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Møtedato: Onsdag 4.12.2013 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 8 

 

 

Tilstede på møtet 

Møtende 

medlemmer: 

Arnold Fossum, Kari Rønning Storli, Anne Gerd Bobakk, Rune Olaisen og Arnhild 

Gorsetbakk 

Fraværende 

medlemmer: 

 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Andre: Sekretær Kristin Lund Austvik 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 17.13 – 25.13 

 

 

 

 

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  Ingebrigt Storli 
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17/2013 
Orienteringssaker  

Saksframlegg:  Villrein og rypejakta 2013 

 Ungdomsopplegg ved Grøntjønnan 

 Infopunkt Svartsjøen 

 Forvaltningsplan for KØS (noe nytt i del 1) 

 Status og oppfølging Storhøbua 

Vedlegg: 
Fellingsrapport villreinjakta (finnes på: http://www.kvikneutmarksrad.no/)  

Vektutvikling på felte dyr 2010- 2013  

Forvaltningsplanen for KØS 

Diskusjon: 
De fremmøtte merker seg det dårlige resultatet av både reins- og rypejakta. Tross kvote 

per jeger på maks 5 ryper var uttaket vesentlig lavere. Det ble derfor stilt spørsmål ved 

om det er riktig å åpne for jakt når bestanden tydelig er så lav. 

Jakta er viktig for mange og utgjør, ifølge omfattende forskning, ikke en trussel såfremt 

uttaket ligger under 15 % av taksert høstbestand. Siden takseringene på 

statsallmenningen startet i 2002 har vi ligget langt under dette, rundt 3- 4 %, så det er 

derfor ingen grunn til å tro at jakta på statsallmenningen reduserer rypebestandene våre. 

Rypejakta på statsallmenningen kan derfor forsvares så lenge det takseres, slik at 

Fjellstyret kan avpasse jakta etter dette. Det er da viktig at tallene fra takseringa brukes 

aktivt hvert år for å sette eventuelle kvoter/baglimit i forkant av jakta.  

Fjellstyret merker seg at de har en jobb å gjøre med å få ut jegerne på reinsjakt. Ensidig 

vær fra sørlig retning gjorde at det var lite dyr på Kvikne under jakta, men stort sett hver 

dag fantes det dyr for de som ville jaktet. Fellingsprosenten på KØS ble så lav som 60 % 

i år, noe som er 11 % lavere enn resten av Kvikne (FO1). 

 

Ungdomsopplegget gikk bra også i år med SNO og Fjellstyre/utmarksråd som 

arrangører, med gode tilbakemeldinger fra skolene. 

 

KUR arbeider med tilrettelegging for et informasjonspunkt ved Svartsjøen. Her er 

planen at det skal utarbeides 2 P-plasser, en natursti, en gamme og et utedo som alle skal 

kunne bruke. Dette arbeidet vil utføres vår og sommer 2014. 

 

De nye punkt/tillegg i forvaltningsplanen ble gjennomgått.  

 

Styreleder informerte om ståa ved Storhøa. 

 

 

 

 

Styret tar dette til etterretning. 
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18/2013 Henvendelse angående tildeling av rypekort 

Saksframlegg: 

 

 

 

 

 

 

Vi har fått en forespørsel om Fjellstyret har mulighet for å prioritere rypejakt for søkere 

fra Tynset og Rennebu kommuner dersom det blir ledig jaktkort etter at jakt er fordelt til 

innbyggere i Kvikne og Innset sogn.  

Når det gjelder innenbygds betegnes dette i Fjelloven som «fast busette i området der 

statsallmenningen ligg». Dette ble i kongelig resolusjon av 1965 fastsatt til å være slik 

kommunegrensene var i 1956 (Kvikne ble sammenslått med Tynset i 1966).  

Innbyggere i Tynset og Rennebu er dermed som andre utenbygds å regne. Fjellstyret har 

dermed ikke mulighet til å forfordele småviltkort til Tynset og Rennebu. 

Dette til orientering. 

 

Fjellstyret har imidlertid mulighet til følgende for tildeling av småviltjakt med hund: En 

viss andel av utenbygdskortene kan reserveres til personer med spesiell tilknytning til 

bygda, for eksempel hytteeiere eller folk som har flyttet ut.  Hvor stor denne andelen er 

er ikke avklart med Miljødirektoratet enda, men det må være en «rimelig» fordeling. 

Hva som ligger i begrepet blir det litt opp til fjellstyret å vurdere ihht formuleringer i 

fjelloven med forarbeider dersom Fjellstyret ønsker å benytte seg av denne muligheten. 

