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Tilstede på møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 5.17 – 7.17 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Møtedato: Tirsdag 06.06.17 kl. 20.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 

Møtende 

medlemmer: 

Rune Storli, Arne Ingvar Nymoen, Janne Eggan 

Fraværende 

medlemmer: 

Inger Grøtli og Jan Helge Lien 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Sekretær: Kristin L Austvik 

Andre:  
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Sak 5/2017 Klagesak på tildeling av reinsjakt 2017 

Sakframlegg: Fjellstyret har mottatt en klage fra en som hevder å være innenbygds etter prinsippet 

«overveiende døgnhvile». Klager har sendt inn sin argumentasjon og forklaring på hvorfor 

denne bør regnes som innenbygds av Fjellstyret. Fjellstyret må behandle klagen i hht. 

reglene i Forvaltningsloven. 

Diskusjon: Fjelloven §§23-24 tar for seg adgang til jakt og fangst innen statsallmenningene. I 

henhold til disse reglene avgjør Fjellstyret selv om det skal gis adgang til jakt på villrein 

for alle som «…siste året har vore og framleis er fast busette i Norge…» (Fjelloven, § 23, 

første stykke)., eller om slik adgang skal begrenses til «…personar som siste året har vore 

og framleis er fast busette i området der allmenningen ligg…»(Fjelloven § 23, andre 

stykke, andre punktum). Kvikne Fjellstyre har valgt å gi adgang til villreinjakt etter 

sistnevnte, det vil si kun til innenbygds innen gamle Kvikne kommune. 

Som nevnt i tidligere tilsendte skriv er det Forskrift om folkeregistrering (FOR-2007-11-

09-1268) som ligger til grunn for hvem som kan regnes som innenbygds. 

Regelen er at man har hatt overveiende døgnhvile siste året, dvs. 1 år tilbake fra vår 

søknadsfrist 1. april, innen gamle Kvikne kommune (deler av Kvikne og Innset). Det er 

formuleringen i Forskrift om folkeregistrering (§ 5-1) som danner grunnlag for denne 

regelen: 

§ 5-1.Hovedregelen om bosted - regelmessig døgnhvile 

Når ikke annet følger av bestemmelsene i § 5-2 til § 5-11, regnes personer som bosatt der 

de regelmessig tar sin døgnhvile. (vår utheving). 

I en avklaring med Miljødirektoratet er det fastslått at det ikke er om man er 

folkeregistrert innen gamle Kvikne kommune som skal legges til grunn for om man skal 

kunne tildeles jakt som innenbygds. Man må altså faktisk ha tilbrakt sin overveiende 

døgnhvile her. Dette fordi Skatteetaten ikke alltid har alt rett i sine registre.  

I følge Miljødirektoratet og Skatteetaten man selv som må synliggjøre og argumentere for 

at man har hatt sin overveiende døgnhvile innen gamle Kvikne kommune det siste året og 

dermed skal være berettiget å være med på trekning om villreinjakt det aktuelle året. 

 

I tilsendte klage er det ramset opp diverse grunner til hvorfor klager mener å måtte regnes 

som innenbygds. Kvikne Fjellstyre kan imidlertid ikke se at det er framlagt noe som kan 

bevitne og underbygge dette, som eksempelvis pendlerfradrag etc.  

 

Kvikne Fjellstyre har derfor vedtatt å ikke ta klagen til følge og dermed ikke ta klager inn 

i søkerlista. 
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Som svar på hvorfor det er gjort forskjell kommer det av at Fjellstyret tolket det dithen 

før trekninga ble gjennomført at klager ikke var berettiget å være med i trekninga om 

villreinjakt som innenbygds. Dette fordi det ble opplyst om at klager hadde kjøpt hus 

utenbygds (Hovin) og arbeider et annet sted. Dermed vurderte Fjellstyret at klager ikke 

kunne regnes som innenbygds etter Fjelloven og Forskrift om Folkeregistrering før 

trekninga ble gjennomført. Et par andre søkere er det kommet kommentarer på i 

etterkant av trekninga. Dette gjelder noen lærlinger som uheldigvis ble med i 

trekningslista. Disse ble trukket ut som reserver, men er nå tatt ut av tildelingslista og har 

fått informasjon om dette. I tillegg har en person valgt å trekke seg fra tildelingslista. Ny 

tildelingsliste med nevnte endringer vil bli sendt ut og offentliggjort.  

 

Vedtak: Klagen avvises på det overforstående grunnlag. 

Sak 6/2017 Reinsjakt og Innset grendalag 

Fjellstyret valgte å tildele Innset Grendalag et kalvkort for at elevene ved gamle Innset 

skole skal få opplæringsjakt. Det ble imidlertid vedtatt å utsette til senere med å ta stilling 

til hvem som skal være med elevene som opplæringsjeger. Fjellstyre må nå avklare dette. 

Saksframlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Fjellstyret ønsker at det er en innenbygds i Innset (gamle Kvikne kommune) som deltar 

som opplæringsjeger sammen med elevene fra Innset. 

Sak 7/2017 Oppsetting av FYSAK-poster 

FYSAK på Kvikne ønsker å sette opp to poster innen statsallmenningen; en på 

Vedhundbolhøgda og en ved Hiåa (mellom store og lille Hiåsjøen). Det er søkt om 

tillatelse fra Nasjonalparkstyret. Postene vil tas ned før jaktstart. 

Saksframlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Fjellstyret samtykker i at postene settes opp. 
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