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Endal statsallmenning - tilbakemelding på alternativt forslag til
tilbakeføring av ulovlig bygget veg - Endalen landskapsvernområde Maureggvollen - Finntjønnan
Viser til e-post fra Statskog SF v/Geir Wagnhild angående tilbakeføring av ulovlig bygget vei i Endal
landskapsvernområde. I e-posten skisseres et alternativt forslag som i praksis medfører at kulepunkt
en gjennomføres, mens kulepunkt to og tre om å fjerne toppdekket av vegen langs myra og benytte
massene til å fylle igjen veigrøfta (se kulepunkt to) erstattes med nytt kulepunkt:
 Toppdekket på vegen langs myra beholdes. Veigrøfta fylles igjen med tilførte masser.
Fylkesmannen viser til e-post datert 17. juli 2020, samt befaring den 2. oktober 2019 angående
Statskog sitt arbeid med å tilbakeføre ulovlig bygd veg på strekningen Maureggvollen og Finntjønnan
i Endalen landskapsvernområde. Fylkesmannen utarbeidet et notat med bakgrunn i befaringen.
Notatet var lagt ved e-post datert 17. juli. Konklusjonen i notatet var at vegstrekningen ikke er
tilstrekkelig tilbakeført/rettet, noe vi signaliserte allerede under befaringen.
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at saken har vært til vurdering både i rettssystemet og som
klagesak i daværende Kommunal- og regionaldepartementet. Etter klage stadfestet Kommunal- og
regionaldepartementet i vedtak datert 15. februar 2010 daværende Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
sitt vedtak datert 26. september 2009 og ga pålegg om retting og tilbakeføring av ulovlig bygget veg.
Endal Seterveg begjærte, via brev fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange datert 30. mai 2013,
omgjøring av departementets vedtak datert 15. februar 2010. Kommunal- og regionaldepartementet
avviste denne begjæringen i brev datert 28. juni 2013.
Med bakgrunn i sakens historikk, befaringen den 2. oktober 2019 og Fylkesmannens konklusjoner i
e-post datert 17. juli 2020 opprettholdes kravet om at følgende må gjennomføres før Fylkesmannen
anser vegstrekningen som tilstrekkelig tilbakeført (henvisningene er til figurer i nevnte notat utsendt
i e-post den 17. juli d.å.):
 Ved pkt. 1 på kartskissen (se fig. 1) må strikkrennen åpnes ytterligere slik at bekkeløpet (blå
strek) gjenskapes og vannet kan renne i det naturlige bekkeløpet og ikke i grøften.
 Veggrøften til høyre på bildet i figur 3 skal fylles igjen med masser fra toppdekket av vegen
(oransje stiplet linje på fig. 1).
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Toppdekket av vegen langs myra skal tas av og fylles oppi veggrøfta (se andre kulepunkt)

Fylkesmannen ber om snarlig tilbakemelding på om Statskog vil fullføre tilbakeføringen av den
ulovlig bygde vegstrekningen eller ikke. Ber om tilbakemelding innen den 1. desember 2020.
Hvis Statskog ikke fullfører tilbakeføringen, vil Fylkesmannen gjennomføre tilbakeføringen på
veglagets regning.
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