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Innstillinger og vedtak i Engerdal fjellstyres møte 08.06.16. 

 

Sak 39.16 Ark 012.1  

Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 26.04.16. 
 

Etter spørsmål fra møtets leder ble innkallinga til møtet godkjent.  

Ang saklista ble det foreslått å ta inn to nye saker på saklista, sak 49.16 og sak 50.16. Vedr. 
sak 50.16 ba Reidar Åsgård å bli kjent inhabil. Han fratrådte møtet under behandlingen om sin 
habilitet. Fjellstyret kjente Åsgård inhabil i saken. Han fratrådte møtet under behandling om 
hvorvidt sak 50.16 tas inn på saklista. Fjellstyret vedtok å ta sak 50.16. inn på saklista.  

Ristin Mortensson ønsket sin habilitet vurdert i forhold til sak 40.16. før saklista ble godkjent 
Fjellstyret kjente Mortensson habil i saken.  

Fjellstyret ønsket å ta referat og orienteringssaker til slutt i møtet. 

Protokoll fra møtet den 26.04.16 ble enstemmig godkjent.  

 

 

Sak 40.16 Ark 335.2 Saksbeh.: OOps 

Søknad om tilleggsjord – Valdalen gnr. 164  Bnr. 57 
 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
I henhold til § 20 i Seterforskriften utvises det et tilleggsareal på intill 275 daa i 
tilknytning til gården Valdalen, gnr 164 bnr 57.  

I forbindelse med utvisningsforretningen gjøres det en befaring i området der søker 
sammen med  kommunen, Statskog, Svahken Sijte og fjellstyret deltar for å finne 
arronderingsmessige løsninger slik at utvist areal ikke kommer i konflikt med 
reguleringsformål i kommuneplanens arealdel. Videre stiller fjellstyret som krav at 
arronderingen blir slik at arealet, og følgelig gjerde, utformes på en måte som 
hensyntar reindriftsnæringens interesser og allmenne frilufts- og naturverninteresser 
hensyntas i størst mulig grad.   

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Saken utsettes. 
2. Fjellstyret tar initiativ til en felles befaring der følgende inviteres: søkerne, Svahken 

Sijte, Engerdal kommune, naboer i området, reindriftsfaglig avd. hos fylkesmann i 
Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Hedmark, Statskog SF, Sametinget, Mattillsynet.  



  PROTOKOLL FJELLSTYREMØTE 08.06.16 

2 

 

3. Det innhentes uttalelse fra Sametinget, reindriftsfaglig avd. hos fylkesmann i Sør-
Trøndelag, Fylkesmannen i Hedmark og Mattilsynet.  

Fjellstyrets forslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

1. Saken utsettes. 
2. Fjellstyret tar initiativ til en felles befaring der følgende inviteres: Søkerne, Svahken 

Sijte, Engerdal kommune, naboer i området, reindriftsfaglig avd. hos fylkesmann i 
Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Hedmark, Statskog SF, Sametinget, Mattillsynet.  

3. Det innhentes uttalelse fra Sametinget, reindriftsfaglig avd. hos fylkesmann i Sør-
Trøndelag, Fylkesmannen i Hedmark og Mattilsynet.  

 

 

Sak 41.16 Ark 434 Saksbeh.: OOps 
Motorferdsel i utmark §10 – Martin Waldal jr. 

 

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 Martin Waldal jr. kan kjøre med motorbåt på 
Gutulisjøen etter omsøkt trase for transport av mat.  

Samtykket gjelder fram til 30.09.2016.  

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedta ble dermed som 
følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 I lov om 
motorferdsel I utmark og vassdrag til at Martin Waldal jr. kan kjøre med motorbåt på 
Gutulisjøen etter omsøkt trase for transport av mat.  

Samtykket gjelder fram til 30.09.2016.  
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Sak 42.16 Ark 434 Saksbeh.: OOps 
Motorferdsel i utmark §10 – Sæming Hole jr. 

 

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 Sæming Hole jr kan kjøre med ATV reg nr 
HE 6172 etter omsøkt trase fra Skjærbekkdalen til Munkbetsetra. Samtykket gjelder 
med de samme betingelser som dispensasjon fra Engerdal kommune gir.  

Fjellstyret fremmet følgende endringsforslag (i kursiv) : 

I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 I lov om 
motorferdsel I utmark og vassdrag til at Sæming Hole jr kan kjøre med ATV reg nr 
HE 6172 etter omsøkt trase fra Skjærbekkdalen til kommunegrense mot Rendalen 

kommune. Samtykket gjelder med de samme betingelser som dispensasjon fra 
Engerdal kommune gir.  

