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Møtedato: Onsdag 19.03.15 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 

 

Tilstede på møtet 

Møtende 

medlemmer: 

Arnhild Gorsethbakk, Rune Olaisen, Anne Gerd Bobakk Skogstad, Kari Rønning 

Storli, Arnold Fossum 

Fraværende 

medlemmer: 

 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Sekretær: Kristin L Austvik 

Andre:  

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 1.15 – 8.15 

 

 

 

 

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 1/2015 Innkommet brev fra småviltjeger 

Saksframlegg: Kvikne Fjellstyre har fått et brev fra en småviltjeger på statsallmenningen angående 

prioritering av hytteeiere i tildelinga av småviltjakt-kort til utenbygds. 

Vedlegg: Brev fra småviltjeger 

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Fjellstyret behandlet under møte den 19.2.15 innkommet brev fra en rypejeger som hadde 

et ønske om forfordeling av småviltkort til hytteeiere fremfor utenbygds hvor 60 % av 

korta går til hytteeiere i bygda. 

En ordning med en mer stabil jegermasse er ofte en fordel. Statsallmenningene er 

imidlertid underlagt et strengt regelverk for å sikre at flest mulig får tilgang til en eller 

annen form for jakt innen allmenningene.  

Fjellovens § 23 omhandler Fjellstyrets tilbud om småviltjaktkort: «I statsallmenning skal 

dei som siste året har vore og framleis er fast busette i Norge ha rett til under like vilkår 

å oppnå høve til å drive jakt utan hund på småvilt.  

Fjellstyret avgjer om det skal gjevast løyve til å drive fangst av småvilt og jakt med hund 

på småvilt. Like eins avgjer fjellstyret om løyve til slik jakt skal gjevast til personar som 

har jaktrett etter første stykket eller berre til personar som siste året har vore og framleis 

er fast busette i området der allmenningen ligg - og som Kongen fastset grensene for - 

eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd allmenningsbruk i 

allmenningen.» 

 

Kvikne Fjellstyre har valgt å åpne for at også utenbygds skal få jakte med hund innen 

statsallmenningen, og ikke bare innenbygds som Fjelloven gir mulighet til.  

Utenbygds omfatter både hytteeiere, jegere fra de nærliggende grendene, utflyttede 

sambygdinger og øvrige norske statsborgere.  

Skulle det åpnes for forfordeling for hytteeiere ville maks 30 % av kortene, og kun for 

jakt med hund kunne øremerkes slik, på grunn av de nevnte retningslinjer Fjellstyrene må 

følge. Det vil si 10 - 12 kort årlig. Antallet hytteeiere i nevnte bygder er flere hundre, og 

mange av disse er småviltjegere. Fjellstyret ser derfor ikke for seg at en slik forfordeling 

vil kunne gi noen stor endring for hytteeierne når det gjelder tilgang på småviltjakt 

ettersom det uansett ville blitt trekning blant hytteeierne om de 10 – 12 kortene.  

Videre ser Kvikne Fjellstyre at en slik ordning vil være vanskelig og tidkrevende å 

administrere og kontrollere fordi det krever oppdatert informasjon om hvem som til 

enhver tid har hytter innen gamle Kvikne sogn (Kvikne og Innset).   

Til sist ønsker Kvikne Fjellstyre å påpeke at nesten alle søkere får tilbud om småviltkort 

ettersom mange av de som blir tilbudt småviltjakt i første omgang sier fra seg jakta. 

Søknaden avslås på dette grunnlag. 
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Sak2/2015 Reglement lagsjakt villrein- protokollføring av vedtak 

Saksframlegg: Forslag til reglement har vært sendt ut til Fjellstyremedlemmene per epost for 

innspillrunde. Ingen forslag til endringer har kommet fram. Reglementet ble offentliggjort 

blant annet på Fjellstyrets hjemmeside 3. mars 2015 og etter forvaltningsloven vil da 

vedtaket da bli gjeldende fra og med 31. mars 2015 dersom ingen klage kommer inn til 

Fjellstyret innen denne dato. 

