooter og ATV 

leverandør i området. Tilretteleggingen av snøscooter løyper i Engerdal er helt klart en 

utløsende årsak for vår satsing i Femund Engerdal.» 

Et år etter at disse setningene ble skreve har scooterløypene vært oppe i 3 uker og den første 

sesongarbeideren er ansatt på servicepunkt Drevsjø. Sømåen håper dette beviser litt av 

Østlandet Motorservice sin gjennomføringsevne og klare plan for satsing. 

Det Østlandet Motorservice konkret søker midler til er: 

1. Innkjøp av verksted innredning som skal fastmonteres på vegg og gulv. 

2. Innkjøp av verktøy og utstyr for 1 arbeids posisjon. 

3. Innkjøp av verksted materiell. 

Kostnadsoverslaget er på 73.000,- og finansieringen er tenkt slik: 

Tilskudd Engerdal Fjellstyre: 24 333,- 

Tilskudd fra Engerdal Kommune: 24 333,- 

Egne midler: 24 333,- 
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Det takkes for støtten som ble gitt i fjor (sak 24.17 kr 11 000,-), det gir stor motivasjon i 

jobben videre. Samtidig håper Østlandet Motorservice på ny støtte til spennende 

næringsutvikling i sentrum av Drevsjø. 

 

Administrasjonens vurdering: 

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

statsallmenningen. Det er knyttet stor spenning til hvorvidt etableringen av snøskuterløyper 

vil gi næringseffekt av betydning.  

Ihht til bidragsbudsjettet 2018 inkl regler skal det for enkelt tiltak ikke gis bidrag til typiske 

driftsutgifter eller investeringer i løst utstyr/maskiner eller andre løse driftsmidler. I denne 

søknaden er det i hovedsak dette det søkes midler til, det som kan forsvares som unntaket er 

innredning til fastmontering. 

Likevel må det vurderes som et enkelt tiltak som oppebærer tildeling fra tidligere 

bidragsbudsjett, nye enkelt tiltak har derfor fortrinnsrett fremfor dette. Ihht regelen om 

bunnfradrag på 150 000,- i bidragsbudsjettet 2018 er ikke dette tiltaket bidragsberettiget. 

Fjellstyret kan likevel vurdere om det foreligger særlige grunner til å fravike disse 

retningslinjene. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, ser ikke 

Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Østlandet Motorservice denne runden. 
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Sak 16.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Gjennomføring av valgfag - Engerdal kommune v/Ebus 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om midler, e-post datert 13 januar. 

 

Bakgrunn:  

Ebus v/rektor søker fjellstyret om støtte til gjennomføring av båtførerkurs som en del av 

valgfagstilbudet Natur, miljø og friluftsliv. Det søkes om kr 5000,- av en totalsum på snaut kr 

13 000,-. Kostnaden er knyttet til innleie av ekstern kursholder.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

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

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

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Det kan for mange virke litt spesielt at Engerdal kommune v/Ebus søker fjellstyret om midler 

til gjennomføring av valgfag. Rektor har i telefonsamtale med DL forklart at grunnen ligger i 

at dette har kommet til som et opplegg etter at budsjetter var lagt og at det derfor er nødvendig 

å finne dekning utenfor egen organisasjon.  

Som det sies i søknaden er båtvett viktig i Engerdal. Med så mye vann rundt omkring er bruk 

av båt en vanlig aktivitet for bofaste helt fra barnsben av. Mens det å handtere båt tidligere var 

en nødvendighet for mange, er det etter hvert blitt mer fritidspreget og en del av friluftslivet. 

Det kan derfor være en bra ting å lære den barn og unge båtvett og sikkerhet rundt det å ferdes 

på vannet. Dessuten har båtene blitt motorisert og større, slik at det i dag er krav om 

båtførerbevis for å føre båter over en viss størrelse.  

Kurset er rettet mot skoleungdom i forbindelse med et valgfag. Derigjennom er det ikke et 

tilbud som er åpent for alle. Det kan også nevnes at det i regi av Tepas gjennomføres samme 

kurs i Engerdal (feb-mars).  

Administrasjonen vurderer søknaden til ikke å oppfylle Fjellovens intensjoner med bruk av 

overskuddet i fjellkassa i og med det ikke er vanskelig å se at det styrker næringsgrunnlaget 

på statsallmenningen og det ikke heller er et tiltak rettet mot allmennheten. Søknaden dreier 

seg å dekke opp deler av en kostnad på 13 000,- for gjennomføring av et valgfagsopplegg  i 

offentlig skole. Vakgfag er i utgangspunktet en del av undervisningsopplegget, og kan således 

defineres som en lovpålagt oppgave. Innholdet i faget kan sikkert tilpasses etter økonomi og 
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personalmessige ressurser. I dette tilfellet tilkommer det kostnader som tydeligvis ikke var 

kjent ved budsjettering. Administrasjonen kan vanskelig se at det er innenfor Fjellstyrets 

mandat å garantere for finansiering av denne type oppgave. Fjellstyret rådes derfor til å avslå 

søknaden.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

Fjellstyret anser ikke søknaden fra Engerdal kommune v/Ebus oppfyller intensjonene for 

tildeling gjennom Bidragsbudsjett 2018, og søknaden avslås.  
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Sak 17.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: - Utstillingshall Blokkodden - Engerdal kommune 

 

Saksdokumenter vedlagt:  

- Søknad med vedlegg fra Engerdal kommune. 
 

Bakgrunn: 
Engerdal kommune søker om kr 150 000,- til innredning og etablering av utstilling i det nye 

utstillingsmagasinet ved Blokkodden Villmarksmuseum. Prosjektet har en total 

kostnadsoverslag på kr 600 000,-. Finansieringen er tenkt gjennom egeninnsats (41,7 %) 

Vassdragsmidler (8,3%), Fylkeskommunale kulturmidler (16,7%), Trysilvassdraget (8,3%) og 

midler fra fjellstyret (25%). 

Engerdal kommune er eier i Anno museum som er den faglige overbygningen for en rekke 

museumsanlegg i fylket. Det er Engerdal museum som eier anleggene i Engerdal, og 

kommunen er ansvarlig for museumsvirksomheten.  

Det er de siste åra gjort flere utbygginger på Blokkodden. Dels er resepsjkonsbygget 

oppgradert og dels er det bygd en ny magasinhall. Det er denne magasinhallen en ønsker å 

lage et utstillingsmiljø i. Det vises til søknaden og vedleggene for ytterligere detaljer og 

bakgrunn i saken.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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. 

Blokkodden villmakrsmuseum har til hensikt å formidle kulturtradisjonen i området knyttet til 

jakt, fiske, skogbruk, reindrift og annen utmarksutnytting. De bygningsmessige forbedringer 

som er gjort de seinere åra, muliggjør en større utnytting av museet. Det vil gjøre det lettere å 

formidle deler av historien, samtidig som en tar vare på viktige objekt i museets samling.  

Tiltaket vurderes å være et allmennyttig tiltak som kommer både næringslivet, besøkere og 

lokalbefolkningen til gode. Det kommunale og fylkeskommunale eierskapet og ansvaret er 

tydelig. Det er allikevel forståelig at en søker om eksterne midler for å finansiere ønskede 

tiltak. Museet viser en historie som på mange måter løfter fram bruken av statsallmenningen i 

tidligere tider.  

Administrasjonen er likevel i tvil om det er riktig å støtte tiltaket, siden det er et 

kommunalt/regionalt ansvar. Det er litt vanskelig å bedømme hvorvidt det finnes rom for 
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finansiering innenfor kommunens og Anno Museums egne budsjetter. Når det i 

saksframlegget er pekt på at tiltaket også vil være en tilgang for reiselivet er det nettopp fordi 

tiltaket slik det er skissert vil være et besøksmål i kommunen som er vel verdt å oppleve. På 

så vis vil tiltaket ha positive ringvirkninger som næringslivet vil dra nytte av. Dessuten er 

Blokkodden et mye brukt friluftsområde for Drevsjøgrenda. Vel å merke utenom åpningstider 

siden entreavgift i realiteten avgiftsbelegger bruk av området til mosjon, fiske etc – herunder 

også bruk av den universelt utformede fiskeplassen bygd med egne prosjektmidler – på dagtid 

i sommersesongen.  

Dersom fjellstyret anser at tiltaket er kvalifisert til et bidrag og imøtekomme søknaden i sin 

helhet, vil det i realiteten medføre at det blir lite penger til overs til andre gode allmennyttige 

formål.  I og med tiltaket bidrar til formidlig av en viktig del av kulturhistorien på 

statsallmenningen i Engerdal, innstilles det på at det gis bidrag men noe mindre enn det søkes 

om.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Engerdal kommune om midler til utvikling av utstillingshall som 

beskrevet i vedlagt «konseptskisse» innvilges med 50 000,- og belastes 

bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 
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Sak 18.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: -Tynset Røde Kors Hjelpekorps 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Tynset Røde kors hjelpekorps.  

Bakgrunn:  

Tynset Røde Kors Hjelpekorps søker om midler til allmennyttige formål med bakgrunn i at de 

ønsker å etablere et depot med redningsutstyr i Sømådalen. Hjelpekorpset har en 

underavdeling i Sømådalen. For å kunne ha rask responstid er det viktig å ha tilgjengelig 

utstyr på plass ved utrykning i dette området og ikke måtte vente på at nødvendig materiell og 

utstyr skal bli fraktet fra Tynset. Det søkes om kr 40 000,- til transportabel redningsbåt og 

båre med hjul. Utstyret er fleksibelt i forhold til transporter og evt redning med helikopter. 

Det vises til søknaden for ytterligere detaljer.   

Kostnaden for utstyret er estimert til kr 85 000,-. Dette er tenkt finansiert med støtte fra 

Fjellstyret, annen støtte og egenkapital.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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: 

Røde Kors hjelpekorps er en frivillig organisasjon som bistår personer som av ulike årsaker 

trenger assistanse utenfor allfarvei. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren 

innen den norske redningstjeneste og har som primæroppgave å bistå ved søk- og 

redningsaksjoner i Norge. Vel kjent er organisasjonens påskeberedskap rundt omkring i 

landet. Organisasjonen sikrer nødvendig kompetanse til medlemmene gjennom sin 

kursvirksomhet. Arbeidet er basert på frivillighet og er en stor tilgang for sikkerheten i skog 

og fjell, og en viktig ressurs for politi når lete- og redningsaksjoner må iverksettes.  

I engerdal var det tidligere en aktiv Røde Kors gruppe, men etter opprettelsen av FIG i regi av 

Sivilforsvaret inngår mange av medlemmene der. Disse har også en beredskap og bistår ved 

søk- og redning. Mesteparten av den virksomheten er lokalisert  

 

Det er positivt at lokale i Sømådalsområdet er engasjert i dette arbeidet. Det må vurderes som 

en styrking av beredskapen at lokalkjente og kvalifiserte personer kan rykke ut på kort varsel 

ved behov. Dette forutsetter imidlertid at det finnes tilgjengelig materiell som kan fraktes ut 
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på en lett måte. Beredskapen for besøkere på statsallmenningen vil bli atskillig bedre dersom 

Røde kors får realiset sine planer. Søknaden vurderes som et godt allmennyttig formål.  

  

Administrasjonens forslag til vedtak.  

3. Søknaden fra Tynset Røde kors Hjelpekorps om midler til redningsutstyr som skal 

plasseres i Sømådalen innvilges med 10 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, 

Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 
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Sak 19.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: Grunnarbeider skiløypetrasè – Svartodden/Gjermundsvika 
Hytteforening 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Svartodden/Gjermundsvika Interesseforening, datert 

24.01.2018. 

 

Bakgrunn: 

Svartodden/Gjermundsvika Interesseforening søker om kr 20-25 000,- i tilskudd til 

preparering/utbedring av skiløypetrase  i området Sorken- hyttefeltet - Rørsjøen. Formålet er å 

få ryddet bort en del stor stein som ligger i skiløypetraseen. Slik det er i dag må det være en 

del snø før løypa kan prepareres og i tillegg må det måkes en del på flere steder. Løypenettet 

består av en 5 km lang rundløype med avstikkere til Sorken (2 km) og Rørsjøen (1 km).   

Søkeren har i sin søknad estimert en totalkostnad på mellom kr 40 000,- og kr 50 000,- til 

arbeidet. De har hatt kontakt med lokale entreprenører for å få utført arbeidet, og ser for seg at 

dette skal utføres til sommeren.  

I sak 32.14 behandlet fjellstyret en søknad om midler til vedlikehold av vei og utbedring av 

skiløypetrase. Fjellstyret valgte da å ikke imøtekomme søknaden om økonomisk støtte. Nå 

dreier altså søknaden seg utelukkende om utbedring i form av grunnarbeider i skiløypenettet.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. Det 

vil si at veien inn til Hytteområdet er en bomvei. Allmennheten har derfor ikke tilgang med 

bil nord for reingjerdet. Men skiløypa har som søker påpeker en avstikker til Sorken. Dette er 

den muligheten allmennheten har for å benytte løypenettet. Dersom fjellstyret velger å støtte 

tiltaket bør det derfor forutsette at stikkløypa til Sorken preparers jevnlig slik at flest mulig 

kan benytte skiløypa.  

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

Denne søknaden gjelder imidlertid ikke bidrag til selve prepareringen men bidrag til 

grunnarbeider i traseen slik at den lettere kan preparers. Hytteforeningen søkte også i 2014 om 

midler til utbedring av vei og skiløypetrase. Dafant ikke fjellstyret rom for å kunne gi bidrag. 
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Nå dreier søknaden seg kun om utbedringer i skiløypetraseen.  Denne søknaden kan derfor 

vurderes noe annerledes, og det er kanskje litt mer relevant å kunne gi bidrag til utbedring av 

traseen. Dersom det er aktuelt å gi et bidrag, bør det som sagt presiseres at stikkløypa til 

Sorken skal prepareres jevnlig slik at lokalbefolkning og andre interesserte kan benytte løypa 

uten å måtte gå til fots inn til hytteområdet fra bommen. Det hører med i vurderingen at det 

finnes andre skiløyper som prepareres med utgangspunkt i Sorken, slik at for grendas del er 

det flere myligheter.  

På den ene siden kan søknaden vurderes som et godt tiltak sett ut fra at det gir mulighet for å 

utnytte allmenningen til skigåing på en lettere måte. Dette er også bra ut fra et helsperspektiv. 

På den andre siden er det litt usikkert hvor mange utenom hytteeierne sjøl som i praksis vil ha 

nytte av tiltaket. At tiltakt vil gagne en stor del av brukere og besøkere i statsallmenningen er 

nok ikke tilfelle. Av den grunn er administrasjonen av den oppfatning at ut fra et 

friluftssynspunkt bør denne søknaden prioriteres etter søknadene om midler til 

løypepreparering, nettopp fordi de søknadene gir muligheter for en større del av 

allmenningenes brukere. Men nå er det også slik at fjellstyret har en viss del av inntektene fra 

fritidsfestene på statsallmenningen. Ut fra det er det heller ikke urimelig at det kan ytes 

tilskudd til dette tiltaket fra Fjellstyret. Det er imidlertid slik at festeavgiften ikke er å betrakte 

som en avgift som skal dekke opp fellesgoder som f.eks skiløyper, klopper, bruer etc.  

Ved en samlet vurdering av søknadene kan ikke administrasjonen se at det er rom for å 

prioritere søknaden fra Svartodden/Gjermundsvika hytteeierforening. Fjellstyret rådes derfor 

til å avslå søknaden.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Svartodden/Gjermundsvika 

Hytteforening, og søknaden om midler til grunnarbeider i skiløypetrase avslås. 
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Sak 20.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Sølen Løypeservice 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Sølen Løype og Fritidsservice, datert 30.01.2018. 

 

Bakgrunn: 

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

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

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

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

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

vinterferieukene og påsken. Søker preparere i all vesentlighet sine løyper med egen 

løypemaskin.  

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

i driftskostnader, inkludert lånekostnader for løypemaskin på kr 117 255,60. Videre er det 

budsjettert med kr 91 200,- i inntekter (evt bidrag/tilskudd ikke innregnet). Dette viser at 

budsjettert driftsresultat er negativt kr - 26 055,60. Bidrag fra fjellstyret ville derfor vært 

kjærkomment.  

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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

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

2017/2018 innvilges med 28 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

6. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 21.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Sømådalen Løypeservice 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Sømådal Løypeservice, datert 30.01.2017. 

Bakgrunn: 

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

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

løypenettet prepareres med løypemaskin, mens noe også prepareres med skuter.  

Vedlagt budsjett for 2018 viser driftskostnader på 75 000,-, som tilsvarer budsjetterte 

inntekter.  

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

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

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

Verdt å merke seg er at selskapet har budsjettert med inntekter fra kakelotteri for å få endene 

til å møtes. Det er derfor ikke satt av penger i budsjettet til fremtidig investeringer. Dette viser 

at løypekjøring ikke er noen innbringende virksomhet. Utfordringen for alle som driver 

løypepreparering blir derfor å finne kapital til å investere i nytt utstyr den dagen det er 

behøvelig. Slik det ser ut nå er det ingen av de interessegruppene som preparere løyper i 

Engerdal som klarer å sette av kapital til framtidig investering.  

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

1. Søknaden fra Sømådal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2017/18 

innvilges med 57 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 22.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Søre Elvdal Vel 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Snerta Hytteforening, datert 30.01.2018.   

 

Bakgrunn: 

Søre Elvdal Vel søker om uspesifisert beløp til preparering av skiløyper mellom Snerta og 

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

Tidligere år har Snerta hytteforening søkt fjellstyret om midler (kr 5000,-) til samme tiltak. 

Fjellstyret har ikke gitt bidrag til hytteforeningen siden det er Søre Elvdal Vel som ansvarer 

(innehaver av dispensasjon fra motorferdselsforsriften) for skiløypa.   