Administrasjonens forslag med fjellstyrets endringsforslag enstemmig vedtatt. Fjellstyrets 
vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 I lov om 
motorferdsel I utmark og vassdrag til at Sæming Hole jr kan kjøre med ATV reg nr 
HE 6172 etter omsøkt trase fra Skjærbekkdalen til kommunegrense mot Rendalen 

kommune. Samtykket gjelder med de samme betingelser som dispensasjon fra 
Engerdal kommune gir.  

 

 

Sak 43.16 Ark 434 Saksbeh.: OOps 
Motorferdsel i utmark § 10 – Destinasjon Femund Engerdal 

 

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 Destinasjon Femund Engerdal kan kjøre med 
motorbåt på Glen i Jytlingsmarka, Bursjøen og Gutulisjøen. Samtykket gjelder under 
samme forutsetninger og i samme tidsrom som gjelder i dispensasjonen fra Engerdal 
kommune.  

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 
følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 I lov om 
motorferdsel I utmark og vassdrag til at Destinasjon Femund Engerdal kan kjøre med 
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motorbåt på Glen i Jytlingsmarka, Bursjøen og Gutulisjøen. Samtykket gjelder under 
samme forutsetninger og i samme tidsrom som gjelder i dispensasjonen fra Engerdal 
kommune.  

 

 

Sak 44.16 Ark 354.3 Saksbeh.: OOps 
Høring: Dispensasjon for utlegging av fiberoptisk kabel i Femund 

 

Administrasjonens forslag til vedtak:  
Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger mot at det legges kabel i Femund som 
omsøkt, under forutsetning at det tas miljøhensyn ved ilandføringspunktene og at 
tiltakshaver forsikrer seg om at gyteområder for fisk ikke skades. Fjellstyret kan være 
behjelpelig med å finne kontaktpersoner med kunnskap om gyteområder.   

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 
følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger mot at det legges kabel i Femund som 
omsøkt, under forutsetning at det tas miljøhensyn ved ilandføringspunktene og at 
tiltakshaver forsikrer seg om at gyteområder for fisk ikke skades. Fjellstyret kan være 
behjelpelig med å finne kontaktpersoner med kunnskap om gyteområder.   

 

 

 

Sak 45.16 Ark 112 Saksbeh.: OOps 
Økonomirapport 1. tertial 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 30.04.2016 til etterretning.  
 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 
følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre tar økonomirapport pr 30.04.2016 til etterretning.  
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Sak 46.16 Ark 111 Saksbeh.: OOps 
Justering av Driftsbudsjett for 2016.  

 

Adminstrasjonens forslag til vedtak:  

Det gjøres ingen justeringer av vedtatt driftsbudsjett for 2016 i denne omgang. DL 
rapporterer til fjellstyret ihht pkt 22 i «Reglement, retningslinjer og 
stillingsbeskrivelser for Engerdal fjellstyre».   

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 
følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

Det gjøres ingen justeringer av vedtatt driftsbudsjett for 2016 i denne omgang. DL 
rapporterer til fjellstyret ihht pkt 22 i «Reglement, retningslinjer og 
stillingsbeskrivelser for Engerdal fjellstyre».   

 

 

Sak 47.16 Ark  Saksbeh.: Mtra/OOps  
Digitalt salg av fiskekort  

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Engerdal Fjellstyre skal fra og med 2017 selge alle fiskekort digitalt, gjennom salg på 
nett, forhandlerløsning og SMS. 

 

Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som 
følger: 

Fjellstyrets vedtak:  

Engerdal Fjellstyre skal fra og med 2017 selge alle fiskekort digitalt, gjennom salg på 
nett, forhandlerløsning og SMS. 
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Sak 48.16 Ark  Saksbeh.: OOps 
Oppnevning av styrerepresentant til stiftelsen Femundsmarka nasjonalparksenter 
avd Elgå.  

 

Administrasjonens forslag til vedtak. 

Engerdal fjellstyre velger  …………………….. som fjellstyrets representant til styret i 
stftelsen Femundsmarka nasjonalparksenter, med …………. Som varamedlem.  

 

Fjellstyrets forslag:  

Engerdal fjellstyre velger Lena Øien  som fjellstyrets representant til styret i stiftelsen 
Femundsmarka nasjonalparksenter, med Monica Bye Spånberg som varamedlem.  

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

Engerdal fjellstyre velger Lena Øien  som fjellstyrets representant til styret i stiftelsen 
Femundsmarka nasjonalparksenter, med Monica Bye Spånberg som varamedlem.  

