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Tilstede på møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 8.17 – 14.17 

 

 

 

 

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 14.11.17 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 6 

Møtende 

medlemmer: 

Jan Helge Lien, Rune Storli, Arne Ingvar Nymoen 

Fraværende 

medlemmer: 

Janne Eggan, Inger K Grøtli 

Møtende 

varamedlemmer: 

Hallgeir Haugan, Thore Kleffelgård 

Sekretær: Kristin L Austvik 

Andre:  
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Sak 8/2017 Tildeling reinsjakt fra 2017 

 

Sakframlegg: I 2017 ble det en del misnøye med trekninga av reinsjakta på statsallmenningen og 

reglene for hvem som regnes som innenbygds. Fjellstyret bør derfor gå over reglementet 

igjen og se om noe bør endres eller presiseres før 2018. 

Diskusjon: Noe bør gjøres før neste års reinstrekning for å unngå mest mulig bråk. Fjellstyret 

diskuterte flere forslag til framgangsmåte for reinstrekninga fra 2018 som kan gjøre det 

mindre konflinktfylt: 

 

Få med to vitner fra søkerlista under selve trekninga. 

 

Fjellstyret går over søkerlista så snart som mulig etter søknadsfristen og fjerner de som 

Fjellstyret eventuelt mener ikke kan regnes som innenbygds etter reglene i Fjelloven og 

Forskrift om folkeregistrering. 

 

Den reviderte søkerlista offentliggjøres og sendes ut til alle som i utgangspunktet hadde 

søkt og det settes en frist på 3 uker på å komme med eventuelle klager på den reviderte 

lista etter Forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. 

 

Begrunnelse på hvorfor enkelte er tatt ut av lista sendes også ut, men uten at personer 

navngis. Øvrig reglement for hvem som regnes som innenbygds (Forskrift om 

folkeregistrering § 5-1) og unntaksregler for studenter med presiseringene angående 

lærlinger (Forskrift om folkeregistrering § 5-5 med presisering i forskriftas håndbok) 

sendes også ut. 

 

Så snart klagefristen er utgått trekkes jakta dersom det ikke er kommet inn noen klager. 

Hvis det er kommet inn klager må disse behandles av Fjellstyret før jakta trekkes.  

Vedtak: Reglementet for reinstrekninga revideres før neste års trekning. Sekretær lager et forslag 

til reglement basert på diskusjonen i kveld som sendes ut til Fjellstyret. Reglementet tas 

opp på første møte i 2018. 

Sak 9/2017 Solcellepanel på Litjhiåsjøen 

Sakframlegg: På alle buene til Tynset kommune er det montert solcellepanel som gir strøm til leselys. 

Dette er noe Fjellstyret nå kunne vurdert for Litjhiåsjøbua. 

Diskusjon: Jan Lien har fått tak i et brukt solcellepanel som Fjellstyret kan kjøpe til kr 1000,-.  

Vedtak: Solcellepanelet kjøpes inn av Fjellstyret og monteres på Litjhiåsjøbua. 
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Sak 10/2017 Vedtak om kvote rypejakta 2017- protokollføring 

Sakframlegg: Da rapportene etter årets rypetaksering var klare vedtok Fjellstyret den 24.8 at årets kvote 

skulle settes til 7 ryper/jeger totalt i den begrensede perioden (10-24.9), for innenbygds og 

utenbygds. Det ble videre vedtatt at åpning av kortsalg (dagskort) etter denne perioden 

skulle vurderes dersom jegerne i den begrensede perioden var snare å levere inn 

fangstrapport og at det så forsvarlig ut med tanke på totaluttaket så langt. 

Vedtak: Fjellstyret tar dette til orientering. 

Sak 11/2017 Vedtak om tillatelse til oppsett av viltkamera- protokollføring 

Sakframlegg: Den 12.10 vedtok Fjellstyret at Norsk institutt for naturforskning (NINA) fikk tillatelse 

til oppsetting av 3 viltkameraer på Statsallmenningen. Bakgrunnen for oppsetting av 

kameraene er at NINA har satt i gang et prosjekt hvor det skal tas jordprøver for å 

undersøke parasittbelastningen ved saltsteiner i fjellet. I den forbindelse er det satt opp 

noen viltkamera på et par utvalgte saltsteiner for å se nærmere på bruken av disse av 

blant annet rein.  

 
 

Vedtak: Fjellstyret tar dette til orientering. 

Sak 12/2017 Søknad fra Kvikne skolemusikk 

Sakframlegg: Den 11.4 mottok Kvikne Fjellstyre en søknad fra Kvikne skolemusikk om midler til støtte 

for innkjøp av instrumenter og jakker. Fjellstyret har tidligere vedtatt at alle søknader skal 

vente til årets siste møte da man vet mer om økonomi og har fått inn alt av søknader, 

derfor behandles denne søknaden nå. Hele søknaden er vedlagt. 

 

Vedlegg: Søknad fra Kvikne skolemusikk 

Diskusjon: Fjellstyret har begrenset med midler, men det er et godt formål og Fjellstyret ønsker å 

bidra med en liten sum.  