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

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

andel er av totalkostnaden. Løypemannskapet har estimert en kostnad på kr 8000,- for å 

preparere løypa gjennom vinteren. Løypa er ca 7 km lang og skal prepareres med snøskuter.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

Dette er ei skiløype som ikke ligger inne i den kommunale skiløypeforskriften. Den er 

allikevel blitt preparert noen år og har lenge vært den eneste oppkjørte skiløypa i dette 

området. Nå er det tidligere i vinter gitt en dispensasjon for preparering av skiløype fra Søre 

Elvdal opp etter vegen til Skjørbekkdalen, inn til Tangjota og opp til fjellkanten. Dette 

preparers av privatperson (Kåre Johnny Øien).  

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

Administrasjonen vil anbefale at det gis bidrag også i år, men at man på tross av separate 
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søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Søre Elvdal Vel om økonomiske midler til preparering av skiløypenett 

for 2017/18 innvilges med 3000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 23.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Drevsjø Stedsgruppe 

  

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg, datert 01.02.18.  

 

Bakgrunn:  

Drevsjø Stedsgruppe søker om støtte til løypekjøring for sesongen 2017/2018. Det er ikke 

spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden. Stedsgruppa er den mest aktive stedsgruppa i 

kommunen med ansvar for løyper, arrangering av karusellrenn og miniraiden. De drifter 

skihytta på Vålåberget vinterstid, samt fotballbanen på Drevsjø sommerstid. 

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

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

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

På en normalvinter ligger utgiftene på rundt 35 000,-. Hovedbok for 2017 ligger vedlagt  

søknaden.  

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

yndet utfluktsmål i Drevsjøområdet er Brannvakthytta på Volaberget. Bl.a. dit preparere 

stedsgruppa skispor.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

1. Søknaden fra Drevsjø Stedsgruppe til preparering av skiløypenett for 2017/2018 

innvilges med kr 12 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 24.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Klopping – Drevsjø Stedsgruppe.  

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra stigruppa i Drevsjø Stedsgruppe datert 31.01.18. 

Bakgrunn:  

Drevsjø stedsgruppe søker om kr 30 000,- til klopping av «Kjentmannstur-stiene», innkjøp av 

stolper til infoskilt samt opptrykk av foldere. Prosjektet har en estimert kostnad på kr 57 100,- 

Fjellstyret har tidligere vært borti stigruppas arbeid. Dels har fjellstyret gitt økonomisk støtte 

til oppmerking og skilting av stier (kr 15 000,- se sak 28.17), og dels har fjellstyret stilt seg 

positive til at det opprettes avtale med grunneier (Fjellovens §12).  

Stigruppa søker nå om ytterligere midler til klopping, stolpemateriell og opptrykk av flere 

foldere. At gruppa snart er tom for foldere tolkes som at disse turstiene er populære.  

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: 

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

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

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

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

tilrettelagt tilbud som veldig mange kan dra nytte av.  

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

Søknad om midler til klopping, skiltmateriell, merking etc er typiske grunnlagsinvesteringer i 

denne sammenhengen. Opptrykk av foldere og vedlikehold av etablert infrastruktur er mer 

driftskostnad. Dette bør tiltakshaver ha i tankene ved planleggingen av slike tiltak. Det 

kommer en driftsfase og det er viktig å ha penger og mannskap til å holde dette vedlike etter 

selve etableringsperioden. På så vis kan det stilles spørsmål om fjellstyret skal være garantist 

for opptrykk av foldere i all framtid.  

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Stigruppa i Drevsjø stedsgruppe gis et tilskudd på kr 8000,- til klopping av stier i 

henhold til søknaden. Beløpet belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 25.18 Ark  335 Saksbeh.: OOps 
Søknad om fradeling av Styggdalssetra  tilhørende Nygård gnr165 bnr 93.  

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev fra Statskog SF datert 15.01.18. 

- Brev fra Karlsen/Lagerløf/Lagerløf datert 31.01.18. 

- Brev fra Karlsen/Lagerløf/Lagerløf datert 01.09.17. 

- Brev fra Fjellstyret til Erling Søgård datert 18.09.13. 

  

Bakgrunn: 

Statskog SF ber fjellstyret om å avklare om eiendommen Nygård gnr 165 bnr 93 på Drevsjø 

fortsatt har allmenningsrett ihht til fjellovens §2. Dette med bakgrunn i at Carina og Thomas 

Lagerløf søker om å få opprette et punktfeste for Styggdalssetra, tilhørende nevnte gård. Det 

bes om en uttalelse vedrørende søknaden om opprettelse av punktfeste. 

Det vises til vedlagte sakspapirer. Kort oppsummert ønsker søsknene Carina og Thomas 

Lagerløf å få opprettet et feste på Styggdalssetra i sitt navn. Det er deres søster Marita 

Karlssen som er hjemmelshaver på eiendommen Nygård som setra hører inn under. Karlsen 

har rett til avgiftsfritt å ha seterhusene stående sjøl om setra er «falt i fri». Gjennom 

overenskommelse i tidligere arveoppgjør er det tenkt slik at to av søsknene skal kunne eie 

setra mens Marita skal eie hovedbølet gården Nygård. Formelt er det derfor Marita Karlsen 

som eier Styggdalssetra i dag. Det kan nevnes at fjellstyret i 2013 ga en orientering om hva 

som må til for å fradele Styggdalssetra, se brev fra Engerdal fjellstyre til Erling Søgård datert 

18.09.13.  

Fjellstyret må vurdere hvorvidt Nygård fortsatt har allmenningsrett etter Fjellovens §2. når det 

gjelder forholdet rundt opprettelsen av punktfeste, er dette omfattet av Fjellovens kap X og 

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane (Seterforskriften) §13. For 

ordens skyld kan også nevnes at Styggdalssetra ligger i Kviltflået Hovdlia Naturreservat, uten 

at det har direkte betydning for fjellstyrets vurdering av sakene.  

   

Administrasjonens vurdering. 

Som søkerne skriver har det ikke vært drift på Styggdalssetra siden slutten av 1960-tallet. 

Ifølge erklæringen som eier har gjort i forbindelse med seterregistreringen i 2001, er 1961 

oppgitt som siste år med melkeproduksjon. Setra har dermed falt fri etter Fjellovas § 22. Det 

er opprettet avtale om avgiftsfritt feste for Styggdalssetra. Setra er i en årrekke brukt som 

fritidseiendom, siden det ikke er aktiv drift på gården og følgelig ikke behov for setring. 

Gården Nygård har et totalt areal på 37,5 daa. Det har ikke vært aktiv drift på gården siden på 

1960-tallet. Jorda blir i dag brukt av annen bruker i grenda. Administrasjonens vurdering etter 

§2 i Fjelloven er at gården Nygård fortsatt har allmenningsrett. Gårdens areal blir fortsatt 

brukt til jordbruksformål, og sjøl om det ikke har vært husdyr på gården på mange år er 

gården like fullt å betrakte som en jordbrukseiendom. Det er bare dersom arealene bygges ned 
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til andre formål eller eksproprieres til annen bruk at det vil være aktuelt å stille spørsmål 

hvorvidt et bruk ikke lenger er allmenningsberettiget. 

Når det gjelder spørsmålet om å få overført festeforhold til annen person enn hjemmelshaver 

for gården, sier Seterforskriftens §13 at rett til å ha bygninger stående på seter som er falt i det 

fri kan gis til eier/bruker av eiendommen (Nygård). Denne retten kan ikke selges eller skilles 

fra eiendommen. Unntak kan derimot være dersom setra vises ut til annen seterbruker med 

behov. Slikt behov er ikke registrert og det foreligger derfor en rett til eier av Nygård om å ha 

bygningene stående vederlagsfritt på setra. Det er i vedleggene til søknaden vist til en sak 

fjellstyret behandlet i 2013 (sak 64.13). Denne saken handlet ikke om fradeling av seter fra 

gården, men om bruk av setervoll på seter som var erklært falt i det fri til beite for annen 

bruker.  

Konklusjonen i saken er derfor at det ikke foreligger grunnlag for å imøtekomme ønsket om at 

det opprettes festeforhold for Styggdalssetra for andre enn hjemmelshaver på gården Nygård.     

 
Administrasjonens forslag til uttalelse: 

1. Engerdal fjellstyre anser at Nygård gnr 165 bnr 93 på Drevsjø fortsatt er en 

landbrukseiendom og at det derfor følger almenningsrett til gården.  

2. Engerdal fjellstyre viser til Seterforskriftens § 13, og kan ikke se at det foreligger 

grunnlag for å opprette festeforhold for Styggdalssetra for andre enn hjemmelshaver 

på gården Nygård.   
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Sak 26.18 Ark  Saksbeh.: OOps 
Søknad om utbedring av skiløypa Kuhølrunden – Engerdal Østfjell Hytteeierforening 

 

Saksdokumenter vedlagt:  

- E-post med vedlegg fra Statskog SF datert 6. februar 2018. 
 
Bakgrunn: 
Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse med bakgrunn i henvendelse fra Engerdal Østfjell 

Hytteeierforening. De ønsker sammen med Femund Hytter å utbedre den såkalte 

«Kuhølrunden» for å sikre tidligere og kontinuerlig bruk.  

Det vises til nevnte e-post for detaljer i saken. 

I henhold til Fjellovens § 12 skal fjellstyret gis mulighet til å uttale seg i saker som vedrører 

grunndisponeringer i statsallmenningen. Grunndisponeringer kan bare skje dersom det ikke 

medfører vesentlig ulempe for bruksrettsutøving og slik at friluftslivet og naturverdier ikke 

skades. 

 

Administrasjonens vurdering. 

Tiltaket gjelder utbedring av en etablert og vel brukt trase. Vinterstid prepareres det skispor 

og det er i den forbindlese ønskelig med legging av bark over duk på visse utsatte og bløte 

partier. Dette vil gjøre det mulig å preparere løypa tidligere på vinteren. Samtidig vil det bli 

mulig å benytte traseen til sykling på en bedre måte enn i dag. 

Administrasjonen kan ikke se at det er bruksrettsinteresser i området som blir vesentlig 

skadelidende av tiltaket. For friluftslivet vil det være et positivt tiltak. Dels vil en få tilgang til 

skiløyper tidligere på sesongen og dels vil en muliggjøre terrengsykling i området. Tiltaket 

har derfor et folkehelseperspektiv i seg. 

Det er ikke registrert særlige naturverdier som blir skadelidende i traseen. Det er snakk om en 

trase som benyttes særlig vinterstid men også sommerstid. Deler av runden er allerede i dag 

en sti som det sykles på.  

Administrasjonen anbefaler fjellstyret å stille seg positive til tiltaket. Det kan om ønskelig 

stilles krav til at naturlige materialer benyttes i størst mulig grad. For øvrig kan grøftearbeider 

gjøre at bærigheten i myra blir dårligere, så dette bør i så fall utføres med fornuft.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at «Kuhølrunden» utbedres som skissert. 

Fjellstyret anbefaler at det benyttes naturlige fyllmaterialer.  
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Sak xx.18 Ark   
Grunneiers samtykke Motorferdselsloven §10 – Knut Brenna 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Dispensasjon fra Engerdal kommune. 

 

Bakgrunn: 

Knut Brenna søker fjellstyret om grunneiers samtykke til å kjøre snøskuter for preparering av 

skiløype på Drevsjø. Løypa går fra Blokkodden og til Sørsjøbua.  

Engerdal kommune har sak 2018/114-1017/2018 gitt dispensasjon til kjøringen. Brenna har 

preparert denne strekningen flere år og har tidligere hatt samtykke fra Statskog SF.  

Fjellstyret err gjennom Fjellovens § 12 gitt myndighet til å begrense elller forby motorferdsel 

I statsallmenningen etter §10 i Motorferdselsloven. Videre har fjellstyret fattet prinsippielt 

vedtak i sak 02.16 om at saker etter § 6 i motorferdselsforskriften skal behandles i fjellstyret.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Fjellstyret må i saken vurdere hvorvidt kjøringen vil være til skade eller ulempe i forhold til 

de interesser fjellstyret er satt til å ivareta etter fjelloven. Videre må fjellstyret ta stilling til om 

et evt samtykke vil medføre presedens og at omfanget i så fall vil være skadelig.  

I denne saken er formålet med kjøringen å preparere et skispor for primært å gi et 

skiløypetilbud sentralt i Drevsjøgrenda og til Sørsjøbua. Løypa går i flatt terreng er 

familievennlig. Løypa ligger ikke inne i den kommunale skiløypeforskriften.  

Kommunen har tidsbegrenset dispensasjonen i og med at løypa ikke ligger inne i den 

kommunale forskriften for skiløypenettet. Det hadde sannsynlig vært enklere å gi 

dispensasjon for prepareringen dersom løypa hadde vært godkjent gjennom en revidering av 

denne forskriften. Dispensasjonen har heller ikke satt vilkår om at det skal benyttes 

sporkjelke, noe fjellstyret i så fall bør gjøre. Dessuten bør fjellstyret sette vilkår om at 

Fjelloppsynet kan skal kunne benytte sporet i tjeneste, siden dette går der oppsynet sjøl kjører 

i forbindelse med oppsyn og skjøtsel.   

I og med dette er et formål det tidligere ikke er gitt dispensasjon til, har ikke fjellstyret noen 

erfaring om hvordan denne ferdselen har fungert. Fjellstyret anbefales å samtykke til 

kjøringen. Dette under forutsetning av at kjøringen skjer i henhold til gitt dispensasjon, at det 

benyttes sporkjelke/sporsetter samt at Fjelloppsynet skal kunne benytte samme trase ved 

behov.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om 

motorferdsel i  utmark og vassdrag til at Kåre Johnny Øien  kan kjøre med snøskuter i 
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henhold til gitt dispensasjon fra lokal motorferdselsmyndighet. Formålet med 

kjøringen er preparering av skiløype. Samtykket gjelder for den perioden som nevnte 

dispensasjon gjelder og forutsetter at det benyttes sporsetter/sporkjelke. Det gjøres 

oppmerksom på at Fjelloppsynet benytter samme trasè ved oppsyn og skjøtsel.    
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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 13.03.18. 

 

Sak 08.18 Ark 012.1  
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 14.02.18. 

 

Sak 09.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løsdrift storfehold – Jan Erik Sorkmo 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg datert 30.01.18.                                                                                                                             

Bakgrunn:  

Jan Erik Sorkmo søker fjellstyret om bidrag på kr 150 000,-. Formålet er oppføring av 

løsdriftsavdeling for mjølkeku på gården. Det vises til søknad for detaljert beskrivelse av 

byggeprosjektet.  

Utbygger har økt produksjonen en del de siste årene. Ved bygging av løsdriftsavdelingen vil 

det muliggjøre utnytting av eksisterende fjøsavdeling til f.eks å øke kjøttproduksjonene på 

gården. Formålet er dessuten å kunne møte behovet for en lettere arbeidssituasjon for bruker 

og derigjennom være yrkesaktiv lengre (det vises til søknaden vedr. bakgrunn for dette 

Byggeprosjektet er tenkt startet høsten 2018 og stå klart senest 2020. Gjennomføringen 

forutsetter tislkudd fra Innovasjon Norge. Søkanden er ikke ferdigbehandlet der. Det ventes 

skje i løpet av våren 2018. Kostnadsoverslaget er 4 307 200,-, og er tenkt finansiert ved 

egeninnsats, egenkapital og lån (76,5 %), tilskudd Innovasjon Norge (20%)  og tilskudd fra 

Engerdal fjellstyre (3,5 %). Søknaden ovenfor Innovasjon Norge er anbefalt av Engerdal 

kommune. 

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.  
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Tiltaket er en modernisering av driften ved garden samtidig som en oppfyller krav om løsdrift. 
Tiltaket muliggjør økt kjøttproduksjon. Søker har økt melkeproduskjonen en god del de 
seinere åra, og siden melkeproduksjon er kvoteregulert forutsetter en ytterliggere økning at 
det finnes ledige kvoter i markedet. Oppkjøp av kvoter er en kostnad for søker, og fokuset i 
prosjektet er derfor ikke å ekspandere ytterligere utover at det muliggjør økt kjøttproduksjon. 
Det er mer innrettet mot å oppfylle kommende løsdriftskrav og å skape en lettere 
arbeidssituasjon for derigjennom kunne stå lengre i aktivt arbeid.  
 
Søker har sjøl lagd skisse og gjort kostnadsoverslag. Det er poengtert at det ikke er innhentet 
pristilbud på byggemateriell og innleide tjenester. 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.  
 
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 515 720,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8. 
 
I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut 
fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales 
tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom søkere ihht nevnte regel.  
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Jan Erik Sorkmo om midler til bygging av løsdriftsavdeling til 

driftsbygning innvilges med kr 104 442 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 10.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løsdrift storfehold - Per Inge Trøan Sømåen 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg datert 01.02.18. 

 

Bakgrunn:  

Per Inge Trøan Sømåen søker fjellstyret om bidrag på kr 169 000,-. Formålet er ombygging av 

eksisterende driftsbygning for løsdrift og melkerobot for mjølkeku på gården. Det vises til 

søknad for detaljert beskrivelse av byggeprosjektet.  

Utbygger er i prosess med å overta bruket Nordre Sømåen. Gårdsdriften inngår i Sømåen 

Samdrift DA, der søker har et eierskap på 98%. Gården driver med melkeproduksjon og noe 

kjøttproduksjon. I forbindelse med ombygging er det aktuelt å selge noen livdyr. Bruket 

produserer rundt 200 000 liter melk pr år, og har kalkulert med å øke dette. Bygging av 

løsdriftsavdelingen vil imøtekomme framtidig krav om løsdrift og søker mener også det vil 

sikre god dyrevelferd og et bra arbidsmiljø.  

