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Sak 01/2019 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra fjellstyremøte 5.desember 2018 legges frem for godkjenning. Protokollen 

underskrives av de som var på møtet. 

 
Sak 02/2019 Referatsaker 

A. Brevjournal (Sekretær) 

B. Timebruk 2018 (Sekretær) 

C. Møte i følgeprosjekt i Rondane (Hans Bondal) 

D. Samling for fjellstyrer på Værnes, ny fjell-lov (Ole Sollien) 

 

 

Sak 03/2019 Godkjenning av årsregnskap for revisjon 

Dokumenter vedlagt saken:  

1. Økonomirapport 2018 

2. Resultatregnskap og balanse 2018  

 

Bakgrunn 

Regnskapsfører hos Vekstra Folldal har nå ferdigstilt regnskapet for 2018 og dette fremlegges nå 

for godkjenning hos fjellstyret. Ved godkjenning sendes regnskapet til revisjon.  

Saksbehandlers merknader 

Årets regnskap viser et underskudd på kr.- 110 218. Regnskapsåret 2018 har bydd på både positive 

og negative overraskelse som i sum allikevel ga et relativt godt driftsresultat, hvis kostnader med 

juridisk bistand settes til side. På inntektssiden har det største bidraget kommet fra tilskudd til 

oppussing av kontorlokalet og refusjon fra staten, og samlet utgjorde disse 29 % av 

driftsinntektene. Det har også vært en solid økning i inntekter fra tjenestesalg, og disse utgjorde til 

sammen 21 %.  Småvilt- og elgjakt bidro hver med 15 % av driftsinntektene, mens villreinjakta 

fortsatt kun utgjør 6 %. En hyggelig overraskelse i 2018 var en dobling i inntekter fra 

måsaplukking og denne utgjorde hele 7 % av driftsinntektene.  

På kostnadssiden er fortsatt lønnskostnaden den tyngste posten etterfulgt av kostnader til juridisk 

bistand og pensjonssparing.   
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Generelt kan det sies at Sollia Fjellstyre har hatt en dårlig lønnsomhet over flere år, men at denne 

nå er i ferd med å bedre seg. Dårlig lønnsomhet over en tid har også ført til en svekket i likviditet. 

Finansieringssituasjonen er allikevel fortsatt god takket være egenkapital og lav gjeldsgrad. 

Forslag til vedtak 

Fremlagt regnskap godkjennes for revisjon 

 

Sak 04/2019 Vei til Atnsjøen 

Dokumenter vedlagt saken:  

1. E-post fra fjellstyremedlem Turid Hoffstad 

2. Kartutsnitt 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Vegplan 

5. Grunneiers tillatelse 

6. Særutskrift sak 17/84 Stor-Elvdal kommune 

Bakgrunn 

Fjellstyremedlem Turid Hoffstad har bedt fjellstyrets sekretær om å forberede saken for fjellstyret 

(se kopi av e-post).  

Fjellstyret vedtok i sin 4-års plan for perioden 2012-2015 å sikre allmennheten adkomst til 

Atnsjøen ved å bygge vei ned til «Andersbåta». Tidligere fjellstyresekretær Kristian Ingdal fulgte 

opp fjellstyrets vedtak og fikk utarbeidet en veiplan, reguleringsplan og grunneiers tillatelse (se 

sakens dokumenter). Tiltaket har ligget dødt siden 2013 i påvente av finansiering. 

Stor-Elvdal kommune vedtok i sin økonomiplan for 2018-2021 å bevilge et tilskudd pålydende 

1 000 000 kr til bygging av vei til Atnsjøen.  

Vedtak i Kommunestyret - 20.12.2017: 

7. 1,0 mill.kr. settes av på et fond med formål om at Sollia Fjellstyre kan gis tilskudd 

for etablering av offentlig adkomst til Atnsjøen – i hht vedtatt reguleringsplan. 

