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Engerdal kommunestyre har behandlet saken i sitt møte den 29.01.09 med slikt vedtak:

Engerdal kommune støtter Utvalgsflertallets forslag om at fjelloven videreføres i Sør-Norge.
Engerdal kommune er enig i flertallets forslag til endringer i fjelloven, og mener forslagene vil
styrke fjelloven og fjellovsystemet i statsallmenningene i Sør-Norge over tid.

Engerdal kommune støtter videre Utvalgsflertallets forslag om lokalforvaltning gjennom
interkommunale utmarksstyrer i Nordland og Troms. Flertallets, forslag om interkommunale
utmarksstyrer med reell beslutningsmyndighet og lovbestemte inntekter, imøtekommer
lokalbefolkningens og kommunenes krav om lokal deltakelse i forvaltning av utmarksressursene i
landsdelen. Flertallets forslag til forvaltningsmodell for Nordland og Troms vil innebære at vi får
en likeartet forvaltningsmodell i Nordland og Troms og i Sør-Norge.

Engerdal kommune har vært spesielt opptatt av allmennhetens interesser og retten til jakt og fiske.

Etter Engerdal kommunes syn ivaretar flertallets forslag til forvaltningsmodell disse interessene på
en god måte, ved at allmennhetens interesse og retten til jakt og , fiske, foreslås lovfestet, noe som vil
sikre at dagens gode ordninger på disse områdene vil bli videreført.

Engerdal kommune støtter også flertallsforslaget om at statens grunn i Nordland og Troms
overføres til et nytt eierorgan, Hålogalandsallmenningen. Statskog har i innstillingen avvist en
modell hvor utmarksstyrene oppnevnes av primærkommunene. Som en organisasjon for
kommunene kan ikke Engerdal kommune akseptere Statskogs alternative modell - (kalt revidert
Statsleog), hvor utmarksstyrene skal oppnevnes av reindriften og fylkeskommunene. Engerdal
kommune kan heller ikke støtte en modell hvor utmarksstyrene skal være underlagt Statsleog - og
i realiteten kun ha krav på utgiftsdekning.

. Statskogs hovedkontor (for gjenværende Statskog) lokaliseres lenger sør i landet.

. I Utvalgets mandat fi engår at utvalget skal søke å, finne frem til forslag som kan virke
konfliktdempende. Engerdal kommune viser i denne sammenheng til at samtlige av de samiske
representantene i Utvalget har fremmet et krav om overdragelse til nytt eierorgan. Med unntak
av representantene, fra Statsleog og Frifo, har samtlige øvrige utvalgsmedlemmer sluttet seg til
forslaget.

Engerdal  kommunes tilslutning  til flertallsforslaget er gjort med , følgende forbehold:
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 De bruksberettigede bør ikke ha krav på å ha flertall i utmarksstyrene

 Forslag til ny § 17-3 i plan- og bygningsloven tas ut

• Forslag til § 25 i plan- og bygningsloven tas ut

 I forkant av overføringen av statens grunn til Hålogalandsallmenningen bør det skje en
arealarrondering, hvor arealer som ikke er å anse som utmarksarealer overføres
kommunene . Slik overføring må ske vederlagsfritt

Dette til orientering.
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