Byggeprosjektet er tenkt startet våren 2018 og være klart i løpet av høsten 2018. Det er søkt 

tilskudd fra Innovasjon Norge. Søkanden er ikke ferdigbehandlet der. Det ventes skje i løpet 

av våren 2018. Kostnadsoverslaget er 2 344 209,-, og er tenkt finansiert ved egeninnsats og 

egenkapital (10,7%) og lån (50 %), tilskudd Innovasjon Norge (32%)  og tilskudd fra 

Engerdal fjellstyre (7,3 %). Søknaden ovenfor Innovasjon Norge er anbefalt av Engerdal 

kommune. 

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 driften ved garden samtidig som en oppfyller krav om løsdrift. 

Tiltaket vil øke gårdens kjøttproduksjon. I tillegg fremhever søker hensynet til dyrevelverd og 

egen arbeidssituasjon. Gården har nylig oppgradert og bygd ut driftsbygningen, da for kunne 

ha flere ungdyr og flere melkekuer for å oppnå kvotemål. Fjellstyret ga tilskudd til daværende 

brukere i sak 22.15, og bidraget (kr 235 000,-) er utbetalt.    
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Søker har tatt hjelp av rådgivningstjenester (TINE) for planløsninger og kostnadsoverslag, for 

øvrig samme kompetanse som ble benyttet i forbindelse med tidligere utbyggingen.  

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 319 421,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8. I denne saken må det tas med i 

vurderingen om tiltaket oppebærer tildeling fra 2015, jfr Bidragsbudsjettets pkt 11. I 

forbindelse med dette må en ta stilling til om søknaden følger bruker eller gården. I 2015 var 

gårdens søknad den eneste innenfor satsingsområde «Storfehold». Den gang var formålet ikke 

det samme som nå (imøtekomme krav om løsdrift). Det må også tas i betraktning at det pågår 

eierskifte på gården. Søker i 2015 er ikke samme som dagens søker. Administrasjonen 

vurderer det slik at dette er et nytt tiltakt og det derfor ikke er relevant å bruke regelen om 

oppebæring av tildeling.  

I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut 

fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales 

tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom søkere ihht nevnte regel.  

 

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra Per Inge Trøan Sømåen om midler til ombygging av driftsbygning 

tilpasset løsdrift innvilges med kr 64 558 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 11.18 Ark 137 Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Markedsføring - Destinasjon Femund Engerdal 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Destinasjon Femund Engerdal  

 

Bakgrunn:  

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

markedsføring av fiske og friluftsliv for hele destinasjonen. Det søkes om 200 000,- for 2018. 

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

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

næringsdrivende på destinasjonen. 

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

Engerdal fjellstyres engasjement i Siteprosjektets guidenettverk.  

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

kommer hele næringslivet i Engerdal til gode, noe eventuelt tilskudd for 2018 også vil bli. 

Følgende fellessatsinger/fellestiltak prioriteres for næringen i Engerdal 2018: 

Markedsføring av Femund Engerdal gjennom: 

- Direktemarkedsføring, web, filmer og andre utadrettede tiltak – med fokus på 

digitalisering 

- Femund Engerdal magasin (sendes hjem til alle hytteeiere, samt fulldistribusjon i 

Engerdal) og annet brosjyremateriell 

- Pressebesøk og PR 

- Bærekraftig reiseliv – ble godkjent 2017, arbeidet fortsetter 

- Internmarkedsføring – bedriftene, bedriftsbesøk, kvalitetssikring, kompetanseheving, 

informasjon, eksportmodne bedrifter 

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

merkehåndboka 

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: 

I henhold til vedtatt bidragsbudsjett med regler for 2018 vurderes denne søknaden som et klart 

fellestiltak innenfor reiselivsnæringen. I bidragsbudsjettets retningslinjer kommer det her fram 

at det for næring reiseliv er” (…) fellestiltak innen markedsføringen av Femund-Engerdal som 
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reiselivsmål, samt fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse (…)” som har 

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

å prioritere. 

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

2018 utgjør bidrag fra fjellstyret over 16% av inntektene. Fjellstyrets bidrag er således viktig 

for DFE.  

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

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

effekt og størst slagkraft.  

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

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

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

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

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

nyttig sparringspartner i forhold til utvikling av hver enkelt bedrift. 

Siden Destinasjon Femund Engerdals søknad passer godt inn i fjellstyrets definerte 

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

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

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

kostnader for driftsåret 2018, er det ingen fare for at fjellstyret overstiger en slik prosentandel 

ved tilskudd på kr 200 000,-.  Derimot er disponibelt bidrag for reiselivsnæringen i 2018 

162 000,- i bidragsbudsjettet inkl. regler. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 162 000,- for 2018 til 

markedsføring av fiske og friluftsliv. Beløpet anføres næring reiseliv i fjellstyrets 

bidragsbudsjett. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler». 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 13.03.18 

7 

 

Sak 12.18 Ark 137 Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Produktutvikling og markedsføring - Femund Fjellstue 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Femund Fjellstue 

 

Bakgrunn: 

Eiere er Tone Eriksen, utdannet som spesialpleier med 40 års erfaring som helsearbeider og 

Rolf Eriksen, utdannet kokk med erfaring som kjøkkensjef, slakter, griseprodusent og fra 

forsvaret. Dagens eiere kjøpte Femund Fjellstue i 1999. Eiendommen hadde da store 

oppgraderings- og vedlikeholds behov, et dårlig rykte og en lang rekke mangler i forhold til 

offentlige pålegg. 

I dag er byget restaurert med tilbygg for kurs og selskaper. Det elektriske anlegget er skiftet ut 

med nytt brannvarslingsanlegg. Noen rom har fått egne bad og alle rom kaldt/varmt vann med 

servant. 

Alle rom er pusset opp og utendørs området er opparbeidet. Nye hytter, grillhytte, 

utendørspeis og kokehull er også bygd. 

Gamle kunder har blitt til en ny generasjon med helt andre behov. Flertallet av fjellstuas 

besøkende vil i dag ha enklest mulige måltider til lavest mulige priser. Dette har ført til en 

sterk nedgang i både overnattinger og servering av varmmat. 

Eierne av Femund Fjellstue ser derfor behovet for produktutvikling, og med bakgrunn i 

etterspørsel fra kunder om tips om utnyttelse av stormkjøkken og opplæring i bruk av naturen 

og dens ressurser, ser Femund Fjellstue for seg at de skal tilby kurs for maksimal glede av 

turer i naturen. 

Kurset skal inneholde: 

• Basale kunnskaper om tenning av bål, leirbygging og avfallshåndtering 

• Planlegging av tur. Bruk av kart og kompass kontra GPS 

• Mat under turen. Planlegging og menyoppsett 

• Bruk av stormkjøkken og leirbål 

• Bruk av fisk og planter ved menyplanlegging 

• Et variert kosthold som gir god næring 

• Utendørs overnatting i telt og duk 

• Bruk av tøy og sko 

• Hva gjør man når noe går galt 

• Hygiene under turen 

• Den mentale helse ved utendørs liv 

Det påpekes at det pr dags dato er god kontakt med ulike kapasiteter for undervisning innen 

botanikk og geologi ved UIO. 
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God markedsføring rettet mot det markedet man vil ha er avgjørende for å lykkes med et slikt 

prosjekt, og det skal her utarbeides brosjyrer på norsk, engelsk, tysk og nederlandsk. I tillegg 

skal det brukes hjelpemidler som hjemmeside og sosiale medier, samt annonsering. 

Behovet for støtte beskrives som avgjørende og siden fjellstyret har vært sjenerøs mot andre 

bedrifter bes det om hjelp og støtte også til dette. Fjellstyret ønskes som en samarbeidspartner 

i et tilbud som øker gleden til besøkende i vår natur. Videre ønskes det at vi viser ansvar som 

den faktor vi representerer og at Engerdal kan bli et større besøksmål for et videre publikum 

internasjonalt så vel som nasjonalt. 

Det takkes for oppmerksomheten og fjellstyrets positive holdning til utvikling av kommunens 

næringstilbud, om kunnskap og natur i reiselivssammenheng. 

Det bes om at vi tar hensyn til at all informasjon gitt i søknad er konfidensielt. 

Femund Fjellstue søker om 75 000,- for å fullføre sitt nye kurstilbud. 

Kostnadsoverslaget er satt til 265 000,- med en inntekt på 36 550,-. Egenfinansieringen er satt 

til 153 450,- og eneste tenkte tilskudds giver er Engerdal Fjellstyre. 

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: 

Administrasjonen vurderer dette tiltaket som et enkelt tiltak innen reiselivsnæringen. 

Retningslinjene i «Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler» sier at potten for reiselivsnæringer skal 

gå til «fellestiltak innen markedsføring av Femund-Engerdal som reiselivsmål, samt 

fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse. Unntaksvis kan det gis bidrag til 

enkelt-tiltak når tiltaket er spesielt nyskapende (helt nye produkter eller markeder)».  

Det er positivt at det tenkes på produktutvikling i bedriftene og administrasjonen er enig i at 

det er viktig å utvikle seg etter etterspørselen i markedet. Det kan derimot virke som at planen 

her er litt lite gjennomarbeidet, at det fortsatt er mye løse tråder og at kostnadene er relativt 

store i forhold til inntektene. Det er heller ikke beskrevet hvor mange kurs som er tenkt 

gjennomført pr. år, eller om det er tenkt flere pr. år i det hele tatt. 

Femund Fjellstue selv beskriver dette som ny næring og som et unikt produkt. Slik 

administrasjonen vurderer det så har dette tilbudet likhetstrekk med tilbud fra flere andre 

aktører i området, f.eks Femund Friluft, Isfiskebua og Fjellstyret selv, gjennom Tores 

Villmarkscamp. Man kan derfor ikke se at dette enkelt tiltaket er spesielt nyskapende, slik 

retningslinjene i bidragsbudsjettet krever. For å styrke næringsutvikling på destinasjonen, og 

dermed også dette prosjektet, så burde det her vært tenkt et samarbeid med lokale aktører, og 

det naturlige ville kanskje vært å tenke Femund Friluft som kursholder. I søknaden er det 
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derimot nevnt at det er tenkt på botanikere og biologikere fra UIO som forelesere på kurset. 

Det er vanskelig å se sammenhengen mellom biologi/botanikk og overlevelse i naturen. 

Kursholdere fra Oslo kontra kursholdere fra samme bygd er også med på å fordyre prosjektet. 

I første omgang ville det, slik administrasjonen ser det, vært mer hensiktsmessig og bruke 

penger på et forprosjekt som går på profesjonell rådgivning og veiledning i forhold til 

produktutvikling innen reiselivet. Da vil man få mer ut av produktutviklingen, større sjanse 

for å treffe markedet og høyere omsetningsøkning. Femund Fjellstue beskriver at trendene i 

deres marked peker mot at måltider f.eks skal være enklest mulig og billigst mulig, noe som 

strider mot markedstrendene generelt. Dette kan tyde på at man må se på tilbudet i bedriften 

ellers på en ny måte og i en større sammenheng eller at bedriften i utgangspunktet har rettet 

seg mot feil marked. Videre forventer ikke driverne selv noen økt inntekt/omsetning i årene 

fremover som følge av dette, noe som også underbygger at tiltaket kanskje ikke er det rette. 

Målet med enhver produktutvikling og innvestering bør være økt omsetning. 

Det søkes om 75 000,- av en totalkostnad på 265 000,-, noe som utgjør over 28%. 

Retningslinjene for bidragsbudsjett 2018 sier at det for alle enkelt tiltak skal trekkes fra 

150 000,- i bunnfradrag før bidrag beregnes. Hvis tiltaket er bidragsberettiget kan det da gis 

10-20% av kostnadsoverslaget (etter bunnfradrag). Det vil si at Femund Fjellstue maks kan få 

23 000,- i bidrag. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Fjellstue denne runden. 
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Sak 13.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Etablering av produksjon – Fiskeverkstedet DA 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Fiskeverkstedet DA. U.O. 

 

Bakgrunn: 

Fiskeverkstedet DA ble stiftet august 2017 med praktisk oppstart januar 2018. Mannen bak 

selskapet er Gaute Nuland som er 61 år og utdannet innen produktutvikling, 

forretningsutvikling og regnskapsføring. I tillegg har han en master i informatikk. 

Fiskeverkstedet DA ber om at informasjon i søknaden unndras offentlighet, og det vises 

derfor til vedlegg for mer informasjon om bakgrunnen. 

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: 

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

statsallmenningen. Midt i utfordringen med få arbeidsplasser, fraflytting ogfokus på økt bolyst 

er dette akkurat den type næring vi har plass til og trenger. Nettbaserte firmaer der lokasjon 

ikke spiller noen rolle. Det har tidligere vært en tradisjon for produksjon av fiskefluer i 

kommunen. For noen var dette bortimot heltidsarbeidsplasser mens for andre var 

deltidsarbeid. Fiskefluene fra Engerdal hadde et godt omdømme i markedet og var populære. 

Produksjonen av fiskefluer er et håndtverk og komersiell produksjon skjer i dag stort sett i 

land der personalkostnadene er lave.  

Søknaden representerer en produksjonsvirksomhet som er innovativ på den måten at det ikke 

eksisterer svært få produksjonsbaserte virksomheter generellt  og lignende produksjoner 

spesielt i kommunen.  

Fiskeutstyr, guiding og fokus på isfiske er noe som bidrar til å styrke Engerdal som 

fiskedestinasjon. Virksomheten er rettet mot en utvidet sesongen og utnytte potensialet som 

ligger i isfiske i større grad. Det er derfor bra at noen lokale aktører ser muligheter i dette. 

Fjellstyret bør absolutt inngå et samarbeid med fiskeverkstedet for blant annet å legge til rette 

for isfiske, temadager, utvikling av utstyrspakker for nybegynnere osv. Det er også positivt at 

det vises til samarbeid med andre aktører i søknaden. 
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Dette tiltaket må vurderes som et enkelt tiltak og selv om investeringsbehovet nok er større 

enn skissert, er kostnadsoverslaget i søknaden derimot like stort som omsøkt beløp på 

75 000,-. Når vi da trekker fra bunnfradraget på 150 000,- er ikke dette tiltaket 

bidragsberettiget ihht Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler. 

Fjellstyret kan likevel vurdere om det foreligger særlige grunner til å fravike disse 

retningslinjene. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Fiskeverkstedet DA og 

søknaden avslås.   
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Sak 14.18 Ark 137   Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Oppgradering av bygningsmasse - Femund Brygge AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Femund Brygge AS 

Bakgrunn: 

Femund Brygge AS ble som kjent stiftet høsten 2016. Etter mange år uten noen form for 

vedlikehold ellet ettersyn måtte akutt førstehjelp på bygget straks påbegynnes. Dette arbeidet 

er godt i gang og punktene det søktes om midler til i fjor er klar. Nå står ne oppgaver for tur. 

Behovet nå er å få lagt nytt tak, samt påbygg av ny entre/innbygging av toalettbygg. Dette vil 

øke standarden betraktelig og løfte lokalene til et helårslokale. I følge snekkerkyndige er det 

ikke mulig å skjøte på noe nytt påbygg – tak inntil eksisterende pakkhus uten å skifte dette 

samtidig. Det er derfor nødvendig å se på disse to operasjonene som en. 

Kostnadsoverslaget er beregnet til 335 333,- + mva og finansieringen er tenkt slik: 

Tilskudd Engerdal Fjellstyre: 111 777,- eks mva 

Tilskudd Engerdal Kommune: 111 777,- eks mva 

Egne midler: 111 777,- eks mva 

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: 

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

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

så er dette tenkt som en brikke i en større satsing og plan. Administrasjonen er av den 

oppfatning at det må ses på som en styrke at det ved nyetableringer er tenkt noe rundt 

samarbeid og at en etablering er tenkt som en brikke i en større helhet i forhold til 

eksisterende virksomhet, men også andre nyetableringer. Dette vitner om gjennomtenkte 

planer og det gir en større sjanse for overlevelse.  

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

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

vært mangelvare i kommunen gjennom flere år. 
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Dette er et tiltak som ihht reglene for bidragsbudsjettet 2018 anses som et enkelttiltak innen 

næring reiseliv. I henhold til dette kan det gis tilskudd til enkelttiltak dersom det er spesielt 

nyskapende. Femund Brygge AS søkte om midler i 2017, se sak 23.17. Da vedtok fjellstyret å 

ikke imøtekomme søknaden, med begrunnelse i at søknadsbeløpet var mindre enn 

bunnfradraget. I tidligere saker (f.eks sak 11.16 Galten Gård) har også andre reiselivsbedrifter 

søkt om midler fra fjellstyrets bidragsbudsjett. I noen tilfeller er det gitt bidrag til f.eks 

bryggeanlegg der Fæmund II og allmennheten også har interesser. Ellers har det ikke vært 

vanlig at fjellstyret har gitt bidrag til byggeprosjekter hos enkeltbedrifter innenfor reiselivet. 

Dette sjøl om tiltakene representerer en bedriftsutvilkning hos hver enkelt. Søker oppgir at 

dette tiltaket er en liten del av et mye større prosjekt/tiltak med et atskillig høyere 

kostnadsoverslag. Det er imidlertid vanskelig å vurdere denne helheten da den er ukjent.   

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Brygge AS og 

søknaden avslås.  
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Sak 15.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: - Østlandet Motorservice AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Østlandet Motorservice AS 

 

Bakgrunn: 

Det søkes om støtte til innkjøp av verktøy og utstyr til servicepunktet på Drevsjø. 

Omgjøringen av næringslokalet etter Sindre Drevsjø`s snekkerverksted nærmer seg ferdig, nå 

er det nye innkjøp og innvesteringer som står for tur. 

Intensjonen er å yte best mulig service, for å få det til, er det viktig med godt verktøy. Er dette 

på plass tidlig når bygget er klart er veien for videre utvikling liten.  