Gjennomføring i løpet av økonomiplanperioden 
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Saksbehandlers merknad 

Allmennhetens- og de bruksberettigedes adgang til Atnsjøen er i dag svært begrenset. Adkomst til 

Atnsjøen er avhengig av private rettighetshaveres samtykke. En enklere adgang fra 

statsallmenningssiden er nødvendig for at Atnsjøens ressurser både hva gjelder fiske og friluftsliv 

skal kunne utnyttes.  

Vegprosjektet er allerede godt i gang ved at området er regulert, tillatelser er innhentet og 

vegplanen foreligger. Vegtraséen er også stikket i terrenget. Når finansieringen er på plass er neste 

skritt anbudsutlysning. Før dette kan gjøres må prosjektet friskes opp etter at det har ligget dødt 

noen år.  

På telefon 30.1.19 opplyser Stor-Elvdals ordfører til fjellstyrets saksbehandler at pengene avsatt i 

økonomiplanen for 2018-2021 bare er sikret ved fortsatt politisk vilje. Da 2019 er et valgår så er 

det usikkert hvilke politiske prioriteringer som videreføres for de kommende årene. Det er derfor 

viktig at fjellstyret vurderer igangsetting av et slikt prosjekt nå for å sikre seg tilgang til midlerne 

som er avsatt i økonomiplanen for 2018-2021.  

Forslag til vedtak 

1. Fjellstyret ønsker å sikre allmennheten tilgang til Atnsjøen og tar opp igjen 

veiprosjektet fra 2013. 

2. Daglig leder gis mandat til å reetablere prosjektet i 2019 og fortløpende orientere 

fjellstyret om fremdriften 

3. Fjellstyret vurderer fremdriftshastigheten forløpende på bakgrunn av 

finansieringssituasjon eller andre forhold.    
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Sak 05/2019 Budsjett 2019 

Dokumenter vedlagt saken: Forslag til budsjett 2019  

 

Bakgrunn 

Fjellstyrets budsjetter har i de senere år vært preget av kostnadsbesparelser og forsøk på å øke 

inntekter.  Dette blir også overordnet ved budsjettet for 2019.  

Saksbehandlers merknader 

Følgende forhold påvirker budsjettet for 2019:  

Inntektssiden: 

• Fortsatt stor andel tjenestesalg 

• Forventer en liten økning i villreinkvoter, ellers stabilt hos elg og småvilt 

• Fortsatt inntekter fra måsaplukking 

• Tilskudd til HC rampe 

Utgiftssiden: 

• Fortsatt høye kostnader med rettsak (ukjent omfang) 

• Forventning om 2,5 % lønnsvekst 

• Innkjøp av påkrevd HMS oppsynsutstyr 

Forslag til vedtak 

Saksbehandlers forslag til budsjett for 2019 godkjennes. 

 

 

 

 

 



                                                   

Sollia Fjellstyre 

Møtebok 

Møtested: Gamle Sollia kommunehus 

Møtedato: 05.02.19 

Saksnummer: 01-07/2019 

Saksbehandler: HPR 

Antall sider:7 

        

 

5 

 

Sak 06/2019 Søknad om grunneiers tillatelse til motorferdsel  

Dokumenter vedlagt saken:  

1. Søknad om grunneiers tillatelse til løypekjøring- Gunstadseter Velforening 

2. Kart: Arealbruk villrein og vinterbeiteressurser-Gunstadseter 

3. Kart: Vinterbeite -Rondane og Sølnkletten 

4. Kommunens tillatelse til motorferdsel 2019-2021 

Bakgrunn 

Sollia fjellstyres sekretariat fant ved en tilfeldighet ut at Stor-Elvdal kommune hadde gitt tillatelse 

til løypekjøring i 2018 for Gunstadseter vel. Velforeningen har ikke innhentet grunneiers tillatelse 

til dette i 2018. Det er ikke klart om det faktisk ble kjørt i 2018 og dette lar seg vanskelig bevise i 

dag. Fjellstyrets saksbehandler tok i januar 2019 kontakt med velforeningen for å påpeke at det i 

tillatelsen fra Stor-Elvdal kommune og i motorferdselloven stilles krav om grunneiers tillatelse. 

