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Møtedato: Torsdag 9.04.15 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 4 

 

Tilstede på møtet 

Møtende 

medlemmer: 

Arnold Fossum, Anne Gerd Bobakk Skogstad, Kari Rønning Storli, Arnhild 

Gorsetbakk 

Fraværende 

medlemmer: 

Rune Olaisen 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Andre: Kristin Lund Austvik (sekretær) 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 9.15 – 15.15 

 

 

 

 

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. 

 

 

     

Arnhild Gorsetbakk  Arnold Fossum  Rune Olaisen 

     

     

Anne Gerd Bobakk  Kari Rønning Storli  Kristin L Austvik 

Sekretær  
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Sak 9/2015 Gjennomgang av søknader om villreinjakt innen KØS 2015 

Saksframlegg: Søknadsfristen for villreinjakt innen KØS er gått. Selve trekninga av jakta må skje etter 

årsmøtet i Forollhogna villreinområde da kvoten for området er vedtatt, men 

søkerlistene gjennomgås og godkjennes  

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Søkerlistene for Innset og Kvikne er godkjent med de endringer som ble nevnt på møtet. 

En søknad som ble mottatt per epost etter 1. april og en søknad som ikke oppfyller krav 

til bosetting for innenbygds blir ikke tatt til følge. Trekning foretas når kvote foreligger 

etter årsmøtet 25. april. 

Sak 10/2015 Trekning av småviltjakt innen KØS for 2015 

Saksframlegg: Søknadsfristen for småviltjakt innen KØS er gått ut og trekninga kan nå foretas. 

Vedlegg: 
 

Styreleders 

innstilling: 
 

Vedtak: Alle sju innenbyds får tildelt småviltjakt. Trekning av småviltkort til utenbygds ble 

foretatt. Sekretær sørger for bekjentgjørelse av resultat på hjemmesiden til Fjellstyret og 

utsending av tilbud til de det gjelder. 

Sak 11/2015 Plan for videre restaurering av Storhøbua  

Saksframlegg: Eiendomsansvarlig, Kari, og sekretær, Kristin, legger fram en plan for det videre 

arbeidet med Storhøbua i 2015. 

Vedlegg: 

 

Styreleders 

innstilling:  

Vedtak: 
Plan for videre restaurering ble gjennomgått og enkelte endringer gjort. Sekretær 

renskriver planen og sender den over til fjellstyremedlemmene. 

Sak12/2015 Smårovviltkort for Kvikne- frist 1. mai 

Saksframlegg: Et forslag til felles smårovviltkort for Kvikne ble framlagt under årsmøtet i Kvikne 

Utmarksråd. Se vedlegg for mer info. 

Vedlegg: Forslag til felles smårovviltkort 
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Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Forslaget om felles smårovviltkort ble enstemmig vedtatt. 

Sak13/2015 Jervefellingstillatelse for Kvikne- frist 1. mai 

Saksframlegg: Et forslag til felles jervefellingstillatelse for Kvikne ble framlagt under årsmøtet i 

Kvikne Utmarksråd. Se vedlegg for mer info 

Vedlegg: Forslag til felles jervefellingstillatelse 

Styreleders 

innstilling: 
 

Vedtak: 
Fjellstyret fastholder sitt tidligere vedtak og blir med på den felles 

jervefellingstillatelsen for Kvikne Utmarksråds medlemsområde. 

Sak 14/2015 Forvaltningsplan 

Saksframlegg: Kapittel 4 er det siste kapittelet som gjenstår før hele planen er revidert. Revidering av 

dette kapittelet gjennomgås på møtet. 

Vedlegg: Forvaltningsplan for Kvikne Østre Statsallmenning. 

Styreleders 

innstilling: 
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Vedtak: 
Forslag til ny tekst under punkt 4.1.1.: vedtas. Punkt 4.1.2 (alternativt 

fiskekortsamarbeid): strykes. Punkt 4.1.3. Bekjempelse av ørekyte: strykes. Punkt 4.1.4. 

Utsetting av oppdrettsfisk: vedtas som foreslått. Punkt 4.1.5. Overvåkning: vedtas med 

en liten formuleringsendring. Punkt 4.1.6. Driftsplan: strykes ettersom punkt 4.1.4 og 

4.1.5 er godt nok. Punkt 4.2.1. Villrein: vedtas som foreslått med tillegget: Forollhogna 

villreinutvalg er rettighetshavernes organ og styrer forvaltninga av området etter den til 

enhver tid vedtatte Bestandsplan for Forollhogna. Punkt 4.2.2. Rype: vedtas med 

følgende tillegg: eller alle disse. Punkt 4.2.3. Hare: strykes ettersom det ikke finnes noe 

hare av betydning innen KØS. Punkt 4.2.4. Fugleliv tilknyttet våtmark: strykes. Punkt 

4.2.5. Rovfugl: foreslått endring vedtas. Punkt 4.2.6. Rovdyr: vedtas med følgende 

tilllegg: Det arbeides for tida med et felles kort for alle medlemslag innen Kvikne 

Utmarksråd og som KØS er en del av. Punkt 4.2.7. Driftsplan for småvilt: strykes 

ettersom det ble utarbeidet en plan som senere ble forkastet fordi det ble for stort og 

uhåndterlig område. Så lenge det utføres rypetakseringer årlig er det dessuten ikke 

behov for noen driftsplan ettersom det vil ivareta det som trengs av forvaltningsmessige 

spørsmål -og svar. Punkt 4.3. Tilrettelegging for alminnelig ferdsel: forslag om ingen 

endring vedtas. Punkt 4.4. Tilrettelegging for camping: forslag om ingen endring vedtas. 

Punkt 4.5. Tilrettelegging for virksomhet tilknytta landbruket: forslag om ingen endring 

vedtas med tillegget: og slått. Punkt 4.6. Tilrettelegging for arealkrevende virksomhet: 

Forslag om at det strykes ettersom dette er irrelevant for Kvikne Østre Statsallmenning 

vedtas. 

  

Sak 15/2015 Eventuelt/orienteringer 

 Søknad fra Kvikne skolemusikk 
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