Sømåen gjentar det som ble skrevet i første bidragssøknad januar 2017 i fbm støtte til 

omgjøringen av eksisterende næringslokaler: 

«Hvorfor investerer ØMS AS i næringslokaler i Engerdal kommune? Den godt kjente 

løypesatsingen Kommunen planlegger å legge opp til nå, gjør at vi vil være med på dette 

eventyret fra start. Søkers nære tilknytning til området og sterke bånd til Engerdals naturen 

har gjort at vi ikke er ukjente i området fra før av. Vi startet båt-salg satsingen vår på 

Femund for 4 somre siden, noe som har vært ei stor solskinnshistorie fra start til i dag. Vi 

begynner å få en god kunde portefølje av båtkunder i Femundsområdet, dette være seg 

fastboende som hytteeiere. Dette gjelder også en allerede godt innarbeidet plattform av 

snøscooter kunder vi har fått gjennom mange år som Arctic Cat snøscooter og ATV 

leverandør i området. Tilretteleggingen av snøscooter løyper i Engerdal er helt klart en 

utløsende årsak for vår satsing i Femund Engerdal.» 

Et år etter at disse setningene ble skreve har scooterløypene vært oppe i 3 uker og den første 

sesongarbeideren er ansatt på servicepunkt Drevsjø. Sømåen håper dette beviser litt av 

Østlandet Motorservice sin gjennomføringsevne og klare plan for satsing. 

Det Østlandet Motorservice konkret søker midler til er: 

1. Innkjøp av verksted innredning som skal fastmonteres på vegg og gulv. 

2. Innkjøp av verktøy og utstyr for 1 arbeids posisjon. 

3. Innkjøp av verksted materiell. 

Kostnadsoverslaget er på 73.000,- og finansieringen er tenkt slik: 

Tilskudd Engerdal Fjellstyre: 24 333,- 

Tilskudd fra Engerdal Kommune: 24 333,- 

Egne midler: 24 333,- 
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Det takkes for støtten som ble gitt i fjor (sak 24.17 kr 11 000,-), det gir stor motivasjon i 

jobben videre. Samtidig håper Østlandet Motorservice på ny støtte til spennende 

næringsutvikling i sentrum av Drevsjø. 

 

Administrasjonens vurdering: 

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

statsallmenningen. Det er knyttet stor spenning til hvorvidt etableringen av snøskuterløyper 

vil gi næringseffekt av betydning.  

Ihht til bidragsbudsjettet 2018 inkl regler skal det for enkelt tiltak ikke gis bidrag til typiske 

driftsutgifter eller investeringer i løst utstyr/maskiner eller andre løse driftsmidler. I denne 

søknaden er det i hovedsak dette det søkes midler til, det som kan forsvares som unntaket er 

innredning til fastmontering. 

Likevel må det vurderes som et enkelt tiltak som oppebærer tildeling fra tidligere 

bidragsbudsjett, nye enkelt tiltak har derfor fortrinnsrett fremfor dette. Ihht regelen om 

bunnfradrag på 150 000,- i bidragsbudsjettet 2018 er ikke dette tiltaket bidragsberettiget. 

Fjellstyret kan likevel vurdere om det foreligger særlige grunner til å fravike disse 

retningslinjene. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, ser ikke 

Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Østlandet Motorservice denne runden. 
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Sak 16.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Gjennomføring av valgfag - Engerdal kommune v/Ebus 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om midler, e-post datert 13 januar. 

 

Bakgrunn:  

Ebus v/rektor søker fjellstyret om støtte til gjennomføring av båtførerkurs som en del av 

valgfagstilbudet Natur, miljø og friluftsliv. Det søkes om kr 5000,- av en totalsum på snaut kr 

13 000,-. Kostnaden er knyttet til innleie av ekstern kursholder.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

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

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

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Det kan for mange virke litt spesielt at Engerdal kommune v/Ebus søker fjellstyret om midler 

til gjennomføring av valgfag. Rektor har i telefonsamtale med DL forklart at grunnen ligger i 

at dette har kommet til som et opplegg etter at budsjetter var lagt og at det derfor er nødvendig 

å finne dekning utenfor egen organisasjon.  

Som det sies i søknaden er båtvett viktig i Engerdal. Med så mye vann rundt omkring er bruk 

av båt en vanlig aktivitet for bofaste helt fra barnsben av. Mens det å handtere båt tidligere var 

en nødvendighet for mange, er det etter hvert blitt mer fritidspreget og en del av friluftslivet. 

Det kan derfor være en bra ting å lære den barn og unge båtvett og sikkerhet rundt det å ferdes 

på vannet. Dessuten har båtene blitt motorisert og større, slik at det i dag er krav om 

båtførerbevis for å føre båter over en viss størrelse.  

Kurset er rettet mot skoleungdom i forbindelse med et valgfag. Derigjennom er det ikke et 

tilbud som er åpent for alle. Det kan også nevnes at det i regi av Tepas gjennomføres samme 

kurs i Engerdal (feb-mars).  

Administrasjonen vurderer søknaden til ikke å oppfylle Fjellovens intensjoner med bruk av 

overskuddet i fjellkassa i og med det ikke er vanskelig å se at det styrker næringsgrunnlaget 

på statsallmenningen og det ikke heller er et tiltak rettet mot allmennheten. Søknaden dreier 

seg å dekke opp deler av en kostnad på 13 000,- for gjennomføring av et valgfagsopplegg  i 

offentlig skole. Vakgfag er i utgangspunktet en del av undervisningsopplegget, og kan således 

defineres som en lovpålagt oppgave. Innholdet i faget kan sikkert tilpasses etter økonomi og 
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personalmessige ressurser. I dette tilfellet tilkommer det kostnader som tydeligvis ikke var 

kjent ved budsjettering. Administrasjonen kan vanskelig se at det er innenfor Fjellstyrets 

mandat å garantere for finansiering av denne type oppgave. Fjellstyret rådes derfor til å avslå 

søknaden.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

Fjellstyret anser ikke søknaden fra Engerdal kommune v/Ebus oppfyller intensjonene for 

tildeling gjennom Bidragsbudsjett 2018, og søknaden avslås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 13.03.18 

18 

 

 

Sak 17.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: - Utstillingshall Blokkodden - Engerdal kommune 

 

Saksdokumenter vedlagt:  

- Søknad med vedlegg fra Engerdal kommune. 
 

Bakgrunn: 
Engerdal kommune søker om kr 150 000,- til innredning og etablering av utstilling i det nye 

utstillingsmagasinet ved Blokkodden Villmarksmuseum. Prosjektet har en total 

kostnadsoverslag på kr 600 000,-. Finansieringen er tenkt gjennom egeninnsats (41,7 %) 

Vassdragsmidler (8,3%), Fylkeskommunale kulturmidler (16,7%), Trysilvassdraget (8,3%) og 

midler fra fjellstyret (25%). 

Engerdal kommune er eier i Anno museum som er den faglige overbygningen for en rekke 

museumsanlegg i fylket. Det er Engerdal museum som eier anleggene i Engerdal, og 

kommunen er ansvarlig for museumsvirksomheten.  

Det er de siste åra gjort flere utbygginger på Blokkodden. Dels er resepsjkonsbygget 

oppgradert og dels er det bygd en ny magasinhall. Det er denne magasinhallen en ønsker å 

lage et utstillingsmiljø i. Det vises til søknaden og vedleggene for ytterligere detaljer og 

bakgrunn i saken.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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. 

Blokkodden villmakrsmuseum har til hensikt å formidle kulturtradisjonen i området knyttet til 

jakt, fiske, skogbruk, reindrift og annen utmarksutnytting. De bygningsmessige forbedringer 

som er gjort de seinere åra, muliggjør en større utnytting av museet. Det vil gjøre det lettere å 

formidle deler av historien, samtidig som en tar vare på viktige objekt i museets samling.  

Tiltaket vurderes å være et allmennyttig tiltak som kommer både næringslivet, besøkere og 

lokalbefolkningen til gode. Det kommunale og fylkeskommunale eierskapet og ansvaret er 

tydelig. Det er allikevel forståelig at en søker om eksterne midler for å finansiere ønskede 

tiltak. Museet viser en historie som på mange måter løfter fram bruken av statsallmenningen i 

tidligere tider.  

Administrasjonen er likevel i tvil om det er riktig å støtte tiltaket, siden det er et 

kommunalt/regionalt ansvar. Det er litt vanskelig å bedømme hvorvidt det finnes rom for 
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finansiering innenfor kommunens og Anno Museums egne budsjetter. Når det i 

saksframlegget er pekt på at tiltaket også vil være en tilgang for reiselivet er det nettopp fordi 

tiltaket slik det er skissert vil være et besøksmål i kommunen som er vel verdt å oppleve. På 

så vis vil tiltaket ha positive ringvirkninger som næringslivet vil dra nytte av. Dessuten er 

Blokkodden et mye brukt friluftsområde for Drevsjøgrenda. Vel å merke utenom åpningstider 

siden entreavgift i realiteten avgiftsbelegger bruk av området til mosjon, fiske etc – herunder 

også bruk av den universelt utformede fiskeplassen bygd med egne prosjektmidler – på dagtid 

i sommersesongen.  

Dersom fjellstyret anser at tiltaket er kvalifisert til et bidrag og imøtekomme søknaden i sin 

helhet, vil det i realiteten medføre at det blir lite penger til overs til andre gode allmennyttige 

formål.  I og med tiltaket bidrar til formidlig av en viktig del av kulturhistorien på 

statsallmenningen i Engerdal, innstilles det på at det gis bidrag men noe mindre enn det søkes 

om.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Engerdal kommune om midler til utvikling av utstillingshall som 

beskrevet i vedlagt «konseptskisse» innvilges med 50 000,- og belastes 

bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 
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Sak 18.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: -Tynset Røde Kors Hjelpekorps 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Tynset Røde kors hjelpekorps.  

Bakgrunn:  

Tynset Røde Kors Hjelpekorps søker om midler til allmennyttige formål med bakgrunn i at de 

ønsker å etablere et depot med redningsutstyr i Sømådalen. Hjelpekorpset har en 

underavdeling i Sømådalen. For å kunne ha rask responstid er det viktig å ha tilgjengelig 

utstyr på plass ved utrykning i dette området og ikke måtte vente på at nødvendig materiell og 

utstyr skal bli fraktet fra Tynset. Det søkes om kr 40 000,- til transportabel redningsbåt og 

båre med hjul. Utstyret er fleksibelt i forhold til transporter og evt redning med helikopter. 

Det vises til søknaden for ytterligere detaljer.   

Kostnaden for utstyret er estimert til kr 85 000,-. Dette er tenkt finansiert med støtte fra 

Fjellstyret, annen støtte og egenkapital.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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: 

Røde Kors hjelpekorps er en frivillig organisasjon som bistår personer som av ulike årsaker 

trenger assistanse utenfor allfarvei. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren 

innen den norske redningstjeneste og har som primæroppgave å bistå ved søk- og 

redningsaksjoner i Norge. Vel kjent er organisasjonens påskeberedskap rundt omkring i 

landet. Organisasjonen sikrer nødvendig kompetanse til medlemmene gjennom sin 

kursvirksomhet. Arbeidet er basert på frivillighet og er en stor tilgang for sikkerheten i skog 

og fjell, og en viktig ressurs for politi når lete- og redningsaksjoner må iverksettes.  

I engerdal var det tidligere en aktiv Røde Kors gruppe, men etter opprettelsen av FIG i regi av 

Sivilforsvaret inngår mange av medlemmene der. Disse har også en beredskap og bistår ved 

søk- og redning. Mesteparten av den virksomheten er lokalisert  

 

Det er positivt at lokale i Sømådalsområdet er engasjert i dette arbeidet. Det må vurderes som 

en styrking av beredskapen at lokalkjente og kvalifiserte personer kan rykke ut på kort varsel 

ved behov. Dette forutsetter imidlertid at det finnes tilgjengelig materiell som kan fraktes ut 
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på en lett måte. Beredskapen for besøkere på statsallmenningen vil bli atskillig bedre dersom 

Røde kors får realiset sine planer. Søknaden vurderes som et godt allmennyttig formål.  

  

Administrasjonens forslag til vedtak.  

3. Søknaden fra Tynset Røde kors Hjelpekorps om midler til redningsutstyr som skal 

plasseres i Sømådalen innvilges med 10 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, 

Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 
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Sak 19.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: Grunnarbeider skiløypetrasè – Svartodden/Gjermundsvika 
Hytteforening 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Svartodden/Gjermundsvika Interesseforening, datert 

24.01.2018. 

 

Bakgrunn: 

Svartodden/Gjermundsvika Interesseforening søker om kr 20-25 000,- i tilskudd til 

preparering/utbedring av skiløypetrase  i området Sorken- hyttefeltet - Rørsjøen. Formålet er å 

få ryddet bort en del stor stein som ligger i skiløypetraseen. Slik det er i dag må det være en 

del snø før løypa kan prepareres og i tillegg må det måkes en del på flere steder. Løypenettet 

består av en 5 km lang rundløype med avstikkere til Sorken (2 km) og Rørsjøen (1 km).   

Søkeren har i sin søknad estimert en totalkostnad på mellom kr 40 000,- og kr 50 000,- til 

arbeidet. De har hatt kontakt med lokale entreprenører for å få utført arbeidet, og ser for seg at 

dette skal utføres til sommeren.  

I sak 32.14 behandlet fjellstyret en søknad om midler til vedlikehold av vei og utbedring av 

skiløypetrase. Fjellstyret valgte da å ikke imøtekomme søknaden om økonomisk støtte. Nå 

dreier altså søknaden seg utelukkende om utbedring i form av grunnarbeider i skiløypenettet.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. Det 

vil si at veien inn til Hytteområdet er en bomvei. Allmennheten har derfor ikke tilgang med 

bil nord for reingjerdet. Men skiløypa har som søker påpeker en avstikker til Sorken. Dette er 

den muligheten allmennheten har for å benytte løypenettet. Dersom fjellstyret velger å støtte 

tiltaket bør det derfor forutsette at stikkløypa til Sorken preparers jevnlig slik at flest mulig 

kan benytte skiløypa.  

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

Denne søknaden gjelder imidlertid ikke bidrag til selve prepareringen men bidrag til 

grunnarbeider i traseen slik at den lettere kan preparers. Hytteforeningen søkte også i 2014 om 

midler til utbedring av vei og skiløypetrase. Dafant ikke fjellstyret rom for å kunne gi bidrag. 
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Nå dreier søknaden seg kun om utbedringer i skiløypetraseen.  Denne søknaden kan derfor 

vurderes noe annerledes, og det er kanskje litt mer relevant å kunne gi bidrag til utbedring av 

traseen. Dersom det er aktuelt å gi et bidrag, bør det som sagt presiseres at stikkløypa til 

Sorken skal prepareres jevnlig slik at lokalbefolkning og andre interesserte kan benytte løypa 

uten å måtte gå til fots inn til hytteområdet fra bommen. Det hører med i vurderingen at det 

finnes andre skiløyper som prepareres med utgangspunkt i Sorken, slik at for grendas del er 

det flere myligheter.  

På den ene siden kan søknaden vurderes som et godt tiltak sett ut fra at det gir mulighet for å 

utnytte allmenningen til skigåing på en lettere måte. Dette er også bra ut fra et helsperspektiv. 

På den andre siden er det litt usikkert hvor mange utenom hytteeierne sjøl som i praksis vil ha 

nytte av tiltaket. At tiltakt vil gagne en stor del av brukere og besøkere i statsallmenningen er 

nok ikke tilfelle. Av den grunn er administrasjonen av den oppfatning at ut fra et 

friluftssynspunkt bør denne søknaden prioriteres etter søknadene om midler til 

løypepreparering, nettopp fordi de søknadene gir muligheter for en større del av 

allmenningenes brukere. Men nå er det også slik at fjellstyret har en viss del av inntektene fra 

fritidsfestene på statsallmenningen. Ut fra det er det heller ikke urimelig at det kan ytes 

tilskudd til dette tiltaket fra Fjellstyret. Det er imidlertid slik at festeavgiften ikke er å betrakte 

som en avgift som skal dekke opp fellesgoder som f.eks skiløyper, klopper, bruer etc.  

Ved en samlet vurdering av søknadene kan ikke administrasjonen se at det er rom for å 

prioritere søknaden fra Svartodden/Gjermundsvika hytteeierforening. Fjellstyret rådes derfor 

til å avslå søknaden.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Svartodden/Gjermundsvika 

Hytteforening, og søknaden om midler til grunnarbeider i skiløypetrase avslås. 
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Sak 20.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Sølen Løypeservice 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Sølen Løype og Fritidsservice, datert 30.01.2018. 

 

Bakgrunn: 

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

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

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

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

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

vinterferieukene og påsken. Søker preparere i all vesentlighet sine løyper med egen 

løypemaskin.  

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

i driftskostnader, inkludert lånekostnader for løypemaskin på kr 117 255,60. Videre er det 

budsjettert med kr 91 200,- i inntekter (evt bidrag/tilskudd ikke innregnet). Dette viser at 

budsjettert driftsresultat er negativt kr - 26 055,60. Bidrag fra fjellstyret ville derfor vært 

kjærkomment.  

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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

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

2017/2018 innvilges med 28 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

6. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 21.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Sømådalen Løypeservice 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Sømådal Løypeservice, datert 30.01.2017. 

Bakgrunn: 

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

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

løypenettet prepareres med løypemaskin, mens noe også prepareres med skuter.  

Vedlagt budsjett for 2018 viser driftskostnader på 75 000,-, som tilsvarer budsjetterte 

inntekter.  

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

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

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

Verdt å merke seg er at selskapet har budsjettert med inntekter fra kakelotteri for å få endene 

til å møtes. Det er derfor ikke satt av penger i budsjettet til fremtidig investeringer. Dette viser 

at løypekjøring ikke er noen innbringende virksomhet. Utfordringen for alle som driver 

løypepreparering blir derfor å finne kapital til å investere i nytt utstyr den dagen det er 

behøvelig. Slik det ser ut nå er det ingen av de interessegruppene som preparere løyper i 

Engerdal som klarer å sette av kapital til framtidig investering.  