Vedtak: Det bevilges kr 500,- til Kvikne skolemusikk fra Fjellstyret. 
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Sak 13/2017 Innspill fra fisker 

Sakframlegg: Fjellstyret mottok en epost fra en fisker på statsallmenningen den 25.9.17 med fangstrapport og 

innspill om garnforbud.  

 

E-post med fangstrapport og innspill: 

«> Fangstrapport for fiske i Kvikne 2017: 

> Langtjønna Nordre   4stk. 1,2 kg. 

> Langtjønna Søndre   2stk. 0,5 kg. 

> Grønlitjønnan       2stk. 0,5 kg. 

Har ikke fått noe svar på mitt forslag om forbud mot garnfiske. 

Det er lite oppservasjon av småfisk i de fleste vann. 

Ønsker forbud for garnfiske også prøvefiske i alle vann som ikke har naturlige 

gyteforhold.» 
 

Følgende oversikt over utsettinger er oversendt: 

2017: ingen utsettinger 

2016: 1000 yngel i Grønlitjønnan  

2015: 250 i Ø. Langvatnet, 200 i Ø. Grønlitjønna, 300 i Stavilldalstjønna 

2014: Tilsammen 1200 yngel fordelt på Ø. Langvatnet, Langtjønnan og Grønlitjønnan 

2013: Dette året gikk det galt i klekkeriet så det ble dessverre ikke produsert yngel for utsett. 

Diskusjon: Fjellstyret har ikke noen kjennskap til et utbredt garnfiske på noen av de nevnte vatna og 

kan ikke se for seg at det er noe problematisk. Med de nevnte utsettingene er det heller 

ingen grunn til at det ikke skal være noen småfisk i vatna. I dag er heller problemet at det 

fiskes for lite. 

Vedtak: Fjellstyret ønsker ikke å innføre noe garnfiskeforbud på noen vatn i dag. Sekretær sender 

svar til fiskeren fra Fjellstyret. 
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Sak  

14/2017 Diverse/orientering 

 - Villreinjakta 2017- jaktstatistikk og CWD:  

Fellingsprosenten for villreinvaldet totalt landet på 80,2 %. For FO1 ble fellinga 79,05 %, 

mens det for statsallmenningen sin del ble 72,5 % felling.  

 

Lavest felling er det som vanlig på litenbukk-kort og kalvkort (hhv 60 og 62,5 %), mens 

de to storbukkene ble felt og det ble felt dyr på 91,7 % av simlekortene. Dette er 

imidlertid bare tall på hvor mange kort det ble felt dyr på og ikke hva som ble felt på 

kortene.  

Når vi ser på hva som faktisk ble felt er det følgende: 

3 storbukker av 2 tildelte (150 %), 0 ungbukker av 10 tildelte (0 %), 12 simler av 

12 tildelte (100 %), 12 kalver av 16 tildelte (75 %). 

Av de 6 litenbukk-kortene som det ble felt dyr på var 3 kalver, 1 voksenbukk  

(returbukk på 43 kg) og 2 simler. 

Av de 11 simlekortene som det ble felt dyr på var 8 simler, mens 2 var kalver.  

Av de 10 kalvkortene det ble felt dyr på var alle kalver. 

 

Det er ikke påvist skrantesjuke eller CWD på villreinen i Forollhogna. Oversikten 

 i Hjorteviltregisteret viser at 220 prøver er analysert etter jakta de to siste årene  

(2016 og 2017) og samtlige prøver er negative. 

 

- Tellende areal, bestandsplan, ekstraordinært årsmøte: Under årsmøtet i Forollhogna 

villreinvald i 2017 ble det vedtatt at et utvalg på 1 person fra hver av kommunene som har 

tellende areal innen valdet skulle nedsettes og arbeide med et nytt forslag til tellende 

areal, bestandsplan og vedtekter for valdet. Utvalget har hatt til sammen tre møter og har 

nå kommet fram til forslag som skal legges fram på ekstraordinært årsmøte den 7.12 på 

Kvikne. 

 

- Taksering og småviltjakta 2017: I 2017 var det totalt 49 utenbygds småviltjegere og 5 

innenbygds småviltjegere (ikke flere innenbygds som har søkt), som har fått tildelt 

småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning. De utenbygds jegerne er fordelt på 2 

terreng (nordre og søndre del av statsallmenningen) og i tre perioder av 5 dager hver for å 

fordele jegerne i tid og rom. 

Til sammen blir det 54 jegere som kunne skyte totalt 7 ryper hver, altså 378 ryper på de 

127.000 daa som utgjør Kvikne Østre Statsallmenning. Bestanden ble ved takseringa i 

2017 beregnet til 25,4 ryper/km2.  

 

- Storhøbua- står igjen å kjøre opp et gruslass for å ha i uthuset som underlag. 

- Båten på Litjhiåsjøen har fungert bra i sommer etter reparasjonen.  

- Fisk: det ble ikke satt ut noe fisk på statsallmenningen i 2017. 

- Julebord. 
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Rune Storli  Hallgeir Haugan  Arne Ingvar 

Nymoen 

Thore Kleffelgård  Jan Lien  

     

   

 Kristin L Austvik 

Sekretær 
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