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Møtedato: Mandag 06.05.16 kl. 19.30 Vollan Antall sider i denne utskrift: 5 

 

Tilstede på møtet 

Møtende 

medlemmer: 

Jan Lien, Janne Eggan, Arne Ingvar Nymoen, Inger Grøtli og Rune Storli 

Fraværende 

medlemmer: 

 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Sekretær: Kristin Lund Austvik 

Andre:  

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 5.16 – 10.16 

 

 

 

 

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages 

innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og 

forvaltningslovens kapittel VI. 

 

 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på 

møtet. 

 

 

     

Rune Storli  Inger Grøtli  Arne Ingvar Nymoen 

     

     

Jan Lien   Janne Eggan  Kristin L Austvik 

Sekretær  
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Sak 5/2016 Prissystem villreinjakta 

Saksframlegg: Kvikne Fjellstyre praktiserer et progressivt prissystem, det vil si at jegerne betaler 

mer per kilo kjøtt dess tyngre dyret de har skutt er. Målsettinga med et slikt 

betalingssystem er å få jegerne til å i større grad spare de store, gode avlsdyra og 

heller skyte de lette dyrene som vi ønsker ut av bestanden. 

 

Med dagens regler for kortkategorier i Forollhogna villreinområde kan det skytes 

returbukk på litenbukk-kortene etter definisjonen: «maks tre takker på hver av 

gevirstengene, endetakken medregnet. Bukker med mer enn 3 takker på en gevirstang 

kan også skytes som litenbukk dersom de har maks 2 takker på motsatt stang». (Siste 

setning nytt fra og med 2016 og vedtatt av årsmøtet i Forollhogna villreinområde). 

Årsak til dette er et ønske om å få tatt ut såkalte «returbukker», eldre bukker som har 

hatt sine glansdager.  

 

Det er da uheldig, og tjener mot sin hensikt, at det skal betales høy kilopris for denne 

typen dyr (returbukk), som vi ønsker ut av bestanden.  

 

Ålen og Haltdalen Fjellstyrer praktiserer også et progressivt prissystem, men har 

utelatt litenbukk- kategorien fra dette, og praktiserer følgende for betaling for denne 

typen dyr: «For litenbukk har vi en fast pris på kr. 45,-/kg slik at det også skal være 

mulig å felle stor returbukk på denne kategorien uten å bli flådd» 

 

Kvikne Fjellstyre bør ta stilling til om en slik ordning med fastpris på litenbukk-

kortene skal innføres også for Kvikne Østre Statsallmenning. I tilfelle bør kiloprisen 

muligens settes noe høyere ettersom vi har en mye lavere grunnavgift (kr 1000,- mot 

Ålen og Haltdalens kr 2200,-) på litenbukk-kortet.  

 

Eventuell innføring av et slikt nytt prissystem for litenbukk-kategorien må muligens 

vente til 2017 på grunn av at vi har en treårig prøveordning på villreinpriser med 

dispensasjon fra Miljødirektoratet, og ettersom prisinfo for 2016 er sendt ut.  

Sekretær sjekker ut mulighetene for å innføre dette så det blir gjeldende alt fra 2016 

innen fjellstyremøtet. 

Vedtak: Kvikne Fjellstyre sender en søknad til Miljødirektoratet om at følgende ordning kan 

innføres fra og med jaktåret 2016: For kortkategorien «litenbukk» kreves det inn ei 

grunnavgift på kr 1.000,- (denne er allerede fakturert for 2016). All «litenbukk» til og 

med 30 kg etterfaktureres ikke noe ut over grunnavgiften. For «litenbukker» fra og 

med 31 kg pålegges jeger kr 55/kg. (dersom det felles annet enn bukk på kortet 

gjelder avgiftene som de er satt for disse kategoriene av dyr. Dersom ordninga 

innvilges av direktoratet må det sendes ut informasjon til alle jegerne om ordninga. 