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

1. Søknaden fra Sømådal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2017/18 

innvilges med 57 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 22.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Søre Elvdal Vel 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Snerta Hytteforening, datert 30.01.2018.   

 

Bakgrunn: 

Søre Elvdal Vel søker om uspesifisert beløp til preparering av skiløyper mellom Snerta og 

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

Tidligere år har Snerta hytteforening søkt fjellstyret om midler (kr 5000,-) til samme tiltak. 

Fjellstyret har ikke gitt bidrag til hytteforeningen siden det er Søre Elvdal Vel som ansvarer 

(innehaver av dispensasjon fra motorferdselsforsriften) for skiløypa.   

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

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

andel er av totalkostnaden. Løypemannskapet har estimert en kostnad på kr 8000,- for å 

preparere løypa gjennom vinteren. Løypa er ca 7 km lang og skal prepareres med snøskuter.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

Dette er ei skiløype som ikke ligger inne i den kommunale skiløypeforskriften. Den er 

allikevel blitt preparert noen år og har lenge vært den eneste oppkjørte skiløypa i dette 

området. Nå er det tidligere i vinter gitt en dispensasjon for preparering av skiløype fra Søre 

Elvdal opp etter vegen til Skjørbekkdalen, inn til Tangjota og opp til fjellkanten. Dette 

preparers av privatperson (Kåre Johnny Øien).  

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

Administrasjonen vil anbefale at det gis bidrag også i år, men at man på tross av separate 
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søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Søre Elvdal Vel om økonomiske midler til preparering av skiløypenett 

for 2017/18 innvilges med 3000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 23.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Drevsjø Stedsgruppe 

  

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg, datert 01.02.18.  

 

Bakgrunn:  

Drevsjø Stedsgruppe søker om støtte til løypekjøring for sesongen 2017/2018. Det er ikke 

spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden. Stedsgruppa er den mest aktive stedsgruppa i 

kommunen med ansvar for løyper, arrangering av karusellrenn og miniraiden. De drifter 

skihytta på Vålåberget vinterstid, samt fotballbanen på Drevsjø sommerstid. 

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

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

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

På en normalvinter ligger utgiftene på rundt 35 000,-. Hovedbok for 2017 ligger vedlagt  

søknaden.  

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

yndet utfluktsmål i Drevsjøområdet er Brannvakthytta på Volaberget. Bl.a. dit preparere 

stedsgruppa skispor.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

1. Søknaden fra Drevsjø Stedsgruppe til preparering av skiløypenett for 2017/2018 

innvilges med kr 12 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 24.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Klopping – Drevsjø Stedsgruppe.  

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra stigruppa i Drevsjø Stedsgruppe datert 31.01.18. 

Bakgrunn:  

Drevsjø stedsgruppe søker om kr 30 000,- til klopping av «Kjentmannstur-stiene», innkjøp av 

stolper til infoskilt samt opptrykk av foldere. Prosjektet har en estimert kostnad på kr 57 100,- 

Fjellstyret har tidligere vært borti stigruppas arbeid. Dels har fjellstyret gitt økonomisk støtte 

til oppmerking og skilting av stier (kr 15 000,- se sak 28.17), og dels har fjellstyret stilt seg 

positive til at det opprettes avtale med grunneier (Fjellovens §12).  

Stigruppa søker nå om ytterligere midler til klopping, stolpemateriell og opptrykk av flere 

foldere. At gruppa snart er tom for foldere tolkes som at disse turstiene er populære.  

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: 

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

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

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

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

tilrettelagt tilbud som veldig mange kan dra nytte av.  

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

Søknad om midler til klopping, skiltmateriell, merking etc er typiske grunnlagsinvesteringer i 

denne sammenhengen. Opptrykk av foldere og vedlikehold av etablert infrastruktur er mer 

driftskostnad. Dette bør tiltakshaver ha i tankene ved planleggingen av slike tiltak. Det 

kommer en driftsfase og det er viktig å ha penger og mannskap til å holde dette vedlike etter 

selve etableringsperioden. På så vis kan det stilles spørsmål om fjellstyret skal være garantist 

for opptrykk av foldere i all framtid.  

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Stigruppa i Drevsjø stedsgruppe gis et tilskudd på kr 8000,- til klopping av stier i 

henhold til søknaden. Beløpet belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 25.18 Ark  335 Saksbeh.: OOps 
Søknad om fradeling av Styggdalssetra  tilhørende Nygård gnr165 bnr 93.  

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev fra Statskog SF datert 15.01.18. 

- Brev fra Karlsen/Lagerløf/Lagerløf datert 31.01.18. 

- Brev fra Karlsen/Lagerløf/Lagerløf datert 01.09.17. 

- Brev fra Fjellstyret til Erling Søgård datert 18.09.13. 

  

Bakgrunn: 

Statskog SF ber fjellstyret om å avklare om eiendommen Nygård gnr 165 bnr 93 på Drevsjø 

fortsatt har allmenningsrett ihht til fjellovens §2. Dette med bakgrunn i at Carina og Thomas 

Lagerløf søker om å få opprette et punktfeste for Styggdalssetra, tilhørende nevnte gård. Det 

bes om en uttalelse vedrørende søknaden om opprettelse av punktfeste. 

Det vises til vedlagte sakspapirer. Kort oppsummert ønsker søsknene Carina og Thomas 

Lagerløf å få opprettet et feste på Styggdalssetra i sitt navn. Det er deres søster Marita 

Karlssen som er hjemmelshaver på eiendommen Nygård som setra hører inn under. Karlsen 

har rett til avgiftsfritt å ha seterhusene stående sjøl om setra er «falt i fri». Gjennom 

overenskommelse i tidligere arveoppgjør er det tenkt slik at to av søsknene skal kunne eie 

setra mens Marita skal eie hovedbølet gården Nygård. Formelt er det derfor Marita Karlsen 

som eier Styggdalssetra i dag. Det kan nevnes at fjellstyret i 2013 ga en orientering om hva 

som må til for å fradele Styggdalssetra, se brev fra Engerdal fjellstyre til Erling Søgård datert 

18.09.13.  

Fjellstyret må vurdere hvorvidt Nygård fortsatt har allmenningsrett etter Fjellovens §2. når det 

gjelder forholdet rundt opprettelsen av punktfeste, er dette omfattet av Fjellovens kap X og 

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane (Seterforskriften) §13. For 

ordens skyld kan også nevnes at Styggdalssetra ligger i Kviltflået Hovdlia Naturreservat, uten 

at det har direkte betydning for fjellstyrets vurdering av sakene.  

   

Administrasjonens vurdering. 

Som søkerne skriver har det ikke vært drift på Styggdalssetra siden slutten av 1960-tallet. 

Ifølge erklæringen som eier har gjort i forbindelse med seterregistreringen i 2001, er 1961 

oppgitt som siste år med melkeproduksjon. Setra har dermed falt fri etter Fjellovas § 22. Det 

er opprettet avtale om avgiftsfritt feste for Styggdalssetra. Setra er i en årrekke brukt som 

fritidseiendom, siden det ikke er aktiv drift på gården og følgelig ikke behov for setring. 

Gården Nygård har et totalt areal på 37,5 daa. Det har ikke vært aktiv drift på gården siden på 

1960-tallet. Jorda blir i dag brukt av annen bruker i grenda. Administrasjonens vurdering etter 

§2 i Fjelloven er at gården Nygård fortsatt har allmenningsrett. Gårdens areal blir fortsatt 

brukt til jordbruksformål, og sjøl om det ikke har vært husdyr på gården på mange år er 

gården like fullt å betrakte som en jordbrukseiendom. Det er bare dersom arealene bygges ned 
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til andre formål eller eksproprieres til annen bruk at det vil være aktuelt å stille spørsmål 

hvorvidt et bruk ikke lenger er allmenningsberettiget. 

Når det gjelder spørsmålet om å få overført festeforhold til annen person enn hjemmelshaver 

for gården, sier Seterforskriftens §13 at rett til å ha bygninger stående på seter som er falt i det 

fri kan gis til eier/bruker av eiendommen (Nygård). Denne retten kan ikke selges eller skilles 

fra eiendommen. Unntak kan derimot være dersom setra vises ut til annen seterbruker med 

behov. Slikt behov er ikke registrert og det foreligger derfor en rett til eier av Nygård om å ha 

bygningene stående vederlagsfritt på setra. Det er i vedleggene til søknaden vist til en sak 

fjellstyret behandlet i 2013 (sak 64.13). Denne saken handlet ikke om fradeling av seter fra 

gården, men om bruk av setervoll på seter som var erklært falt i det fri til beite for annen 

bruker.  

Konklusjonen i saken er derfor at det ikke foreligger grunnlag for å imøtekomme ønsket om at 

det opprettes festeforhold for Styggdalssetra for andre enn hjemmelshaver på gården Nygård.     

 
Administrasjonens forslag til uttalelse: 

1. Engerdal fjellstyre anser at Nygård gnr 165 bnr 93 på Drevsjø fortsatt er en 

landbrukseiendom og at det derfor følger almenningsrett til gården.  

2. Engerdal fjellstyre viser til Seterforskriftens § 13, og kan ikke se at det foreligger 

grunnlag for å opprette festeforhold for Styggdalssetra for andre enn hjemmelshaver 

på gården Nygård.   
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Sak 26.18 Ark  Saksbeh.: OOps 
Søknad om utbedring av skiløypa Kuhølrunden – Engerdal Østfjell Hytteeierforening 

 

Saksdokumenter vedlagt:  

- E-post med vedlegg fra Statskog SF datert 6. februar 2018. 
 
Bakgrunn: 
Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse med bakgrunn i henvendelse fra Engerdal Østfjell 

Hytteeierforening. De ønsker sammen med Femund Hytter å utbedre den såkalte 

«Kuhølrunden» for å sikre tidligere og kontinuerlig bruk.  

Det vises til nevnte e-post for detaljer i saken. 

I henhold til Fjellovens § 12 skal fjellstyret gis mulighet til å uttale seg i saker som vedrører 

grunndisponeringer i statsallmenningen. Grunndisponeringer kan bare skje dersom det ikke 

medfører vesentlig ulempe for bruksrettsutøving og slik at friluftslivet og naturverdier ikke 

skades. 

 

Administrasjonens vurdering. 

Tiltaket gjelder utbedring av en etablert og vel brukt trase. Vinterstid prepareres det skispor 

og det er i den forbindlese ønskelig med legging av bark over duk på visse utsatte og bløte 

partier. Dette vil gjøre det mulig å preparere løypa tidligere på vinteren. Samtidig vil det bli 

mulig å benytte traseen til sykling på en bedre måte enn i dag. 

Administrasjonen kan ikke se at det er bruksrettsinteresser i området som blir vesentlig 

skadelidende av tiltaket. For friluftslivet vil det være et positivt tiltak. Dels vil en få tilgang til 

skiløyper tidligere på sesongen og dels vil en muliggjøre terrengsykling i området. Tiltaket 

har derfor et folkehelseperspektiv i seg. 

Det er ikke registrert særlige naturverdier som blir skadelidende i traseen. Det er snakk om en 

trase som benyttes særlig vinterstid men også sommerstid. Deler av runden er allerede i dag 

en sti som det sykles på.  

Administrasjonen anbefaler fjellstyret å stille seg positive til tiltaket. Det kan om ønskelig 

stilles krav til at naturlige materialer benyttes i størst mulig grad. For øvrig kan grøftearbeider 

gjøre at bærigheten i myra blir dårligere, så dette bør i så fall utføres med fornuft.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at «Kuhølrunden» utbedres som skissert. 

Fjellstyret anbefaler at det benyttes naturlige fyllmaterialer.  
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Sak xx.18 Ark   
Grunneiers samtykke Motorferdselsloven §10 – Knut Brenna 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Dispensasjon fra Engerdal kommune. 

 

Bakgrunn: 

Knut Brenna søker fjellstyret om grunneiers samtykke til å kjøre snøskuter for preparering av 

skiløype på Drevsjø. Løypa går fra Blokkodden og til Sørsjøbua.  

Engerdal kommune har sak 2018/114-1017/2018 gitt dispensasjon til kjøringen. Brenna har 

preparert denne strekningen flere år og har tidligere hatt samtykke fra Statskog SF.  

Fjellstyret err gjennom Fjellovens § 12 gitt myndighet til å begrense elller forby motorferdsel 

I statsallmenningen etter §10 i Motorferdselsloven. Videre har fjellstyret fattet prinsippielt 

vedtak i sak 02.16 om at saker etter § 6 i motorferdselsforskriften skal behandles i fjellstyret.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Fjellstyret må i saken vurdere hvorvidt kjøringen vil være til skade eller ulempe i forhold til 

de interesser fjellstyret er satt til å ivareta etter fjelloven. Videre må fjellstyret ta stilling til om 

et evt samtykke vil medføre presedens og at omfanget i så fall vil være skadelig.  

I denne saken er formålet med kjøringen å preparere et skispor for primært å gi et 

skiløypetilbud sentralt i Drevsjøgrenda og til Sørsjøbua. Løypa går i flatt terreng er 

familievennlig. Løypa ligger ikke inne i den kommunale skiløypeforskriften.  

Kommunen har tidsbegrenset dispensasjonen i og med at løypa ikke ligger inne i den 

kommunale forskriften for skiløypenettet. Det hadde sannsynlig vært enklere å gi 

dispensasjon for prepareringen dersom løypa hadde vært godkjent gjennom en revidering av 

denne forskriften. Dispensasjonen har heller ikke satt vilkår om at det skal benyttes 

sporkjelke, noe fjellstyret i så fall bør gjøre. Dessuten bør fjellstyret sette vilkår om at 

Fjelloppsynet kan skal kunne benytte sporet i tjeneste, siden dette går der oppsynet sjøl kjører 

i forbindelse med oppsyn og skjøtsel.   

I og med dette er et formål det tidligere ikke er gitt dispensasjon til, har ikke fjellstyret noen 

erfaring om hvordan denne ferdselen har fungert. Fjellstyret anbefales å samtykke til 

kjøringen. Dette under forutsetning av at kjøringen skjer i henhold til gitt dispensasjon, at det 

benyttes sporkjelke/sporsetter samt at Fjelloppsynet skal kunne benytte samme trase ved 

behov.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om 

motorferdsel i  utmark og vassdrag til at Kåre Johnny Øien  kan kjøre med snøskuter i 
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henhold til gitt dispensasjon fra lokal motorferdselsmyndighet. Formålet med 

kjøringen er preparering av skiløype. Samtykket gjelder for den perioden som nevnte 

dispensasjon gjelder og forutsetter at det benyttes sporsetter/sporkjelke. Det gjøres 

oppmerksom på at Fjelloppsynet benytter samme trasè ved oppsyn og skjøtsel.    
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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 13.03.18. 

 

Sak 08.18 Ark 012.1  
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 14.02.18. 

 

Sak 09.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løsdrift storfehold – Jan Erik Sorkmo 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg datert 30.01.18.                                                                                                                             

Bakgrunn:  

Jan Erik Sorkmo søker fjellstyret om bidrag på kr 150 000,-. Formålet er oppføring av 

løsdriftsavdeling for mjølkeku på gården. Det vises til søknad for detaljert beskrivelse av 

byggeprosjektet.  

Utbygger har økt produksjonen en del de siste årene. Ved bygging av løsdriftsavdelingen vil 

det muliggjøre utnytting av eksisterende fjøsavdeling til f.eks å øke kjøttproduksjonene på 

gården. Formålet er dessuten å kunne møte behovet for en lettere arbeidssituasjon for bruker 

og derigjennom være yrkesaktiv lengre (det vises til søknaden vedr. bakgrunn for dette 

Byggeprosjektet er tenkt startet høsten 2018 og stå klart senest 2020. Gjennomføringen 

forutsetter tislkudd fra Innovasjon Norge. Søkanden er ikke ferdigbehandlet der. Det ventes 

skje i løpet av våren 2018. Kostnadsoverslaget er 4 307 200,-, og er tenkt finansiert ved 

egeninnsats, egenkapital og lån (76,5 %), tilskudd Innovasjon Norge (20%)  og tilskudd fra 

Engerdal fjellstyre (3,5 %). Søknaden ovenfor Innovasjon Norge er anbefalt av Engerdal 

kommune. 

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.  
 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 13.03.18 

2 

 

Tiltaket er en modernisering av driften ved garden samtidig som en oppfyller krav om løsdrift. 
Tiltaket muliggjør økt kjøttproduksjon. Søker har økt melkeproduskjonen en god del de 
seinere åra, og siden melkeproduksjon er kvoteregulert forutsetter en ytterliggere økning at 
det finnes ledige kvoter i markedet. Oppkjøp av kvoter er en kostnad for søker, og fokuset i 
prosjektet er derfor ikke å ekspandere ytterligere utover at det muliggjør økt kjøttproduksjon. 
Det er mer innrettet mot å oppfylle kommende løsdriftskrav og å skape en lettere 
arbeidssituasjon for derigjennom kunne stå lengre i aktivt arbeid.  
 
Søker har sjøl lagd skisse og gjort kostnadsoverslag. Det er poengtert at det ikke er innhentet 
pristilbud på byggemateriell og innleide tjenester. 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.  
 
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 515 720,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8. 
 
I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut 
fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales 
tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom søkere ihht nevnte regel.  
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Jan Erik Sorkmo om midler til bygging av løsdriftsavdeling til 

driftsbygning innvilges med kr 104 442 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 
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Sak 10.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løsdrift storfehold - Per Inge Trøan Sømåen 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg datert 01.02.18. 

 

Bakgrunn:  

Per Inge Trøan Sømåen søker fjellstyret om bidrag på kr 169 000,-. Formålet er ombygging av 

eksisterende driftsbygning for løsdrift og melkerobot for mjølkeku på gården. Det vises til 

søknad for detaljert beskrivelse av byggeprosjektet.  