 

Fjellstyret har per i dag ikke noe tak på antall innenbygds som kan få småviltkort, dette 

fordi det har vært få innenbygds søkere. Det bør imidlertid vurderes å sette et tak i 

tilfelle høy søknad et kommende år.  

Vedlegg: Henvendelse angående tildeling av rypejakt. 

Vedtak: Fjellstyret tar første punkt til etterretning. Sekretær sender et svar til den som har sendt 

ut henvendelsen om at vi må følge gjeldende regelverk og følgelig ikke har mulighet til 

å prioritere Rennebu/Tynset- søkere. 

Fjellstyret ønsker ikke å begi seg ut på å reservere kort til personer med «spesiell 

tilknytning til bygda» ettersom det kan bli utfordrende, arbeidsomt og føre til uheldige 

feilbehandlinger. 

Fjellstyret ønsker ikke å sette noe tak på antall kort til innenbygds. Dette tas ved 

eventuell stor pågang et år. 
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19/2013 

Saksframlegg: 

 

Bostedsbehandling for villrein- og småviltsøknader 

Sekretær har mottatt en en epost angående behandling av søknader fra en person som 

går behandling av søknader fra denne på villrein/småviltjakt. Denne henvendelsen er 

grunnlag for en større diskusjon i Fjellstyret om hvordan Kvikne Fjellstyre sin praksis 

ved slike søknader skal være.  

Når det gjelder innenbygds betegnes dette i Fjelloven som «fast busette i området der 

statsallmenningen ligg». Dette område ble i kongelig resolusjon av 1965 fastsatt til å 

være slik kommunegrensene var i 1956 (Kvikne ble sammenslått med Tynset i 1966).  

Hvordan man avgjør om en person regnes som «fast bosatt» får man svar på i Forskrift 

om folkeregistrering § 5-2, som sier at: «Personer som tar sin døgnhvile skiftevis på to 

eller flere steder, regnes som bosatt der de tar sin overveiende døgnhvile...» 

 

Fjellstyret må imidlertid ta stilling til hvilken praksis Kvikne Fjellstyre skal ha på slike 

henvendelser: Skal folkeregisteret benyttes, skal man stole på personenes opplysninger 

etc. Kanskje må slike spesielle tilfeller drøftes i Fjellstyret når de dukker opp? 

 

Vedlegg: 
Epost fra villrein/småviltjaktsøker 

Vedtak: 
Når det gjelder den spesifikke henvendelsen går Fjellstyre god for at denne personen kan 

regnes som innenbygds. Sekretær skriver et svarbrev hvor det presiseres at adressen 

vedkommende har på Kvikne må skrives på søknaden for at denne skal trekkes som 

innenbygds.  

Generelt må regelen om «overveiende døgnhvile» gjelde. Slike enkeltsaker hvor det  kan 

være tvil må imidlertid behandles i Fjellstyret før trekning. Dette kan gjøres via 

TLF/epost. Videre er det også et krav at personen som søker på villreinjakt må ha vært 

bosatt i Kvikne/Innset innen 1. aug året i forvegen.  

20/2013 
Overgangsavtale 2014- orientering 

FO1 gruppa har hatt møte med rettighetshaverne I FO1 angående neste års 

overgangsavtaler mellom FO1 og andre felt i Forollhogna. Her ble det vedtatt å 

videreføre dette årets tilbud om avtaler. Avtalene er satt til å vare «inntil en av partene 

sier de opp». 

Vedlegg: 
Brev fra Fo1 gruppa til rettighetshaverne i Forollhogna 

Møtereferat fra sist møte i Fo1 

Vedtak: 
Fjellstyret tar dette til etterretning.  

21/2013 
Forespørsler om støtte 

Fjellstyret har mottatt to søknader om støtte for 2013 og må ta stilling til hva vi 

eventuelt skal støtte. 
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Saksframlegg: 
Kvikne IL skiskyttere har søkt om støtte for dekning av kontingent. Samfunnshuset har 

sendt en søknad om støtte til basar. Begge søknadene er åpne. 

Vedtak: Ettersom Fjellstyret har hatt en del utgifter med arbeidet på Storhøa vil det ikke bli delt 

ut noen midler til andre allmennyttige formål i år. Potten inngår i stedet  i ny ovn på 

Storhøa som kom på ca. samme beløp som Kvikne Fjellstyre kan dele ut årlig til 

allmennyttige formål. Arbeidet på Storhøa anses også som et allmennyttig formål av 

styret. 

Sekretær sender svarbrev til Kvikne IL skiskyttere samt Samfunnshuset. 

