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Møtedato: Mandag 9.11.15 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 5 

 

Tilstede på møtet 

Møtende 

medlemmer: 

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

Gorsetbakk, Rune Olaisen 

Fraværende 

medlemmer: 

 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Andre: Kristin Lund Austvik (sekretær) 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 17.15 – 21.15 

 

 

 

 

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 17/2015 Søknadsregler villreinjakta 

Saksframlegg: Fjellstyret har arbeidet en del det siste året med reglement for søknad og trekning av 

fellingstillatelser for villrein innen statsallmenningen, men enda er det noen ubesvarte 

spørsmål.  

Det har vært praksis i mange år at de som ikke har fått tildelt fellingstillatelse for 

villrein året før blir prioritert foran de som hadde det. Dette er imidlertid ikke 

nedskrevet i noe reglement. Dersom denne praksisen skal videreføres bør derfor 

Fjellstyret gjøre et vedtak på det og få det med i det skriftlige reglementet. 

Et par jegere har dessuten nevnt i år at dersom de takker nei til tilbud om jakt når de står 

på reservelista stiller de i annen rekke under neste års trekning. Hva som gjelder i så 

måte er heller ikke nedfelt skriftlig noe sted, men for de som får tildelt fellingstillatelsen 

i første omgang gjelder regelen at dersom de ikke sier fra seg jakta innen 

betalingsfristen stiller de i andre rekke året etter. Om de sier fra seg jakta før denne dato 

stiller de likt med de som ikke fikk tildelt fellingstillatelse det aktuelle året. Fjellstyret 

bør derfor ta stilling til om denne regelen skal gjelde også for de som får tilbud om 

fellingstillatelse på reservelista. 

Vedlegg: 
 

Styreleders 

innstilling: 
 

Vedtak: Fjellstyret ønsker å videreføre og nedfelle i reglementet praksisen med at de som ikke 

har fått tildelt fellingstillatelse for villrein året før blir prioritert foran de som hadde det. 

Fjellstyret er samstemte i at samme regel skal gjelde for reserver som blir tilbudt 

fellingstillatelser som for de som får tilbud i første omgang: dersom de ikke sier fra seg 

jakta innen betalingsfristen stiller de i andre rekke året etter. Om de sier fra seg jakta før 

denne dato stiller de likt med de som ikke fikk tildelt fellingstillatelse det aktuelle året. 

Sak 18/2015 Søknader om økonomisk støtte 
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Saksframlegg:  1. klasse Kvikne skole v/ Ann Kristin Stai søker om økonomisk støtte til innkjøp 

av Whiteboard 

 

 Søknad fra Forollhogna radiosikringslag 

Vedtak i Sak 3.15: Søknad fra Forollhogna radiosikringslag 

«Kvikne Fjellstyre venter til årets siste møte for samkjørt behandling av alle søknader 

om støtte. Før Kvikne Fjellstyre tar søknaden fra Forollhogna radiosikringslag opp til 

behandling er det ønskelig med mer informasjon om dette tilbudet» 

Spørsmålene Kvikne Fjellstyre ønsket svar på var: Hvilket område er kanalen antatt å 

dekke? Vil hele Kvikne Østre Statsallmenning dekkes, eller blir det kun topper og 

høyder som vil ha dekning?  

Kan personer med jaktradio bruke nødnettet ved krise dersom de ikke har abonnement? 

Sekretær har forsøkt sendt flere eposter til radiosikringslaget uten å få svar. Vi vet 

derfor ikke mer om dette nå enn da søknaden var oppe til behandling i Fjellstyret 

tidligere i år. 

 

 Kvikne skolemusikk søker om midler til å reparere instrumentene sine 

 Kvikne samfunnshus søker om støtte til innkjøp av gevinster til basaren 2015 

 

 

Vedlegg: 
Søknad fra Kvikne skole  

Søknad Forollhogna radiosikringslag 

Søknad fra Kvikne skolemusikk 

Søknad fra Kvikne samfunnshus 

Styreleders 

innstilling:  

Vedtak: 
Fjellstyret er samstemte i at utbetaling av økonomisk støtte ikke prioriteres i år på grunn 

av sviktende inntekter på grunn av fredning av rypa. Midlene går i stedet inn i et 

forventet underskudd for statsallmenningen for 2015. Sekretær sender svar til søkerne. 

Sak19/2015 
Søknad om fullmakt til å forvalte småvilt, villrein og fiske 

Saksframlegg: I sak 10, første kulepunkt, fra 15.4.2010 ble det gjort følgende vedtak av Fjellstyret: 

 «Med bakgrunn i diskusjonen og utredninga ble det bestemt at sekretær og 

styreleder får mandat til å utforme brev til begge kommunene allmenningen 

sokner til, med søknad om fullmakt til på egen hånd å drive forvaltninga 

innenfor rammene av fjellova med tilhørende forskrifter i en treårsperiode». 

