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Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 14.04.16. 

 

Sak 26.16 Ark 012.1  
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 15.03.16. 

 

Sak 27.16 Ark   

Motorferdsel i utmark – Motorferdselslovens §10 
 

Saksdokumenter vedlagt: 

- Saksframlegg Engerdal kommune til Formannskapsmøte 12.04.16. 

 

Bakgrunn: 

I forbindelse med utredning av et nytt forslag til skuterløypenett i Engerdal er det behov for å 

befare og registrere visse nye strekninger. Det er aktuelt at disse befaringene kan gjøres med 

snøskuter. Det er Engerdal kommune som har dette behovet og er søker, samtidig som de også 

er dispensasjonsmyndighet. Befaringen er tenkt gjennomført i regi av rådmannen. 

Det området som er aktuelt for befaring er Gnollsetra – Risbrudalen - Veundåsvegen – 
Kvitvolia – Engerdalssetra – Kvilten – Drevsjø. Mest hensynsfulle/praktiske traseer i forhold 
til forslag til løypekart og nytt forslag til alternativ trase over Kvitvola. 
 

Det er skissert et behov for å kjøre med to snøskutere.  

Fjellstyret er gjennom Fjellovens §12 tillagt myndighet til å begrense eller forby motorferdsel 

i statsallenninge etter §10 i Motorferdselsloven. Videre har fjellstyret fattet prinsippielt vedtak 

(sak 02.16) om at saker etter § 6 i Motorferdselsforskriften skal behandles i fjellstyremøte.  

  

Administrasjonens vurdering. 

Fjellstyret har fått en kort muntlig orientering om saken fra orfører, og daglig leder har 

snakket med kommunens saksbehandler. Av tidshensyn er det bedt om at fjellstyret behandler 

saken så fort som mulig. Det foreligger for øvrig ingen flere dokumenter i saken for fjellstyret 

enn rådmannens saksutredning og forslag til vedtak. Formannskapet vil som 

dispensasjonsmyndighet fatte vedtak i møte den 12 april. Rådmannen har instilt på at det skal 

gis dispensasjon etter § 6 i Motorferdselsforskriften  

Fjellstyret har avgitt høringsuttalelse til kommunens forslag til skuterløyper i sak 52.15. Som 

følge av høringsinnspill har kommunen valgt å fremme et nytt forslag til kommunal forskrift. 

Etter planen skal denne behandles i kommunestyret før sommerferien for å avgjøre om 

forslaget skal legges ut til høring. Deretter følger en høringsperiode og prosess etter de 
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bestemmelser som gjelder. Kommunen har som målsetting å ha en løypeforskrift klar til 

årsskiftet.  

Fjellstyret har i sin handtering av spørsmålet om snøskuterløyper aldri avvist slike på 

prinsipielt grunnlag. Fjellstyret har uttrykt sine synspunkter på flere ting, bl.a. visse 

løypestrekninger. At kommunen derfor har behov for å jobbe litt med å se på nye trasevalg 

følger derfor som en naturlig konsekvens av høringsrunden. 

Siden fjellstyret i grunnen har hatt en postivt tilnærming til saken og tatt i betrakning at for 

statsallmenningens del er snakk om kjøring i relativt liten omfatning, kan ikke 

administrasjonen se at det er nødvendig hverken å forby eller begrense kjøringen i forhold til 

det som rådmannen foreslår. Det er allikevel verdt å påpeke at kjøringen, av hensyn til viltet, 

burde vært gjennomført tidligere på vinteren. Det er dessuten som rådmannen påpeker i sitt 

saksframlegg mulig å løse behovet med å gå på ski.   

  

Administrasjonens forslag til vedtak: 

I henhold til fjellovens § 13 gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i 

Motorferdselsloven til at Engerdal kommune gis mulighet til å befare omsøkte 

strekninger på Statsallmenningen med inntil 2 snøskutere. Samtykket gis under 

forutsetning av at kjøringen skjer på snødekt mark og at det tas natur- og miljøhensyn, 

og hensyn til andre brukere av statsallmenningen.  Dette samtykket gjelder fram til og 

med 30 april 2016.  
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Sak 28.16 Ark   

Oppnevning av styrerepresentant til NØR elgregion. 
 

Saksdokumenter vedlagt: 
- Ingen 

 
Bakgrunn. 
Engerdal fjellstyre forvalter som kjent elgjakta på statsallmenningen i Engerdal. Fjellstyret er 
med i Elgregion Nord-Østerdal/Røros med en stor del av arealene. Fjellstyret har sammen 
med de andre viltstellområdene som inngår i regionen, hatt en representant i styret. I forrige 
fjellstyreperiode har styreleder Halvor Hansson vært valgt som representant til styret i NØR 
elgregion med Bjørnar Johnsen som vara.  
 
I forbindelse med årsmøtet i elgregionen er det behov for å oppnevne nye representanter. I og 
med det er et nytt fjellstyre er det også ryddig å vurdere representasjonen i elgregionen. 
 
 
Administrasjonens vurdering. 
Administrasjonen ønsker ikke å legge seg opp i fjellstyrets vurdering av hvem som bør sitte i 
styret. Det er allikevel verdt å påpeke at i stort sett alle møtene som har vært er det 
vararepresentanten som møter for Engerdal fjellstyre. En varieant kan derfor være, slik det var 
i forhold til oppnevnelse av representant til styret i Femund/Trysilvassdragets fiskefond, at det 
velges en fra administrasjonen med en styrerepresentant som vara.  
 
Vurderingen ellers er at Engerdal fjellstyre med sine arealer bør være aktive i elgregion. Det 
er viktig i forhold til å ivareta egne interesesser knyttet til avskyting og i forhold til 
problemstillinger knyttet til trekkelg og elgbeite.  
 
Administrasjonen har derfor ikke konkrete forslag til representanter men overlater til 
fjellstyret å foreslå disse.  
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Som Engerdal fjellstyres representant til styret i Elgregion NØR oppnevnes _____________, 

med _____________________ som personlig vararepresentant.  

 