Utbygger er i prosess med å overta bruket Nordre Sømåen. Gårdsdriften inngår i Sømåen 

Samdrift DA, der søker har et eierskap på 98%. Gården driver med melkeproduksjon og noe 

kjøttproduksjon. I forbindelse med ombygging er det aktuelt å selge noen livdyr. Bruket 

produserer rundt 200 000 liter melk pr år, og har kalkulert med å øke dette. Bygging av 

løsdriftsavdelingen vil imøtekomme framtidig krav om løsdrift og søker mener også det vil 

sikre god dyrevelferd og et bra arbidsmiljø.  

Byggeprosjektet er tenkt startet våren 2018 og være klart i løpet av høsten 2018. Det er søkt 

tilskudd fra Innovasjon Norge. Søkanden er ikke ferdigbehandlet der. Det ventes skje i løpet 

av våren 2018. Kostnadsoverslaget er 2 344 209,-, og er tenkt finansiert ved egeninnsats og 

egenkapital (10,7%) og lån (50 %), tilskudd Innovasjon Norge (32%)  og tilskudd fra 

Engerdal fjellstyre (7,3 %). Søknaden ovenfor Innovasjon Norge er anbefalt av Engerdal 

kommune. 

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 driften ved garden samtidig som en oppfyller krav om løsdrift. 

Tiltaket vil øke gårdens kjøttproduksjon. I tillegg fremhever søker hensynet til dyrevelverd og 

egen arbeidssituasjon. Gården har nylig oppgradert og bygd ut driftsbygningen, da for kunne 

ha flere ungdyr og flere melkekuer for å oppnå kvotemål. Fjellstyret ga tilskudd til daværende 

brukere i sak 22.15, og bidraget (kr 235 000,-) er utbetalt.    
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Søker har tatt hjelp av rådgivningstjenester (TINE) for planløsninger og kostnadsoverslag, for 

øvrig samme kompetanse som ble benyttet i forbindelse med tidligere utbyggingen.  

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 319 421,-, jfr Bidragsbudsjettets pkt 8. I denne saken må det tas med i 

vurderingen om tiltaket oppebærer tildeling fra 2015, jfr Bidragsbudsjettets pkt 11. I 

forbindelse med dette må en ta stilling til om søknaden følger bruker eller gården. I 2015 var 

gårdens søknad den eneste innenfor satsingsområde «Storfehold». Den gang var formålet ikke 

det samme som nå (imøtekomme krav om løsdrift). Det må også tas i betraktning at det pågår 

eierskifte på gården. Søker i 2015 er ikke samme som dagens søker. Administrasjonen 

vurderer det slik at dette er et nytt tiltakt og det derfor ikke er relevant å bruke regelen om 

oppebæring av tildeling.  

I og med det er en søker til innenfor samme satsingsområde, må bidragsbeløpet beregnes ut 

fra Bidragsbudsjettet pkt 10. Ut fra dette har administrasjonen kommet til at det anbefales 

tilskudd og tilskuddsbeløpet deles mellom søkere ihht nevnte regel.  

 

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Søknaden fra Per Inge Trøan Sømåen om midler til ombygging av driftsbygning 

tilpasset løsdrift innvilges med kr 64 558 ,- og belaster Bidragsbudsjett 2018 næring 

storfehold. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl regler». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 13.03.18 

5 

 

Sak 11.18 Ark 137 Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Markedsføring - Destinasjon Femund Engerdal 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Destinasjon Femund Engerdal  

 

Bakgrunn:  

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

markedsføring av fiske og friluftsliv for hele destinasjonen. Det søkes om 200 000,- for 2018. 

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

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

næringsdrivende på destinasjonen. 

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

Engerdal fjellstyres engasjement i Siteprosjektets guidenettverk.  

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

kommer hele næringslivet i Engerdal til gode, noe eventuelt tilskudd for 2018 også vil bli. 

Følgende fellessatsinger/fellestiltak prioriteres for næringen i Engerdal 2018: 

Markedsføring av Femund Engerdal gjennom: 

- Direktemarkedsføring, web, filmer og andre utadrettede tiltak – med fokus på 

digitalisering 

- Femund Engerdal magasin (sendes hjem til alle hytteeiere, samt fulldistribusjon i 

Engerdal) og annet brosjyremateriell 

- Pressebesøk og PR 

- Bærekraftig reiseliv – ble godkjent 2017, arbeidet fortsetter 

- Internmarkedsføring – bedriftene, bedriftsbesøk, kvalitetssikring, kompetanseheving, 

informasjon, eksportmodne bedrifter 

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

merkehåndboka 

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: 

I henhold til vedtatt bidragsbudsjett med regler for 2018 vurderes denne søknaden som et klart 

fellestiltak innenfor reiselivsnæringen. I bidragsbudsjettets retningslinjer kommer det her fram 

at det for næring reiseliv er” (…) fellestiltak innen markedsføringen av Femund-Engerdal som 
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reiselivsmål, samt fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse (…)” som har 

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

å prioritere. 

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

2018 utgjør bidrag fra fjellstyret over 16% av inntektene. Fjellstyrets bidrag er således viktig 

for DFE.  

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

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

effekt og størst slagkraft.  

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

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

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

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

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

nyttig sparringspartner i forhold til utvikling av hver enkelt bedrift. 

Siden Destinasjon Femund Engerdals søknad passer godt inn i fjellstyrets definerte 

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

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

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

kostnader for driftsåret 2018, er det ingen fare for at fjellstyret overstiger en slik prosentandel 

ved tilskudd på kr 200 000,-.  Derimot er disponibelt bidrag for reiselivsnæringen i 2018 

162 000,- i bidragsbudsjettet inkl. regler. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  

1. Destinasjon Femund Engerdal AS gis et bidrag på kr 162 000,- for 2018 til 

markedsføring av fiske og friluftsliv. Beløpet anføres næring reiseliv i fjellstyrets 

bidragsbudsjett. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler». 
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Sak 12.18 Ark 137 Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Produktutvikling og markedsføring - Femund Fjellstue 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m/vedlegg fra Femund Fjellstue 

 

Bakgrunn: 

Eiere er Tone Eriksen, utdannet som spesialpleier med 40 års erfaring som helsearbeider og 

Rolf Eriksen, utdannet kokk med erfaring som kjøkkensjef, slakter, griseprodusent og fra 

forsvaret. Dagens eiere kjøpte Femund Fjellstue i 1999. Eiendommen hadde da store 

oppgraderings- og vedlikeholds behov, et dårlig rykte og en lang rekke mangler i forhold til 

offentlige pålegg. 

I dag er byget restaurert med tilbygg for kurs og selskaper. Det elektriske anlegget er skiftet ut 

med nytt brannvarslingsanlegg. Noen rom har fått egne bad og alle rom kaldt/varmt vann med 

servant. 

Alle rom er pusset opp og utendørs området er opparbeidet. Nye hytter, grillhytte, 

utendørspeis og kokehull er også bygd. 

Gamle kunder har blitt til en ny generasjon med helt andre behov. Flertallet av fjellstuas 

besøkende vil i dag ha enklest mulige måltider til lavest mulige priser. Dette har ført til en 

sterk nedgang i både overnattinger og servering av varmmat. 

Eierne av Femund Fjellstue ser derfor behovet for produktutvikling, og med bakgrunn i 

etterspørsel fra kunder om tips om utnyttelse av stormkjøkken og opplæring i bruk av naturen 

og dens ressurser, ser Femund Fjellstue for seg at de skal tilby kurs for maksimal glede av 

turer i naturen. 

Kurset skal inneholde: 

• Basale kunnskaper om tenning av bål, leirbygging og avfallshåndtering 

• Planlegging av tur. Bruk av kart og kompass kontra GPS 

• Mat under turen. Planlegging og menyoppsett 

• Bruk av stormkjøkken og leirbål 

• Bruk av fisk og planter ved menyplanlegging 

• Et variert kosthold som gir god næring 

• Utendørs overnatting i telt og duk 

• Bruk av tøy og sko 

• Hva gjør man når noe går galt 

• Hygiene under turen 

• Den mentale helse ved utendørs liv 

Det påpekes at det pr dags dato er god kontakt med ulike kapasiteter for undervisning innen 

botanikk og geologi ved UIO. 
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God markedsføring rettet mot det markedet man vil ha er avgjørende for å lykkes med et slikt 

prosjekt, og det skal her utarbeides brosjyrer på norsk, engelsk, tysk og nederlandsk. I tillegg 

skal det brukes hjelpemidler som hjemmeside og sosiale medier, samt annonsering. 

Behovet for støtte beskrives som avgjørende og siden fjellstyret har vært sjenerøs mot andre 

bedrifter bes det om hjelp og støtte også til dette. Fjellstyret ønskes som en samarbeidspartner 

i et tilbud som øker gleden til besøkende i vår natur. Videre ønskes det at vi viser ansvar som 

den faktor vi representerer og at Engerdal kan bli et større besøksmål for et videre publikum 

internasjonalt så vel som nasjonalt. 

Det takkes for oppmerksomheten og fjellstyrets positive holdning til utvikling av kommunens 

næringstilbud, om kunnskap og natur i reiselivssammenheng. 

Det bes om at vi tar hensyn til at all informasjon gitt i søknad er konfidensielt. 

Femund Fjellstue søker om 75 000,- for å fullføre sitt nye kurstilbud. 

Kostnadsoverslaget er satt til 265 000,- med en inntekt på 36 550,-. Egenfinansieringen er satt 

til 153 450,- og eneste tenkte tilskudds giver er Engerdal Fjellstyre. 

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: 

Administrasjonen vurderer dette tiltaket som et enkelt tiltak innen reiselivsnæringen. 

Retningslinjene i «Bidragsbudsjett 2017 inkl. regler» sier at potten for reiselivsnæringer skal 

gå til «fellestiltak innen markedsføring av Femund-Engerdal som reiselivsmål, samt 

fellestiltak innen produktutvikling, salg og kompetanse. Unntaksvis kan det gis bidrag til 

enkelt-tiltak når tiltaket er spesielt nyskapende (helt nye produkter eller markeder)».  

Det er positivt at det tenkes på produktutvikling i bedriftene og administrasjonen er enig i at 

det er viktig å utvikle seg etter etterspørselen i markedet. Det kan derimot virke som at planen 

her er litt lite gjennomarbeidet, at det fortsatt er mye løse tråder og at kostnadene er relativt 

store i forhold til inntektene. Det er heller ikke beskrevet hvor mange kurs som er tenkt 

gjennomført pr. år, eller om det er tenkt flere pr. år i det hele tatt. 

Femund Fjellstue selv beskriver dette som ny næring og som et unikt produkt. Slik 

administrasjonen vurderer det så har dette tilbudet likhetstrekk med tilbud fra flere andre 

aktører i området, f.eks Femund Friluft, Isfiskebua og Fjellstyret selv, gjennom Tores 

Villmarkscamp. Man kan derfor ikke se at dette enkelt tiltaket er spesielt nyskapende, slik 

retningslinjene i bidragsbudsjettet krever. For å styrke næringsutvikling på destinasjonen, og 

dermed også dette prosjektet, så burde det her vært tenkt et samarbeid med lokale aktører, og 

det naturlige ville kanskje vært å tenke Femund Friluft som kursholder. I søknaden er det 
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derimot nevnt at det er tenkt på botanikere og biologikere fra UIO som forelesere på kurset. 

Det er vanskelig å se sammenhengen mellom biologi/botanikk og overlevelse i naturen. 

Kursholdere fra Oslo kontra kursholdere fra samme bygd er også med på å fordyre prosjektet. 

I første omgang ville det, slik administrasjonen ser det, vært mer hensiktsmessig og bruke 

penger på et forprosjekt som går på profesjonell rådgivning og veiledning i forhold til 

produktutvikling innen reiselivet. Da vil man få mer ut av produktutviklingen, større sjanse 

for å treffe markedet og høyere omsetningsøkning. Femund Fjellstue beskriver at trendene i 

deres marked peker mot at måltider f.eks skal være enklest mulig og billigst mulig, noe som 

strider mot markedstrendene generelt. Dette kan tyde på at man må se på tilbudet i bedriften 

ellers på en ny måte og i en større sammenheng eller at bedriften i utgangspunktet har rettet 

seg mot feil marked. Videre forventer ikke driverne selv noen økt inntekt/omsetning i årene 

fremover som følge av dette, noe som også underbygger at tiltaket kanskje ikke er det rette. 

Målet med enhver produktutvikling og innvestering bør være økt omsetning. 

Det søkes om 75 000,- av en totalkostnad på 265 000,-, noe som utgjør over 28%. 

Retningslinjene for bidragsbudsjett 2018 sier at det for alle enkelt tiltak skal trekkes fra 

150 000,- i bunnfradrag før bidrag beregnes. Hvis tiltaket er bidragsberettiget kan det da gis 

10-20% av kostnadsoverslaget (etter bunnfradrag). Det vil si at Femund Fjellstue maks kan få 

23 000,- i bidrag. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Fjellstue denne runden. 
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Sak 13.18 Ark 137 Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Etablering av produksjon – Fiskeverkstedet DA 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Fiskeverkstedet DA. U.O. 

 

Bakgrunn: 

Fiskeverkstedet DA ble stiftet august 2017 med praktisk oppstart januar 2018. Mannen bak 

selskapet er Gaute Nuland som er 61 år og utdannet innen produktutvikling, 

forretningsutvikling og regnskapsføring. I tillegg har han en master i informatikk. 

Fiskeverkstedet DA ber om at informasjon i søknaden unndras offentlighet, og det vises 

derfor til vedlegg for mer informasjon om bakgrunnen. 

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: 

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

statsallmenningen. Midt i utfordringen med få arbeidsplasser, fraflytting ogfokus på økt bolyst 

er dette akkurat den type næring vi har plass til og trenger. Nettbaserte firmaer der lokasjon 

ikke spiller noen rolle. Det har tidligere vært en tradisjon for produksjon av fiskefluer i 

kommunen. For noen var dette bortimot heltidsarbeidsplasser mens for andre var 

deltidsarbeid. Fiskefluene fra Engerdal hadde et godt omdømme i markedet og var populære. 

Produksjonen av fiskefluer er et håndtverk og komersiell produksjon skjer i dag stort sett i 

land der personalkostnadene er lave.  

Søknaden representerer en produksjonsvirksomhet som er innovativ på den måten at det ikke 

eksisterer svært få produksjonsbaserte virksomheter generellt  og lignende produksjoner 

spesielt i kommunen.  

Fiskeutstyr, guiding og fokus på isfiske er noe som bidrar til å styrke Engerdal som 

fiskedestinasjon. Virksomheten er rettet mot en utvidet sesongen og utnytte potensialet som 

ligger i isfiske i større grad. Det er derfor bra at noen lokale aktører ser muligheter i dette. 

Fjellstyret bør absolutt inngå et samarbeid med fiskeverkstedet for blant annet å legge til rette 

for isfiske, temadager, utvikling av utstyrspakker for nybegynnere osv. Det er også positivt at 

det vises til samarbeid med andre aktører i søknaden. 
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Dette tiltaket må vurderes som et enkelt tiltak og selv om investeringsbehovet nok er større 

enn skissert, er kostnadsoverslaget i søknaden derimot like stort som omsøkt beløp på 

75 000,-. Når vi da trekker fra bunnfradraget på 150 000,- er ikke dette tiltaket 

bidragsberettiget ihht Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler. 

Fjellstyret kan likevel vurdere om det foreligger særlige grunner til å fravike disse 

retningslinjene. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Fiskeverkstedet DA og 

søknaden avslås.   
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Sak 14.18 Ark 137   Saksbeh.: Mtra/OOps 
Søknad om tilskudd: Oppgradering av bygningsmasse - Femund Brygge AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Femund Brygge AS 

Bakgrunn: 

Femund Brygge AS ble som kjent stiftet høsten 2016. Etter mange år uten noen form for 

vedlikehold ellet ettersyn måtte akutt førstehjelp på bygget straks påbegynnes. Dette arbeidet 

er godt i gang og punktene det søktes om midler til i fjor er klar. Nå står ne oppgaver for tur. 

Behovet nå er å få lagt nytt tak, samt påbygg av ny entre/innbygging av toalettbygg. Dette vil 

øke standarden betraktelig og løfte lokalene til et helårslokale. I følge snekkerkyndige er det 

ikke mulig å skjøte på noe nytt påbygg – tak inntil eksisterende pakkhus uten å skifte dette 

samtidig. Det er derfor nødvendig å se på disse to operasjonene som en. 

Kostnadsoverslaget er beregnet til 335 333,- + mva og finansieringen er tenkt slik: 

Tilskudd Engerdal Fjellstyre: 111 777,- eks mva 

Tilskudd Engerdal Kommune: 111 777,- eks mva 

Egne midler: 111 777,- eks mva 

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: 

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

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

så er dette tenkt som en brikke i en større satsing og plan. Administrasjonen er av den 

oppfatning at det må ses på som en styrke at det ved nyetableringer er tenkt noe rundt 

samarbeid og at en etablering er tenkt som en brikke i en større helhet i forhold til 

eksisterende virksomhet, men også andre nyetableringer. Dette vitner om gjennomtenkte 

planer og det gir en større sjanse for overlevelse.  

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

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

vært mangelvare i kommunen gjennom flere år. 
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Dette er et tiltak som ihht reglene for bidragsbudsjettet 2018 anses som et enkelttiltak innen 

næring reiseliv. I henhold til dette kan det gis tilskudd til enkelttiltak dersom det er spesielt 

nyskapende. Femund Brygge AS søkte om midler i 2017, se sak 23.17. Da vedtok fjellstyret å 

ikke imøtekomme søknaden, med begrunnelse i at søknadsbeløpet var mindre enn 

bunnfradraget. I tidligere saker (f.eks sak 11.16 Galten Gård) har også andre reiselivsbedrifter 

søkt om midler fra fjellstyrets bidragsbudsjett. I noen tilfeller er det gitt bidrag til f.eks 

bryggeanlegg der Fæmund II og allmennheten også har interesser. Ellers har det ikke vært 

vanlig at fjellstyret har gitt bidrag til byggeprosjekter hos enkeltbedrifter innenfor reiselivet. 