 

Sekretær kan ikke finne at et slikt brev har blitt utarbeidet eller sendt og kommunene 

kan heller ikke se å ha mottatt det, og uansett vil en slik treårsperiode nå være utgått. 

Styreleder og sekretær foreslår derfor at Fjellstyret tar stilling til om en slik søknad skal 

utarbeides og sendes kommunene. 
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Vedlegg: Møtebok fra 15.4.2010 

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Fjellstyret er samstemte i at slik søknad sendes Rennebu og Tynset kommuner. 

Fjellstyret ønsker dessuten at kommunene oppfordres til at saken blir framlagt for 

politikerne for å tydeliggjøre hva Fjellstyret arbeider med. 

Sak 20/2015 Villreinjakta 2015 

Saksframlegg: Av 700 tildelte fellingstillatelser ble det skutt dyr på 581, noe som gir en fellingsprosent 

på 83 % totalt for hele Forollhogna villreinområde i 2015 (89,7 % i 2014). 

Innen FO1 («Kviknegrunn») ble det felt 147 av 174 tildelte dyr, noe som gir en 

fellingsprosent på 84, 5 % totalt for FO1 i 2015 (90,7 % i 2014). For KØS ble den totale 

fellingsprosenten 87, 8 % (89,5 % i 2014).  

De gjennomsnittlige slaktevektene for alle kategorier dyr har gått ned sammenlignet 

med fjoråret. For kategoriene liten og stor bukk er tallgrunnlaget for lite for å si noe 

statistisk sikkert, men det samme gjelder for tallene fra FO1 samlet. 

For simlekategorien har det vært en jevn nedgang i slaktevekter fra i alle fall 2010 innen 

KØS. Her er trenden annerledes for FO1 hvor slaktevektene er mer eller mindre stabile, 

med noe svigninger, i samme periode. 

For kalvkategorien har slaktevektene gått ned både for FO1 og KØS i perioden 2013- 

2015, men nedgangen er kraftigere for KØS. 

FO1 opererer ikke med oppgjør etter kilo og progressive priser, så her må man i alle 

tilfeller kunne anta at snittvekten på skutte dyr gjenspeiler det som er snittet i bestanden 

det aktuelle året. For kategorien stor bukk er imidlertid tallgrunnlaget noe lite også for 

FO1 (18 fellingstillatelser i 2015). 

At nedgangen i slaktevekter for simler kun går tydelig ned innen KØS og ikke FO1 kan 

tyde på at statsallmenningsjegerne er flinkere til å ta ut små dyr enn hva som er tilfellet 

med de øvrige jegerne innen FO1 som stort sett betaler en fastpris for kortene.  

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Fjellstyret tar dette til orientering. Sekretær legger ut fellingsprosent mm. på nettsida. 
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Sak 21/2015 Høring på revisjon av forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, 

fangst og fiske på statsallmenning 

Saksframlegg: Forslag til revidert «forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske på 

statsallmenning» er ute på høring. Det er fra denne forskriften Kvikne Fjellstyre har fått 

innvilget dispensasjon fra prisrammene for fellingstillatelser for villrein.  

I Miljødirektoratets svar på vår dispensasjonssøknad skriver de blant annet: «Gjeldende 

forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning må revideres før 2016 og de 

erfaringene en kan høste fra Kvikne fjellstyre vil være verdifullt å ta med inn i dette 

revisjonsarbeidet». Dette kan imidlertid ikke sekretær se at har blitt gjort. 

  

NFS har utarbeidet et høringssvar på hele det nye forslaget som de ønsker Fjellstyrene 

skal slutte seg til. Det er foreløpig bare et utkast og de vil ta med innspill fra 

Fjellstyrer. I forbindelse med utarbeidelse av denne uttalelsen fra NFS har Torgeir 

Lande (NFS) og sekretær i Kvikne Fjellstyre samarbeidet om å skrive noe om de nevnte 

prisrammene for villreinjakt. Se vedlagte høringssvar fra NFS. 

 

Kvikne Fjellstyre må avgjøre om de vil si seg enig i denne uttalelsen som den er 

foreslått eller om de ønsker å komme med andre/flere innspill. 

Vedlegg: Høringssvar NFS 

Revidert forskrift av 8. mars 2004 om jakt, felling, fangst og fiske på statsallmenning 

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Fjellstyret er samstemte om å gå inn for høringssvaret som NFS har utarbeidet.  
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