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Endal statsallmenning - alternativt forslag til tilbakeføring av ulovlig bygget veg
Basert på krav fra Fylkesmannen i Trøndelag om tilbakeføring av ulovlig bygget vegstreking i Endal
statsallmenning, ble det fra Statskog sendt brev til styret for Endal setervei med spørsmål om de kunne
påta seg oppdraget med tilbakeføringen.
Veilaget har et ønske om å få en avslutning på denne saken, men mener at det ut fra flere hensyn vil være
uheldig å gjennomføre tilbakeføringen slik den er beskrevet i e-post av 17.07.20 fra Fylkesmannen v/Inge
Hafstad.
De har derfor kommet opp med et alternativt forslag til tilbakeføring som de mener langt på vei vil
imøtekomme kravet fra Fylkesmannen i Trøndelag, samtidig som det vil bidra til at vil unngå terrengskader
under framtidige transporter i forbindelse med utøvelsen av bruksrettene i denne delen av
statsallmenningen .
Forslaget går i kort trekk ut på å lede bekken vist på vedlagte skisse mellom strekning 4 og 5 over veien,
og fylle opp veggrøfta med tilkjørte masser.
Viser til brev fra Endal setervei av 08.09.20 m. vedlagte skisse av grøftestrekningen.
Før saken oversendes Fylkesmannen i Trøndelag til avgjørelse, bes herved om fjellstyrets
uttalelse/kommentar til veilagets alternative forslag til tilbakeføring.

Med hilsen
Geir Wagnild
eiendomskonsulent
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Vedlegg: Brev fra Endel setervei datert 08.09.20 med skisse av veigrøftstrekning.
Kopi av brev til Endal setervei av 21.07.20

Kopi til:
Fylkesmannen i Trøndelag

v/Inge Hafstad
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