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Vedlagte reglement ble vedtatt i epost med svarfrist 2. mars.  

Sak3/2015 Søknad Forollhogna sikringsradiolag 

Saksframlegg:  

Vedlegg: Søknad fra Forollhogna radiosikringslag 

Styreleders 

innstilling: 
 

Vedtak: 
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: 

 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?  

Sak 4/2015 Endring av godtgjørelse til Fjellstyrets medlemmer 

Saksframlegg: Satsene for godtgjørelse til styremedlemmene har ikke vært endret på mange år og bør 

vurderes endret. I Fjelloven § 7 står det følgende om dette: «Fjellstyremedlemene skal 

ha ei rimeleg godtgjersle for arbeidet. Godtgjersla vert fastsett av kommunestyret 
etter framlegg frå fjellstyret, og vert utgreia av fjellkassa, jfr. § 11. Er det ikkje 
tilstrekkelege midlar i fjellkassa, vert godtgjersla utgreia av kommunekassa». 

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 
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Vedtak: Fremlagte forslag fra sekretær vedtas for framlegg til kommunestyrene i henhold til 

Fjellovens § 7. 

Dette innebærer at godtgjørelsen for kveldsmøter settes opp fra kr 150,- pr møte til kr 

250,- pr møte, for dagsmøter fra kr 500,- pr møte til kr 650 pr møte. Fast årlig godtgjøring 

for leder økes fra kr 6 000,- til kr 7 500,- og for nestleder fra kr 1 000,- til kr 1 500,-. 

Kjøregodtgjøring skal fortsatt følge statens satser. 

Virkning for de nye satsene skal være fra neste periode.  

Sak5/2015 Årsmelding 

Saksframlegg:  

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Vedtas med anførte tillegg og endringer i datoer. 

Sak 6/2015 Regnskap og budsjett 

Saksframlegg:  

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Regnskap ble vedtatt som forelagt. Budsjettet ble vedtatt med noen mindre justeringer.  

Sak 7/2015 Ønske om Fjellstyrets samtykke til kjøring i statsallmenningen 

Saksframlegg: Tillatelse til kjøring av vinduer (1 tur) til Holtsetra like før påske. 

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: I statsallmenningene er det i dag Statskog SF som gir samtykke til motorferdsel. Statskog 

SF er hjemmelshaver og administrerer grunneierrettighetene etter delegering fra 

Landbruks- og matdepartementet. I notat av Hans Peder H. Bang 01.04.1994, oppdatert av 

juridisk kontor 05.12.2004 er denne samtykkekompetansen overført til kommunene.  

Kvikne Fjellstyre har ikke noen formell samtykkekompetanse etter motorferdselloven, 

men har heller ingen innvendinger på at slik tillatelse blir gitt.  

Sak 8/2015 Eventuelt 
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  Underskrifter møtereferater fra 2014 

Referater fra 2014 ble underskrevet på møtet 

 Møtedatoer: 

Kvikne Fjellstyre er invitert til følgende: 

- 1 representant til årsmøtet i Forollhogna villreinområde 25.4 på Kvikne 

Kari R. Storli møter for Fjellstyret dersom hun har anledning. 

- Deltakere til fagsamling og årsmøte STHFS 18.-19.3 på Røros 

Arnold og Kristin deltok, Arnold med stemmerett under årsmøtet. 

- 1 representant til årsmøtet i Kvikne Utmarksråd 25.3 på Kvikne 

Arnold stiller med stemmerett for Fjellstyret. 

 

 Dato for neste møte i Fjellstyret  

Dato for neste møte ble satt til torsdag 9. april kl. 1900 

 

 

mailto:kvikne@fjellstyrene.no
http://fjellstyre.kvikneutmarksrad.no/