Dette sjøl om tiltakene representerer en bedriftsutvilkning hos hver enkelt. Søker oppgir at 

dette tiltaket er en liten del av et mye større prosjekt/tiltak med et atskillig høyere 

kostnadsoverslag. Det er imidlertid vanskelig å vurdere denne helheten da den er ukjent.   

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Femund Brygge AS og 

søknaden avslås.  
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Sak 15.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: - Østlandet Motorservice AS 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Østlandet Motorservice AS 

 

Bakgrunn: 

Det søkes om støtte til innkjøp av verktøy og utstyr til servicepunktet på Drevsjø. 

Omgjøringen av næringslokalet etter Sindre Drevsjø`s snekkerverksted nærmer seg ferdig, nå 

er det nye innkjøp og innvesteringer som står for tur. 

Intensjonen er å yte best mulig service, for å få det til, er det viktig med godt verktøy. Er dette 

på plass tidlig når bygget er klart er veien for videre utvikling liten.  

Sømåen gjentar det som ble skrevet i første bidragssøknad januar 2017 i fbm støtte til 

omgjøringen av eksisterende næringslokaler: 

«Hvorfor investerer ØMS AS i næringslokaler i Engerdal kommune? Den godt kjente 

løypesatsingen Kommunen planlegger å legge opp til nå, gjør at vi vil være med på dette 

eventyret fra start. Søkers nære tilknytning til området og sterke bånd til Engerdals naturen 

har gjort at vi ikke er ukjente i området fra før av. Vi startet båt-salg satsingen vår på 

Femund for 4 somre siden, noe som har vært ei stor solskinnshistorie fra start til i dag. Vi 

begynner å få en god kunde portefølje av båtkunder i Femundsområdet, dette være seg 

fastboende som hytteeiere. Dette gjelder også en allerede godt innarbeidet plattform av 

snøscooter kunder vi har fått gjennom mange år som Arctic Cat snøscooter og ATV 

leverandør i området. Tilretteleggingen av snøscooter løyper i Engerdal er helt klart en 

utløsende årsak for vår satsing i Femund Engerdal.» 

Et år etter at disse setningene ble skreve har scooterløypene vært oppe i 3 uker og den første 

sesongarbeideren er ansatt på servicepunkt Drevsjø. Sømåen håper dette beviser litt av 

Østlandet Motorservice sin gjennomføringsevne og klare plan for satsing. 

Det Østlandet Motorservice konkret søker midler til er: 

1. Innkjøp av verksted innredning som skal fastmonteres på vegg og gulv. 

2. Innkjøp av verktøy og utstyr for 1 arbeids posisjon. 

3. Innkjøp av verksted materiell. 

Kostnadsoverslaget er på 73.000,- og finansieringen er tenkt slik: 

Tilskudd Engerdal Fjellstyre: 24 333,- 

Tilskudd fra Engerdal Kommune: 24 333,- 

Egne midler: 24 333,- 
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Det takkes for støtten som ble gitt i fjor (sak 24.17 kr 11 000,-), det gir stor motivasjon i 

jobben videre. Samtidig håper Østlandet Motorservice på ny støtte til spennende 

næringsutvikling i sentrum av Drevsjø. 

 

Administrasjonens vurdering: 

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

statsallmenningen. Det er knyttet stor spenning til hvorvidt etableringen av snøskuterløyper 

vil gi næringseffekt av betydning.  

Ihht til bidragsbudsjettet 2018 inkl regler skal det for enkelt tiltak ikke gis bidrag til typiske 

driftsutgifter eller investeringer i løst utstyr/maskiner eller andre løse driftsmidler. I denne 

søknaden er det i hovedsak dette det søkes midler til, det som kan forsvares som unntaket er 

innredning til fastmontering. 

Likevel må det vurderes som et enkelt tiltak som oppebærer tildeling fra tidligere 

bidragsbudsjett, nye enkelt tiltak har derfor fortrinnsrett fremfor dette. Ihht regelen om 

bunnfradrag på 150 000,- i bidragsbudsjettet 2018 er ikke dette tiltaket bidragsberettiget. 

Fjellstyret kan likevel vurdere om det foreligger særlige grunner til å fravike disse 

retningslinjene. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, ser ikke 

Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Østlandet Motorservice denne runden. 
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Sak 16.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Gjennomføring av valgfag - Engerdal kommune v/Ebus 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad om midler, e-post datert 13 januar. 

 

Bakgrunn:  

Ebus v/rektor søker fjellstyret om støtte til gjennomføring av båtførerkurs som en del av 

valgfagstilbudet Natur, miljø og friluftsliv. Det søkes om kr 5000,- av en totalsum på snaut kr 

13 000,-. Kostnaden er knyttet til innleie av ekstern kursholder.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 2018, se sak 90.17. Reglene gir retningslinjer for hvor mye 

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

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

ytes.    

 

Administrasjonens vurdering: 

Det kan for mange virke litt spesielt at Engerdal kommune v/Ebus søker fjellstyret om midler 

til gjennomføring av valgfag. Rektor har i telefonsamtale med DL forklart at grunnen ligger i 

at dette har kommet til som et opplegg etter at budsjetter var lagt og at det derfor er nødvendig 

å finne dekning utenfor egen organisasjon.  

Som det sies i søknaden er båtvett viktig i Engerdal. Med så mye vann rundt omkring er bruk 

av båt en vanlig aktivitet for bofaste helt fra barnsben av. Mens det å handtere båt tidligere var 

en nødvendighet for mange, er det etter hvert blitt mer fritidspreget og en del av friluftslivet. 

Det kan derfor være en bra ting å lære den barn og unge båtvett og sikkerhet rundt det å ferdes 

på vannet. Dessuten har båtene blitt motorisert og større, slik at det i dag er krav om 

båtførerbevis for å føre båter over en viss størrelse.  

Kurset er rettet mot skoleungdom i forbindelse med et valgfag. Derigjennom er det ikke et 

tilbud som er åpent for alle. Det kan også nevnes at det i regi av Tepas gjennomføres samme 

kurs i Engerdal (feb-mars).  

Administrasjonen vurderer søknaden til ikke å oppfylle Fjellovens intensjoner med bruk av 

overskuddet i fjellkassa i og med det ikke er vanskelig å se at det styrker næringsgrunnlaget 

på statsallmenningen og det ikke heller er et tiltak rettet mot allmennheten. Søknaden dreier 

seg å dekke opp deler av en kostnad på 13 000,- for gjennomføring av et valgfagsopplegg  i 

offentlig skole. Vakgfag er i utgangspunktet en del av undervisningsopplegget, og kan således 

defineres som en lovpålagt oppgave. Innholdet i faget kan sikkert tilpasses etter økonomi og 
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personalmessige ressurser. I dette tilfellet tilkommer det kostnader som tydeligvis ikke var 

kjent ved budsjettering. Administrasjonen kan vanskelig se at det er innenfor Fjellstyrets 

mandat å garantere for finansiering av denne type oppgave. Fjellstyret rådes derfor til å avslå 

søknaden.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak.  

Fjellstyret anser ikke søknaden fra Engerdal kommune v/Ebus oppfyller intensjonene for 

tildeling gjennom Bidragsbudsjett 2018, og søknaden avslås.  
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Sak 17.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: - Utstillingshall Blokkodden - Engerdal kommune 

 

Saksdokumenter vedlagt:  

- Søknad med vedlegg fra Engerdal kommune. 
 

Bakgrunn: 
Engerdal kommune søker om kr 150 000,- til innredning og etablering av utstilling i det nye 

utstillingsmagasinet ved Blokkodden Villmarksmuseum. Prosjektet har en total 

kostnadsoverslag på kr 600 000,-. Finansieringen er tenkt gjennom egeninnsats (41,7 %) 

Vassdragsmidler (8,3%), Fylkeskommunale kulturmidler (16,7%), Trysilvassdraget (8,3%) og 

midler fra fjellstyret (25%). 

Engerdal kommune er eier i Anno museum som er den faglige overbygningen for en rekke 

museumsanlegg i fylket. Det er Engerdal museum som eier anleggene i Engerdal, og 

kommunen er ansvarlig for museumsvirksomheten.  

Det er de siste åra gjort flere utbygginger på Blokkodden. Dels er resepsjkonsbygget 

oppgradert og dels er det bygd en ny magasinhall. Det er denne magasinhallen en ønsker å 

lage et utstillingsmiljø i. Det vises til søknaden og vedleggene for ytterligere detaljer og 

bakgrunn i saken.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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. 

Blokkodden villmakrsmuseum har til hensikt å formidle kulturtradisjonen i området knyttet til 

jakt, fiske, skogbruk, reindrift og annen utmarksutnytting. De bygningsmessige forbedringer 

som er gjort de seinere åra, muliggjør en større utnytting av museet. Det vil gjøre det lettere å 

formidle deler av historien, samtidig som en tar vare på viktige objekt i museets samling.  

Tiltaket vurderes å være et allmennyttig tiltak som kommer både næringslivet, besøkere og 

lokalbefolkningen til gode. Det kommunale og fylkeskommunale eierskapet og ansvaret er 

tydelig. Det er allikevel forståelig at en søker om eksterne midler for å finansiere ønskede 

tiltak. Museet viser en historie som på mange måter løfter fram bruken av statsallmenningen i 

tidligere tider.  

Administrasjonen er likevel i tvil om det er riktig å støtte tiltaket, siden det er et 

kommunalt/regionalt ansvar. Det er litt vanskelig å bedømme hvorvidt det finnes rom for 
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finansiering innenfor kommunens og Anno Museums egne budsjetter. Når det i 

saksframlegget er pekt på at tiltaket også vil være en tilgang for reiselivet er det nettopp fordi 

tiltaket slik det er skissert vil være et besøksmål i kommunen som er vel verdt å oppleve. På 

så vis vil tiltaket ha positive ringvirkninger som næringslivet vil dra nytte av. Dessuten er 

Blokkodden et mye brukt friluftsområde for Drevsjøgrenda. Vel å merke utenom åpningstider 

siden entreavgift i realiteten avgiftsbelegger bruk av området til mosjon, fiske etc – herunder 

også bruk av den universelt utformede fiskeplassen bygd med egne prosjektmidler – på dagtid 

i sommersesongen.  

Dersom fjellstyret anser at tiltaket er kvalifisert til et bidrag og imøtekomme søknaden i sin 

helhet, vil det i realiteten medføre at det blir lite penger til overs til andre gode allmennyttige 

formål.  I og med tiltaket bidrar til formidlig av en viktig del av kulturhistorien på 

statsallmenningen i Engerdal, innstilles det på at det gis bidrag men noe mindre enn det søkes 

om.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Engerdal kommune om midler til utvikling av utstillingshall som 

beskrevet i vedlagt «konseptskisse» innvilges med 50 000,- og belastes 

bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 
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Sak 18.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: -Tynset Røde Kors Hjelpekorps 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Tynset Røde kors hjelpekorps.  

Bakgrunn:  

Tynset Røde Kors Hjelpekorps søker om midler til allmennyttige formål med bakgrunn i at de 

ønsker å etablere et depot med redningsutstyr i Sømådalen. Hjelpekorpset har en 

underavdeling i Sømådalen. For å kunne ha rask responstid er det viktig å ha tilgjengelig 

utstyr på plass ved utrykning i dette området og ikke måtte vente på at nødvendig materiell og 

utstyr skal bli fraktet fra Tynset. Det søkes om kr 40 000,- til transportabel redningsbåt og 

båre med hjul. Utstyret er fleksibelt i forhold til transporter og evt redning med helikopter. 

Det vises til søknaden for ytterligere detaljer.   

Kostnaden for utstyret er estimert til kr 85 000,-. Dette er tenkt finansiert med støtte fra 

Fjellstyret, annen støtte og egenkapital.  

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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: 

Røde Kors hjelpekorps er en frivillig organisasjon som bistår personer som av ulike årsaker 

trenger assistanse utenfor allfarvei. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren 

innen den norske redningstjeneste og har som primæroppgave å bistå ved søk- og 

redningsaksjoner i Norge. Vel kjent er organisasjonens påskeberedskap rundt omkring i 

landet. Organisasjonen sikrer nødvendig kompetanse til medlemmene gjennom sin 

kursvirksomhet. Arbeidet er basert på frivillighet og er en stor tilgang for sikkerheten i skog 

og fjell, og en viktig ressurs for politi når lete- og redningsaksjoner må iverksettes.  

I engerdal var det tidligere en aktiv Røde Kors gruppe, men etter opprettelsen av FIG i regi av 

Sivilforsvaret inngår mange av medlemmene der. Disse har også en beredskap og bistår ved 

søk- og redning. Mesteparten av den virksomheten er lokalisert  

 

Det er positivt at lokale i Sømådalsområdet er engasjert i dette arbeidet. Det må vurderes som 

en styrking av beredskapen at lokalkjente og kvalifiserte personer kan rykke ut på kort varsel 

ved behov. Dette forutsetter imidlertid at det finnes tilgjengelig materiell som kan fraktes ut 
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på en lett måte. Beredskapen for besøkere på statsallmenningen vil bli atskillig bedre dersom 

Røde kors får realiset sine planer. Søknaden vurderes som et godt allmennyttig formål.  

  

Administrasjonens forslag til vedtak.  

3. Søknaden fra Tynset Røde kors Hjelpekorps om midler til redningsutstyr som skal 

plasseres i Sømådalen innvilges med 10 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, 

Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 
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Sak 19.18 Ark 137    
Søknad om tilskudd: Grunnarbeider skiløypetrasè – Svartodden/Gjermundsvika 
Hytteforening 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Svartodden/Gjermundsvika Interesseforening, datert 

24.01.2018. 

 

Bakgrunn: 

Svartodden/Gjermundsvika Interesseforening søker om kr 20-25 000,- i tilskudd til 

preparering/utbedring av skiløypetrase  i området Sorken- hyttefeltet - Rørsjøen. Formålet er å 

få ryddet bort en del stor stein som ligger i skiløypetraseen. Slik det er i dag må det være en 

del snø før løypa kan prepareres og i tillegg må det måkes en del på flere steder. Løypenettet 

består av en 5 km lang rundløype med avstikkere til Sorken (2 km) og Rørsjøen (1 km).   

Søkeren har i sin søknad estimert en totalkostnad på mellom kr 40 000,- og kr 50 000,- til 

arbeidet. De har hatt kontakt med lokale entreprenører for å få utført arbeidet, og ser for seg at 

dette skal utføres til sommeren.  

I sak 32.14 behandlet fjellstyret en søknad om midler til vedlikehold av vei og utbedring av 

skiløypetrase. Fjellstyret valgte da å ikke imøtekomme søknaden om økonomisk støtte. Nå 

dreier altså søknaden seg utelukkende om utbedring i form av grunnarbeider i skiløypenettet.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. Det 

vil si at veien inn til Hytteområdet er en bomvei. Allmennheten har derfor ikke tilgang med 

bil nord for reingjerdet. Men skiløypa har som søker påpeker en avstikker til Sorken. Dette er 

den muligheten allmennheten har for å benytte løypenettet. Dersom fjellstyret velger å støtte 

tiltaket bør det derfor forutsette at stikkløypa til Sorken preparers jevnlig slik at flest mulig 

kan benytte skiløypa.  

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

Denne søknaden gjelder imidlertid ikke bidrag til selve prepareringen men bidrag til 

grunnarbeider i traseen slik at den lettere kan preparers. Hytteforeningen søkte også i 2014 om 

midler til utbedring av vei og skiløypetrase. Dafant ikke fjellstyret rom for å kunne gi bidrag. 



  SAKSFRAMLEGG FJELLSTYREMØTE 13.03.18 

23 

 

Nå dreier søknaden seg kun om utbedringer i skiløypetraseen.  Denne søknaden kan derfor 

vurderes noe annerledes, og det er kanskje litt mer relevant å kunne gi bidrag til utbedring av 

traseen. Dersom det er aktuelt å gi et bidrag, bør det som sagt presiseres at stikkløypa til 

Sorken skal prepareres jevnlig slik at lokalbefolkning og andre interesserte kan benytte løypa 

uten å måtte gå til fots inn til hytteområdet fra bommen. Det hører med i vurderingen at det 

finnes andre skiløyper som prepareres med utgangspunkt i Sorken, slik at for grendas del er 

det flere myligheter.  

På den ene siden kan søknaden vurderes som et godt tiltak sett ut fra at det gir mulighet for å 

utnytte allmenningen til skigåing på en lettere måte. Dette er også bra ut fra et helsperspektiv. 

På den andre siden er det litt usikkert hvor mange utenom hytteeierne sjøl som i praksis vil ha 

nytte av tiltaket. At tiltakt vil gagne en stor del av brukere og besøkere i statsallmenningen er 

nok ikke tilfelle. Av den grunn er administrasjonen av den oppfatning at ut fra et 

friluftssynspunkt bør denne søknaden prioriteres etter søknadene om midler til 

løypepreparering, nettopp fordi de søknadene gir muligheter for en større del av 

allmenningenes brukere. Men nå er det også slik at fjellstyret har en viss del av inntektene fra 

fritidsfestene på statsallmenningen. Ut fra det er det heller ikke urimelig at det kan ytes 

tilskudd til dette tiltaket fra Fjellstyret. Det er imidlertid slik at festeavgiften ikke er å betrakte 

som en avgift som skal dekke opp fellesgoder som f.eks skiløyper, klopper, bruer etc.  