 

 

Sak 49.16 Ark   
Bordsak: Vedr fradeling av seterbebyggelse  – Åsbu i Veundåsen 

 

Administrasjonens forslag til vedtak: 
Engerdal fjellstyret har notert seg Statskog SF syn vedr søknad om fradeling av hytta «Åsbu» 
i Veundåsen. Fjellstyrets behandling og syn i saken går fram av vedtak i sak 32.16, samt i 
brev av 04.05.16 til Statskog SF. Fjellstyret anser at saken ikke er korrekt behandlet da det er 
snakk om fradeling av seterbebyggelse på en seter som ikke er falt i fri. Statskogs ukorrekte 
oppfølging av saken på 1990-tallet, bl.a. ved at eksisterende festeforhold ble videreført med 
ny eier til tross for at både fjellstyret og Statskog mente at «Åsbu» skulle inngå som en del av 
seterbebyggelsen, kan ikke danne presedens for slike saker.  

 

Fjellstyret fremmet følgende forslag til vedtak: 

Slik Engerdal fjellstyre ser det, har hele saken om fradeling av angjeldende hytte vært 
unødvendig. Med de opplysninger som foreligger i Statskogs brev av 20.mai 2016, er 
dette en ikke-sak. Da er det selvfølgelig heller ikke en klagesak.  
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Det er på det rene at det siste som skjedde i «hytte-saken» var en tilbakeføring av hytta 
til seterbebyggelsen på Nygård-setra. Hytta ble derfor avgiftsfri; «og kan ikke skilles 
fra denne» (altså fra seterbebyggelsen). Noe som må oppfattes som et definitivt krav. 
Festekontrakten måtte følgelig endres (pkt 4, festeavgift og pkt 8.3) «og skal derfor 
oppbevares som ett tillegg til denne», som det videre framgår av Statskogs brev av 
20.mai 2016. Statskog har forsømt seg og konkluderer i sitt brev med at den tinglyste, 
ikke endrete festekontrakten, som er uten det avtalte tillegget, må gå foran de nye, ikke 
tinglyste vilkårene. Dette kan det neppe være tvil om. Fjellstyrets konklusjon er derfor 
at saken ikke skaper presedens for tilsvarende saker som måtte komme til behandling i 
Fjellstyret. I denne saken må ansvaret ligge hos Statskog som har forsømt seg og ikke 
fulgt opp rettsforliket fra 1998.  

 

Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

Slik Engerdal fjellstyre ser det, har hele saken om fradeling av angjeldende hytte vært 
unødvendig. Med de opplysninger som foreligger i Statskogs brev av 20.mai 2016, er 
dette en ikke-sak. Da er det selvfølgelig heller ikke en klagesak.  

 

Det er på det rene at det siste som skjedde i «hytte-saken» var en tilbakeføring av hytta 
til seterbebyggelsen på Nygård-setra. Hytta ble derfor avgiftsfri; «og kan ikke skilles 
fra denne» (altså fra seterbebyggelsen). Noe som må oppfattes som et definitivt krav. 
Festekontrakten måtte følgelig endres (pkt 4, festeavgift og pkt 8.3) «og skal derfor 
oppbevares som ett tillegg til denne», som det videre framgår av Statskogs brev av 
20.mai 2016. Statskog har forsømt seg og konkluderer i sitt brev med at den tinglyste, 
ikke endrete festekontrakten, som er uten det avtalte tillegget, må gå foran de nye, ikke 
tinglyste vilkårene. Dette kan det neppe være tvil om. Fjellstyrets konklusjon er derfor 
at saken ikke skaper presedens for tilsvarende saker som måtte komme til behandling i 
Fjellstyret. I denne saken må ansvaret ligge hos Statskog som har forsømt seg og ikke 
fulgt opp rettsforliket fra 1998.  

 

 

Sak 50.16 Ark  Saksbeh.: HHan 
Bordsak: Statskogs hogst i vernskog rundt grenda Granberget 

 

Reidar Åsgård var tidligere i møtet kjent inhabil i saken og fratrådte møtet under behandling 
av saken.  

Fjellstyrets forslag til vedtak: 

1. Fjellstyret oversender brev til Statskog SF som foreslått.  
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2. Styreleder underskiver brevet på vegne av fjellstyret.   

 

Fjestyrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Fjellstyrets forslag til vedtak enstemmig 
vedtatt. Fjellstyrets vedtak ble dermed som følger: 

Fjellstyrets vedtak: 

1. Fjellstyret oversender brev til Statskog SF som foreslått.  
2. Styreleder underskiver brevet på vegne av fjellstyret.   

 

 


