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SØKNAD OM TILSKUDD TIL NY KLOPP VED BOTNMYRA VED HELAKSKLETTEN 

 

Vedlegg:  

 

- Brev fra Storfjellseter velforening 29.11.2015.  

 

 

Saksframlegg: 

 

Storfjellseter velforening er en interesseorganisasjon for hytte- og setereiere ved Storfjellseter 

i Hirkjølen statsallmenning. Velet ønsker å fornye en klopp/trelagt gangsti i nordre enden av 

Botnmyra. Eksisterende klopping er i ferd med å synke i myra. Foreninga vil utføre selve 

leggingen av den nye kloppen på dugnad. Det er tenkt ca 60 meter, hvor det legges malmfuru 

6x6, og plank i 1 meters bredde. Materialkostnadene er beregnet til kr 19 400.  

 

Det søkes fjellstyret om tilskudd på kr 10 000 til innkjøp av materialer.  

 

 

Saksbehandlers merknader: 

 

Prosjektet er absolutt noe fjellstyret kan bevilge tilskudd til. Jf. Fjellovens § 11 avgjør 

fjellstyret hvordan et overskudd i fjellkassa kan benyttes. Overskuddet er ikke bundet til det 

enkelte år, og det er opp til fjellstyret å avgjøre om det kan disponeres midler utover ev. 

årsoverskudd. Innenfor en ramme på 20 000 kr kan fjellstyret fritt bevilge penger til 

allmennyttige formål.    

 

Med bakgrunn i sviktende inntektsgrunnlag hadde fjellstyret negativt årsresultat i 2015, og det 

er usikkert om det blir så mye bedre i 2016. og saken legges frem uten forslag til vedtak.   

 

Møtebehandling:  
 

Fjellstyret har tradisjonelt behandlet søknader om tilskudd fortløpende ettersom de har 

kommet inn. Tilskudd har blitt utbetalt etter at tiltaket er sluttført og 

budsjett/regnskapsoversikt er fremvist. Fjellstyret ønsker å forsøke en ny ordning med 

søknadsfrist og ev. prioritering av søknader.  

 

 

 

 

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  3.2.2016 

Arkiv nr.: 137.1 

Sak nr.: 04/16 

Saksbehandler: Erik Hagen 



 

Vedtak: 

 

Fjellstyret er positive til omsøkt tiltak, men med bakgrunn i budsjettbehandlingen og ønske 

om å vurdere tiltaket opp mot ev. andre søknader, utsetter fjellstyret saken.  

 

Frist for søknad om tilskudd til allmennyttige formål og næringsformål settes til 1. oktober 

2016. Søknader skal som et minimum inneholde opplysninger om søker, beskrivelse av 

prosjektet, kostnadsoverslag og finansieringsplan. Videre bør bekreftet regnskap for siste 

avsluttet regnskapsår følge søknaden. 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kopi:  

 

Statskog SF 

 

 