Ved en samlet vurdering av søknadene kan ikke administrasjonen se at det er rom for å 

prioritere søknaden fra Svartodden/Gjermundsvika hytteeierforening. Fjellstyret rådes derfor 

til å avslå søknaden.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

Etter prioritering mellom mange gode søknader ihht reglene i bidragsbudsjettet 2018, 

ser ikke Engerdal Fjellstyre mulighet til å gi bidrag til Svartodden/Gjermundsvika 

Hytteforening, og søknaden om midler til grunnarbeider i skiløypetrase avslås. 
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Sak 20.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Sølen Løypeservice 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Sølen Løype og Fritidsservice, datert 30.01.2018. 

 

Bakgrunn: 

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

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

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

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

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

vinterferieukene og påsken. Søker preparere i all vesentlighet sine løyper med egen 

løypemaskin.  

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

i driftskostnader, inkludert lånekostnader for løypemaskin på kr 117 255,60. Videre er det 

budsjettert med kr 91 200,- i inntekter (evt bidrag/tilskudd ikke innregnet). Dette viser at 

budsjettert driftsresultat er negativt kr - 26 055,60. Bidrag fra fjellstyret ville derfor vært 

kjærkomment.  

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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

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

2017/2018 innvilges med 28 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

6. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 21.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Sømådalen Løypeservice 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad m. vedlegg fra Sømådal Løypeservice, datert 30.01.2017. 

Bakgrunn: 

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

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

løypenettet prepareres med løypemaskin, mens noe også prepareres med skuter.  

Vedlagt budsjett for 2018 viser driftskostnader på 75 000,-, som tilsvarer budsjetterte 

inntekter.  

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

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

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

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

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

Bidragsbudsjett med regler for 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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

Verdt å merke seg er at selskapet har budsjettert med inntekter fra kakelotteri for å få endene 

til å møtes. Det er derfor ikke satt av penger i budsjettet til fremtidig investeringer. Dette viser 

at løypekjøring ikke er noen innbringende virksomhet. Utfordringen for alle som driver 

løypepreparering blir derfor å finne kapital til å investere i nytt utstyr den dagen det er 

behøvelig. Slik det ser ut nå er det ingen av de interessegruppene som preparere løyper i 

Engerdal som klarer å sette av kapital til framtidig investering.  

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

1. Søknaden fra Sømådal Løypeservice til preparering av skiløypenett for 2017/18 

innvilges med 57 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 22.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Søre Elvdal Vel 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra Snerta Hytteforening, datert 30.01.2018.   

 

Bakgrunn: 

Søre Elvdal Vel søker om uspesifisert beløp til preparering av skiløyper mellom Snerta og 

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

Tidligere år har Snerta hytteforening søkt fjellstyret om midler (kr 5000,-) til samme tiltak. 

Fjellstyret har ikke gitt bidrag til hytteforeningen siden det er Søre Elvdal Vel som ansvarer 

(innehaver av dispensasjon fra motorferdselsforsriften) for skiløypa.   

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

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

andel er av totalkostnaden. Løypemannskapet har estimert en kostnad på kr 8000,- for å 

preparere løypa gjennom vinteren. Løypa er ca 7 km lang og skal prepareres med snøskuter.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

Dette er ei skiløype som ikke ligger inne i den kommunale skiløypeforskriften. Den er 

allikevel blitt preparert noen år og har lenge vært den eneste oppkjørte skiløypa i dette 

området. Nå er det tidligere i vinter gitt en dispensasjon for preparering av skiløype fra Søre 

Elvdal opp etter vegen til Skjørbekkdalen, inn til Tangjota og opp til fjellkanten. Dette 

preparers av privatperson (Kåre Johnny Øien).  

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

Administrasjonen vil anbefale at det gis bidrag også i år, men at man på tross av separate 
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søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Søre Elvdal Vel om økonomiske midler til preparering av skiløypenett 

for 2017/18 innvilges med 3000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige 

formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 23.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Løypepreparering – Drevsjø Stedsgruppe 

  

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad med vedlegg, datert 01.02.18.  

 

Bakgrunn:  

Drevsjø Stedsgruppe søker om støtte til løypekjøring for sesongen 2017/2018. Det er ikke 

spesifisert noe beløp for tilskudd i søknaden. Stedsgruppa er den mest aktive stedsgruppa i 

kommunen med ansvar for løyper, arrangering av karusellrenn og miniraiden. De drifter 

skihytta på Vålåberget vinterstid, samt fotballbanen på Drevsjø sommerstid. 

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

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

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

På en normalvinter ligger utgiftene på rundt 35 000,-. Hovedbok for 2017 ligger vedlagt  

søknaden.  

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

yndet utfluktsmål i Drevsjøområdet er Brannvakthytta på Volaberget. Bl.a. dit preparere 

stedsgruppa skispor.  

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: 

I bidragsbudsjettet 2018 inkl. regler faller denne søknaden inn under allmennyttig formål. 

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

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

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

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

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

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

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

søknader ser alle søknadene til løypekjøring i sammenheng. Administrasjonen er av den 

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

1. Søknaden fra Drevsjø Stedsgruppe til preparering av skiløypenett for 2017/2018 

innvilges med kr 12 000,- og belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

2. En forutsetning for utbetaling er at hele løypenettet det er søkt midler til, kjøres, og at 

ingen deler unnlates fra preparering. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 24.18 Ark 137   Saksbeh.: OOps 
Søknad om tilskudd: Klopping – Drevsjø Stedsgruppe.  

Saksdokumenter vedlagt: 

- Søknad fra stigruppa i Drevsjø Stedsgruppe datert 31.01.18. 

Bakgrunn:  

Drevsjø stedsgruppe søker om kr 30 000,- til klopping av «Kjentmannstur-stiene», innkjøp av 

stolper til infoskilt samt opptrykk av foldere. Prosjektet har en estimert kostnad på kr 57 100,- 

Fjellstyret har tidligere vært borti stigruppas arbeid. Dels har fjellstyret gitt økonomisk støtte 

til oppmerking og skilting av stier (kr 15 000,- se sak 28.17), og dels har fjellstyret stilt seg 

positive til at det opprettes avtale med grunneier (Fjellovens §12).  

Stigruppa søker nå om ytterligere midler til klopping, stolpemateriell og opptrykk av flere 

foldere. At gruppa snart er tom for foldere tolkes som at disse turstiene er populære.  

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: 

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

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

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

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

tilrettelagt tilbud som veldig mange kan dra nytte av.  

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

Søknad om midler til klopping, skiltmateriell, merking etc er typiske grunnlagsinvesteringer i 

denne sammenhengen. Opptrykk av foldere og vedlikehold av etablert infrastruktur er mer 

driftskostnad. Dette bør tiltakshaver ha i tankene ved planleggingen av slike tiltak. Det 

kommer en driftsfase og det er viktig å ha penger og mannskap til å holde dette vedlike etter 

selve etableringsperioden. På så vis kan det stilles spørsmål om fjellstyret skal være garantist 

for opptrykk av foldere i all framtid.  

Administrasjonens forslag til vedtak.  

1. Stigruppa i Drevsjø stedsgruppe gis et tilskudd på kr 8000,- til klopping av stier i 

henhold til søknaden. Beløpet belastes bidragsbudsjettet 2018, Allmennyttige formål. 

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

«Bidragsbudsjett 2018 inkl. regler»  
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Sak 25.18 Ark  335 Saksbeh.: OOps 
Søknad om fradeling av Styggdalssetra  tilhørende Nygård gnr165 bnr 93.  

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Brev fra Statskog SF datert 15.01.18. 

- Brev fra Karlsen/Lagerløf/Lagerløf datert 31.01.18. 

- Brev fra Karlsen/Lagerløf/Lagerløf datert 01.09.17. 

- Brev fra Fjellstyret til Erling Søgård datert 18.09.13. 

  

Bakgrunn: 

Statskog SF ber fjellstyret om å avklare om eiendommen Nygård gnr 165 bnr 93 på Drevsjø 

fortsatt har allmenningsrett ihht til fjellovens §2. Dette med bakgrunn i at Carina og Thomas 

Lagerløf søker om å få opprette et punktfeste for Styggdalssetra, tilhørende nevnte gård. Det 

bes om en uttalelse vedrørende søknaden om opprettelse av punktfeste. 

Det vises til vedlagte sakspapirer. Kort oppsummert ønsker søsknene Carina og Thomas 

Lagerløf å få opprettet et feste på Styggdalssetra i sitt navn. Det er deres søster Marita 

Karlssen som er hjemmelshaver på eiendommen Nygård som setra hører inn under. Karlsen 

har rett til avgiftsfritt å ha seterhusene stående sjøl om setra er «falt i fri». Gjennom 

overenskommelse i tidligere arveoppgjør er det tenkt slik at to av søsknene skal kunne eie 

setra mens Marita skal eie hovedbølet gården Nygård. Formelt er det derfor Marita Karlsen 

som eier Styggdalssetra i dag. Det kan nevnes at fjellstyret i 2013 ga en orientering om hva 

som må til for å fradele Styggdalssetra, se brev fra Engerdal fjellstyre til Erling Søgård datert 

18.09.13.  

Fjellstyret må vurdere hvorvidt Nygård fortsatt har allmenningsrett etter Fjellovens §2. når det 

gjelder forholdet rundt opprettelsen av punktfeste, er dette omfattet av Fjellovens kap X og 

Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane (Seterforskriften) §13. For 

ordens skyld kan også nevnes at Styggdalssetra ligger i Kviltflået Hovdlia Naturreservat, uten 

at det har direkte betydning for fjellstyrets vurdering av sakene.  

   

Administrasjonens vurdering. 

Som søkerne skriver har det ikke vært drift på Styggdalssetra siden slutten av 1960-tallet. 

Ifølge erklæringen som eier har gjort i forbindelse med seterregistreringen i 2001, er 1961 

oppgitt som siste år med melkeproduksjon. Setra har dermed falt fri etter Fjellovas § 22. Det 

er opprettet avtale om avgiftsfritt feste for Styggdalssetra. Setra er i en årrekke brukt som 

fritidseiendom, siden det ikke er aktiv drift på gården og følgelig ikke behov for setring. 

Gården Nygård har et totalt areal på 37,5 daa. Det har ikke vært aktiv drift på gården siden på 

1960-tallet. Jorda blir i dag brukt av annen bruker i grenda. Administrasjonens vurdering etter 

§2 i Fjelloven er at gården Nygård fortsatt har allmenningsrett. Gårdens areal blir fortsatt 

brukt til jordbruksformål, og sjøl om det ikke har vært husdyr på gården på mange år er 

gården like fullt å betrakte som en jordbrukseiendom. Det er bare dersom arealene bygges ned 
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til andre formål eller eksproprieres til annen bruk at det vil være aktuelt å stille spørsmål 

hvorvidt et bruk ikke lenger er allmenningsberettiget. 

Når det gjelder spørsmålet om å få overført festeforhold til annen person enn hjemmelshaver 

for gården, sier Seterforskriftens §13 at rett til å ha bygninger stående på seter som er falt i det 

fri kan gis til eier/bruker av eiendommen (Nygård). Denne retten kan ikke selges eller skilles 

fra eiendommen. Unntak kan derimot være dersom setra vises ut til annen seterbruker med 

behov. Slikt behov er ikke registrert og det foreligger derfor en rett til eier av Nygård om å ha 

bygningene stående vederlagsfritt på setra. Det er i vedleggene til søknaden vist til en sak 

fjellstyret behandlet i 2013 (sak 64.13). Denne saken handlet ikke om fradeling av seter fra 

gården, men om bruk av setervoll på seter som var erklært falt i det fri til beite for annen 

bruker.  

Konklusjonen i saken er derfor at det ikke foreligger grunnlag for å imøtekomme ønsket om at 

det opprettes festeforhold for Styggdalssetra for andre enn hjemmelshaver på gården Nygård.     

 
Administrasjonens forslag til uttalelse: 

1. Engerdal fjellstyre anser at Nygård gnr 165 bnr 93 på Drevsjø fortsatt er en 

landbrukseiendom og at det derfor følger almenningsrett til gården.  

2. Engerdal fjellstyre viser til Seterforskriftens § 13, og kan ikke se at det foreligger 

grunnlag for å opprette festeforhold for Styggdalssetra for andre enn hjemmelshaver 

på gården Nygård.   
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Sak 26.18 Ark  Saksbeh.: OOps 
Søknad om utbedring av skiløypa Kuhølrunden – Engerdal Østfjell Hytteeierforening 

 

Saksdokumenter vedlagt:  

- E-post med vedlegg fra Statskog SF datert 6. februar 2018. 
 
Bakgrunn: 
Statskog SF ber om fjellstyrets uttalelse med bakgrunn i henvendelse fra Engerdal Østfjell 

Hytteeierforening. De ønsker sammen med Femund Hytter å utbedre den såkalte 

«Kuhølrunden» for å sikre tidligere og kontinuerlig bruk.  

Det vises til nevnte e-post for detaljer i saken. 

I henhold til Fjellovens § 12 skal fjellstyret gis mulighet til å uttale seg i saker som vedrører 

grunndisponeringer i statsallmenningen. Grunndisponeringer kan bare skje dersom det ikke 

medfører vesentlig ulempe for bruksrettsutøving og slik at friluftslivet og naturverdier ikke 

skades. 

 

Administrasjonens vurdering. 

Tiltaket gjelder utbedring av en etablert og vel brukt trase. Vinterstid prepareres det skispor 

og det er i den forbindlese ønskelig med legging av bark over duk på visse utsatte og bløte 

partier. Dette vil gjøre det mulig å preparere løypa tidligere på vinteren. Samtidig vil det bli 

mulig å benytte traseen til sykling på en bedre måte enn i dag. 

Administrasjonen kan ikke se at det er bruksrettsinteresser i området som blir vesentlig 

skadelidende av tiltaket. For friluftslivet vil det være et positivt tiltak. Dels vil en få tilgang til 

skiløyper tidligere på sesongen og dels vil en muliggjøre terrengsykling i området. Tiltaket 

har derfor et folkehelseperspektiv i seg. 

Det er ikke registrert særlige naturverdier som blir skadelidende i traseen. Det er snakk om en 

trase som benyttes særlig vinterstid men også sommerstid. Deler av runden er allerede i dag 

en sti som det sykles på.  

Administrasjonen anbefaler fjellstyret å stille seg positive til tiltaket. Det kan om ønskelig 

stilles krav til at naturlige materialer benyttes i størst mulig grad. For øvrig kan grøftearbeider 

gjøre at bærigheten i myra blir dårligere, så dette bør i så fall utføres med fornuft.  

 

Administrasjonens forslag til uttalelse: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger til at «Kuhølrunden» utbedres som skissert. 

Fjellstyret anbefaler at det benyttes naturlige fyllmaterialer.  
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Sak xx.18 Ark   
Grunneiers samtykke Motorferdselsloven §10 – Knut Brenna 

 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Dispensasjon fra Engerdal kommune. 

 

Bakgrunn: 

Knut Brenna søker fjellstyret om grunneiers samtykke til å kjøre snøskuter for preparering av 

skiløype på Drevsjø. Løypa går fra Blokkodden og til Sørsjøbua.  

Engerdal kommune har sak 2018/114-1017/2018 gitt dispensasjon til kjøringen. Brenna har 

preparert denne strekningen flere år og har tidligere hatt samtykke fra Statskog SF.  

Fjellstyret err gjennom Fjellovens § 12 gitt myndighet til å begrense elller forby motorferdsel 

I statsallmenningen etter §10 i Motorferdselsloven. Videre har fjellstyret fattet prinsippielt 

vedtak i sak 02.16 om at saker etter § 6 i motorferdselsforskriften skal behandles i fjellstyret.  

 

Administrasjonens vurdering. 

Fjellstyret må i saken vurdere hvorvidt kjøringen vil være til skade eller ulempe i forhold til 

de interesser fjellstyret er satt til å ivareta etter fjelloven. Videre må fjellstyret ta stilling til om 

et evt samtykke vil medføre presedens og at omfanget i så fall vil være skadelig.  

I denne saken er formålet med kjøringen å preparere et skispor for primært å gi et 

skiløypetilbud sentralt i Drevsjøgrenda og til Sørsjøbua. Løypa går i flatt terreng er 

familievennlig. Løypa ligger ikke inne i den kommunale skiløypeforskriften.  

Kommunen har tidsbegrenset dispensasjonen i og med at løypa ikke ligger inne i den 

kommunale forskriften for skiløypenettet. Det hadde sannsynlig vært enklere å gi 

dispensasjon for prepareringen dersom løypa hadde vært godkjent gjennom en revidering av 

denne forskriften. Dispensasjonen har heller ikke satt vilkår om at det skal benyttes 

sporkjelke, noe fjellstyret i så fall bør gjøre. Dessuten bør fjellstyret sette vilkår om at 

Fjelloppsynet kan skal kunne benytte sporet i tjeneste, siden dette går der oppsynet sjøl kjører 

i forbindelse med oppsyn og skjøtsel.   

I og med dette er et formål det tidligere ikke er gitt dispensasjon til, har ikke fjellstyret noen 

erfaring om hvordan denne ferdselen har fungert. Fjellstyret anbefales å samtykke til 

kjøringen. Dette under forutsetning av at kjøringen skjer i henhold til gitt dispensasjon, at det 

benyttes sporkjelke/sporsetter samt at Fjelloppsynet skal kunne benytte samme trase ved 

behov.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om 

motorferdsel i  utmark og vassdrag til at Kåre Johnny Øien  kan kjøre med snøskuter i 
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henhold til gitt dispensasjon fra lokal motorferdselsmyndighet. Formålet med 

kjøringen er preparering av skiløype. Samtykket gjelder for den perioden som nevnte 

dispensasjon gjelder og forutsetter at det benyttes sporsetter/sporkjelke. Det gjøres 

oppmerksom på at Fjelloppsynet benytter samme trasè ved oppsyn og skjøtsel.    

 