22/2013 

Saksframlegg: 
Seter som er falt i det fri 

Ei seter på KØS er trolig falt i det fri og i så fall må Fjellstyret fatte vedtak ihht. 

gjeldende seterforskrift og fjellov: 

 

For å avgjøre om setra er falt i det fri gjelder først og fremst § 22 i Fjellova:  

§ 22. Rett til oppteken seter med setervoll og tilliggjande kulturbeite fell bort: 

1. Ved oppgjeving utan atterhald. 

2. Når setra i eit samanhengande tidsrom av 20 år ikkje har vore i bruk som seter. 

Bortfall av rett til seter etter første stykke nr. 2 får først verknad 5 år etter at lova har teke til å 

gjelde, med mindre retten etter § 20 i lov 12 mars 1920 ville ha falle bort før. 

 

I sammenheng med pnkt 2 i §22 må man se § 9 i Seterforskrifta: 

§ 9. Om når seter skal reknast for å vere i bruk 

Blir setervollen hausta eller gjerda inn og nytta til beite som ein del av den jordbruksmessige 

drifta på eigedomen som setra ligg til, vil setra vere «i bruk» i høve til § 22 i fjellova. 

 

Videre sier Seterforskrifta: 

§ 12. Om seter som er fallen i det fri 

Når vilkåra etter § 22 i fjellova ligg føre skal fjellstyret gjere vedtak om at retten til setra m.m. 

er fallen i det fri. 

 

Om setrene i Stavilldalen kan man i bygdaboka for Innset (utgitt -75), lese at den 

omtalte setra var setret siste året i 1912.   
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Vedlegg: 

 
 

Se seterforskrifta: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1984-06-22-1302 

Se Fjellova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-31?q=fjellova*  

Se evt. rundskriv til seterforskrifta for utfyllende informasjon: 

http://www.regjeringen.no/upload/LMD/Vedlegg/Regelverk/RundskrivM4_2009.pdf  

Vedtak: Fjellstyret kan ikke se at setra har vært i bruk som seter de siste 20 årene. Setra anses 

derfor som «falt i det fri» etter Seterforskriftas § 12, med bakgrunn i Fjellovens § 22 i 

sammenheng med Seterforskriftens § 9 samt informasjon om seterdrifta i Stavilldalen i 

Bygdeboka for Innset (utgitt i 1975) s. 525- 528. 

23/2013 

Saksframlegg: 

Åpne Køs for fiske for utlendinger 

Sak 10 i 2012 tok Fjellstyret opp om vi skulle åpne for at utlendinger også kan fiske på 

KØS. Det ble besluttet at Rennebu og Kvikne Utmarksråd samt Rennebu Jeger og Fisk 

skulle høres i saken etter Fjellovens bestemmelser før vi avgjorde noe. Vi har fått 

tilbakemelding fra Rennebu og Kvikne Utmarksråd. De har ingen merknader til saken 

og ser positivt på Kvikne Utmarksråd sitt forslag. 

Rennebu jeger og fisk har vi ikke fått noen tilbakemelding ifra. 

Fjellstyret må nå gjøre et endelig vedtak for at dette  skal kjennes gyldig. 
 

Vedtak: Kvikne Fjellstyre åpner Kvikne Østre Statsallmenning for fiske for utledninger, unntatt 

fiske med oter eller garn. Dette i hht gjeldende regler i Fjellovens § 28. 

24/2013 

Saksframlegg: 
Tillatelse til jervfelling 

I fjor ga Fjellstyret deres tillatelse til at de som hadde løst villreinkort for 2012 (og 

oppfylte offentlige krav) kunne jakte jerv på statsallmenningen. Fjellstyret bør ta stilling 

til om dette skal gjelde for senere år også. 

Dersom Fjellstyret bestemmer seg for å videreføre tillatelsen må de ta stilling til om 

dette skal gjøres for hvert enkelt år eller om de vil gi en tillatelse av lengre varighet. 

Vedtak: 
Fjellstyret gir sin tillatelse til lisensjakt på jerv for Kvikne Østre Statsallmenning. 

Tillatelsen gjelder for dem som har løst lisens for jakt på jerv, og som i tillegg har 

reinsjakt på KØS det aktuelle året. Andre må kontakte det lokale fjellstyrekontoret (på 

Vollan gård) for utstedelse av tillatelse og fremvisning av jegeravgift. Tillatelsen gjelder 

inntil et eventuelt nytt vedtak fattes. 

25/2013 

Saksframlegg: 
Søknad Grunneierfondet 

I år er det mulig å søke om midler fra Grunneierfondet. Søknad må sendes inn innen 15 

des., så vi er sikret å bli med i vurderingen av søknader. 

Vedtak: Sekretær sender inn søknad til Grunneierfondet for arbeid med nytt utvendig panel på 

Storhøabua, beising og nye pilarer. Styreleder snakker med Kviknehytta og hører om 

kostnadsoverslag.  
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