Sak 6/2016 
Premiere uttak av letteste kalv 
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Saksframlegg: 

 

Jegerne bør i enda større grad stimuleres til å ta ut små dyr, og i tillegg til et 

progressivt prissystem kan Fjellstyret se på andre mulige alternativer for premiering 

av uttak av lette dyr.  

 
Det er spesielt for kalvkategorien det er viktig at man tar ut de skrøpeligste dyrene. 

Kalvegruppen omfatter en årsklasse av begge kjønn, og derfor vil et uttak av de største 

kalvene ha stor innvirkning på, –i første omgang overlevelsen til denne årsklassen av kalver 

over vinteren,- og i neste omgang produksjonsevnen deres og kvaliteten på senere avkom.  

 

Kvikne Fjellstyre kan innføre følgende regel for å oppfordre til uttak av lette kalver: 

Den som skyter den letteste kalven under 15 kilo (gjelder uansett hvilken kategori dyr 

man er tildelt) er garantert dyr i tildelinga året etter, men er med på trekning av 

korttype og må betale for fellingsretten og eventuelt slakt som ellers 

 

Vedtak: Kvikne Fjellstyre innfører følgende regel for å oppfordre til uttak av lette kalver 

gjeldende fra og med jaktåret 2016: Den som skyter den letteste kalven under 15 kilo 

(inntil14,9 kg) er garantert dyr i tildelinga året etter, men er med på trekning av 

korttype og må betale for fellingsretten og eventuelt slakt som ellers. Dette gjelder 

uansett hvilken kategori dyr jeger opprinnelig er tildelt. Det er for øvrig et absolutt 

krav om at dyret skal være veid på en betjent stasjon.  

Sak 7/2016 
Reglement angående maskevidde ved garnfiske 
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Saksframlegg: Innen statsallmenningen kan alle innenbygdsboende sette maks 3 garn pr. person pr. 

natt i alle vatn. Det er imidlertid ikke satt noen regler for slikt garnfiske.  

Fjellstyret bør ta stilling til om det bør settes noen regler for blant annet maskevidde 

på garnene man kan sette for å unngå at det fiskes med for store maskevidder slik at 

vatna ødelegges som fiskevatn. Om det skal settes krav til merking av garna er også 

noe Fjellstyret bør ta stilling til. 

 

Ved Litjhiåsjøen har Fjellstyret valgt å kjøpe inn 6 garn med m- vidder 26 (2 stk) og 

34 (4 stk) (her kan også utenbygdsboende sette garn).   

 

Fisker du med garn i et fjellvann bør du ikke bruke for store masker. Over lengre tid 

vil det føre til at de store fiskene forsvinner, og vann med gode gyteforhold vil raskt 

bli overbefolket. Maskevidden som benyttes i garnene bør gjøre så du fisker hardest 

på gjennomsnittsstørrelsen og de rett under. På denne måten bevares bestandens store 

individer. 

 

For Litj- hiåsjøen, som er det største vatnet innen statsallmenningen viser 

fangstrapportene at snittvekta ligger på ca 450 gram.  

 

For de øvrige vatna innen statsallmenningen har vi lite fangstopplysninger, men 

sannsynligvis bør ikke maskevidden overstige 34 mm i noen av disse, og trolig bør 

den være enda lavere. En mulighet er derfor å sette en maksbegrensing for 

maskevidde til f.eks 30 mm på alle vatna. I tillegg kan det innføres en regel om at 

minst et av garna ikke må overstige 24 mm (ved fiske med mer enn et garn). 

 

En annen mulighet er å sette ulik max-strl. for maskevidde på vatna, men det 

forutsetter at man har en viss oversikt over bestandene i vatna, noe det er dårlig med 

per i dag, ettersom vi ikke har drevet prøvefiske i nyere tid. 

 

Vedlegg: Reglement for garnfiske ved fire andre statsallmenninger. 