Kommunens tillatelse forutsatte også dispensasjon fra verneforskrifter der traséen går over 

vernede områder. En slik dispensasjonen gjelende for 2018 foreligger for Setningslia 

naturreservat.  

Velforeningen ble av fjellstyrets saksbehandler bedt om å søke fjellstyret om grunneiers tillatelse 

til løypekjøringen. Denne søknaden kom 30.1.19 (se sakens dokumenter). 

Saksbehandlers merknad 

Følgende tillatelse må innhentes for å kunne kjøre opp skiløyper i utmark: 

• Dispensasjon fra lov om motorferdsel→ Kommunen 

• Grunneiers tillatelse→Fjellstyret (Statsallmenning) 

• Eventuelle dispensasjoner fra vernebestemmelser→Vernemyndigheter 

I denne saken har søker innhentet tillatelse til motorferdsel fra kommunen for 2019. Dette punktet 

er således oppfylt. 

Fjellstyrets myndighet til å gi grunneiers samtykke i motorferdselsaker er hjemlet 

motorferdselslovens § 10 om grunneiers samtykke. Denne innebærer at kjøring krever grunneiers 

samtykke, og at grunneier kan sette begrensinger eller gi anvisninger for kjøringen. I 2015 ble 

motorferdselsloven endret, og i denne prosessen ble det også gjort endringer i Fjellovens § 12 slik 
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at det nå er fjellstyret som er gitt myndighet til å begrense eller forby motorferdsel på 

statsallmenninger. Tidligere ble dette gjort av Statskog. Denne tillatelsen er enda ikke gitt søker. 

Dispensasjon fra verneforskriften gis av vernemyndigheten for det aktuelle området. Omsøkt trasé 

går innenfor Setningslia naturreservat og også delvis i Rondane Nasjonalpark. Søker har kun 

dispensasjon for Setningslia naturreservat, men kun for 2018. 

Vurdering av hensynet til villrein i Rondane 

Sollia fjellstyre er rettighetshaver innenfor Rondane sørvillreinområde og har sterke interesser for 

å ivareta villreinen og dens leveområder. Den omsøkte traséen er innenfor det som i Regionalplan 

for Rondane og Sølnkletten er kategorisert som «Nasjonalt villreinområde». Planen har i kapittel 

5.3 felles retningslinjer for nasjonalt villreinområde i Rondane og Sølnkletten, SONE 1 

(saksbehandlers understrekning): 

Retningslinjer for friluftsliv og ferdsel: Type ferdsel og omfang av ferdselen må vurderes 

konkret i forhold til villreinens bruk av områdene til ulike tider av året. Merkede stier og 

løyper legges utenom de mest sårbare områdene. All ferdsel bør unngås nær villrein i 

kalvingstid.  I områder uten vinterbeite for villrein er tilrettelegging for ferdsel og 

aktiviteter vinterstid uproblematisk i forhold til villrein. Tilsvarende gjelder mer perifere 

sommerområder med lite tilhold, sjelden eller avgrenset bruk som beiteområde for villrein. 

Kunnskap om områdebruken legges til grunn i vurderingene. 

Området det søkes om ligger i eller tett inntil viktige vinterbeiteområder for villreinen i Rondane 

(se kart vedlagt saken). Området Snødølhøgda er mye brukt av villrein vinterstid. En skiløype, 

slikt den er planlagt i søknaden bidrar til å kanalisere ferdsel inn i et viktig beiteområde for 

villrein. Kanalisering av ferdsel er et viktig virkemiddel i villreinforvaltningen, men dette 

forutsetter at kanaliseringen skjer vekk fra sårbare områder. Det er derfor viktig at forvaltningen 

blir involvert tidlig i slike prosesser for å legge løypene til egnede områder. Bruk av allmenningen 

er positivt på mange måter og en skiløype er ikke utelukkende negativt hvis den legges til riktige 

områder.  

Forslag til vedtak 

1. Søknad om grunneiers tillatelse til omsøkt skiløypetrase avslåes 

2. Fjellstyret ønsker å delta i prosessen med å finne en egnet trasé før grunneiers 

tillatelse blir gitt 
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Sak 07/2019 Eventuelt 

 