 

Vedtak: Når garna ved Litj- hiåsjøen skal byttes ut kjøpes det inn følgende maskevidder: 24 

mm (2 stk), 26 mm (2 stk) og 34 mm (2 stk). De første som drar innom Litj- hiåsjøen 

sjekker garna. Det utarbeides et kort reglement for garnfiske ved Litj- hiåsjøen med 

følgende bestemmeser: Det er kun tillat å bruke de garna som finnes i bua ved 

garnfiske i Litj- hiåsjøen. Reglementet skal for øvrig grunngis.   

 

For garnfiske i de øvrige vatna innen statsallmenningen innføres følgende regel: Alle 

garn skal under bruk være merket ved at eierens navn og adresse skrives på den 

flytende gjenstand som markerer redskapen. 

 

Sak 8/2016 
Økning av pris på overnatting for de åpne buene 
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Saksframlegg: Prisene for overnatting i Fjellstyrets to buer har ikke vært justert på mange år. Tynset 

kommune vedtok i 2015 å endre sine priser fra kr 50,-/pers/natt til kr 100,-/pers/natt 

for sine buer i Forollhogna.  

 

Kvikne Fjellstyre tar per i dag kr 50,-/pers/natt. Dette ga i 2015 en inntekt på om lag 

kr 6800,-, mens utgiftene til gass, ved og diverse rekvisita til buene var på kr 7200,-. I 

tillegg kommer utgifter til vedlikehold år om annet (kr 12.000,- i 2015), samt 

kostnader for innkjøring av ved og gass med mer. 

 

Det er dermed helt klart at inntektene for overnatting langt fra dekker utgiftene man 

har med buene og Fjellstyret bør derfor vurdere om det er på tide å justere opp prisene 

på overnatting. 

Vedtak: 
Betaling for opphold ved Fjellstyrets to buer settes til kr 100,-/pers/natt. Det innføres 

en familiepris på kr 300,-/natt (som barn regnes barn under 16 år). 

Sak 9/2016 
Varamedlem til Stiftelsen Vollan gård  

Saksframlegg: Kvikne Fjellstyre har en representant i styret for Stiftelsen Vollan gård (Anne Laila 

Fossum). Det er imidlertid ikke valgt et varamedlem og Kvikne Fjellstyre har nå 

mottatt et brev fra stiftelsesstyret hvor de ber om at Kvikne Fjellstyre oppnevner en 

vararepresentant.  

Styrerepresentantene sitter i stiftelsen til de selv velger å si fra seg vervet sitt. 

Vedtak: Arne Ingvar Nymoen velges som vararepresentant for Kvikne Fjellstyre (personlig 

vara til Anne Laila Fossum) til Stiftelsen Vollan gård.  

Sak 10/2016 Eventuelt/div orienteringer 

 
- Storhøbua. Fjellstyret må sette en dato for den planlagte dugnaden ved Storhøbua. 

- Søknad om friluftsmidler 

 
- Storhøbua 

Oppsett av pilarer, panel og beising prioriteres i år.  

Sekretær undersøker mulighetene for å få tilgang til strøm via anlegget til Telenor. 

 

Første dugnadsdato settes til mandag 4. juli. Da skal det støpes pilarer og Rune og Jan 

har hovedansvaret. Jan tar med kappsag og sement. Rune tar med sementblander og 

bor. Oppstart kl. 09.00 ved Storhøbua. 

1, 2 eller 4de august blir det paneling og beising- avklares så snart som mulig når 

andre aktuelle er forespurt om å bli med. 

Sekretær skaffer beis, pensler mm. 

 

- Søknad om friluftsmidler. 

Kvikne Fjellstyre sender inn en søknad til NFS om midler til en friluftsdag med kart 

og kompass, GPS, fisking, mat på bål en dag i september. Sekretær utarbeider og 

sender inn en søknad i tråd med dette. 
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