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Møtedato: Onsdag 9.4.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 8 

 

Tilstede på møtet 

Møtende 

medlemmer: 

 

Fraværende 

medlemmer: 

 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Andre:  

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 1.14 – 9.14 

 

 

 

 

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 1/2014 

Årsmelding 2013 

Saksframlegg: 

 

Vedlegg: Årsmelding for KØS 2013  

Styreleders 

innstilling: 

Årsmelding for KØS for 2013 gjennomgås i grove trekk og vedtas som forelagt med 

eventuelle endringer utført på møtet. 

Vedtak: Årsmelding enstemmig vedtatt med de mindre endringene og rettelsene som ble utført 

på møtet.  

Sak 2/2014 

Regnskap 2013  

Saksframlegg: 

 

Vedlegg: Regnskap 2013  

Styreleders 

innstilling: 

Regnskap underskrives av styremedlemmene på møtet.  

Vedtak: Regnskapet underskrives av styremedlemmene og sendes til Statskog sammen med 

revisjonsmelding. Styret tar regnskapet til orientering. 

Sak 3/2014 Budsjett 2014 

Saksframlegg:  

Vedlegg: Budsjett 2014 

Styreleders 

innstilling: 

Budsjett gjennomgås og vedtas som forelagt med eventuelle endringer utført på møtet. 

Vedtak: Budsjettet ble behandlet av Fjellstyret som siste sak ettersom saker som kunne påvirke 

tallene i budsjettet skulle tas opp under møtet. Inntekter for småvilt og villreinjakt ble 

økt noe i forhold til forelagte forslag. I tillegg ble det lagt inn kr 1 500,- på post 3910 

som forventet inntekt av salg av kort for hundetrening. Budsjettet ble enstemmig vedtatt 

med de endringer som var forelagt og da med et årsresultat på kr 170,-.  

Sak 4/2014 

Priser for villreinjakta  
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Saksframlegg: Prisene for villreinjakt på Kvikne Østre Statsallmenning bør nå justeres ettersom de ikke har 

vært justert siden 2011, og fordi inntektene av kortsalget per i dag ikke svarer til utgiftene med 

administrasjonen av dette og utgifter for statlige fellingsavgifter. Fjellstyrene må forholde seg 

til de øvre prisrammene satt av direktoratet, men kan søke fritak fra rammene. 
 

Som et av relativt få fjellstyrer praktiserer Kvikne Fjellstyre progressive priser. 
Progressive priser vil si at pris per kilo øker dess tyngre dyret er. F. eks kostet en villreinkalv på 

16 kg kr 31,25 kr/kg, imens en villreinkalv på 30 kg kostet kr 41,75 kr/kg i 2011- 2013. 

Systemet innebærer også at det er ulike kilopriser for de forskjellige kategoriene av 

fellingstillatelser som praktiseres innen Forollhogna (storbukk, liten bukk, simle og kalv). 

Bakgrunn for valget av en slik betalingsmodell er at Kvikne Fjellstyre ønsker å være en aktiv og 

fornuftig forvalter av villreinbestanden i Forollhogna ved blant annet å oppmuntre våre jegere 

til å ta ut de letteste dyrene. Villreinbestanden i Forollhogna er kjent for å være en bestand med 

høye slaktevekter, men er også kjent for sine relativt lite sky dyr. Dette siste gjør at det er 

forholdsvis enkelt å «plukke» det dyret jegeren ønsker, både i retning store og små dyr. Et 

progressivt prissystem som belønner uttak av små dyr og gjør uttak av de aller største dyrene 

mindre prisgunstig, er dermed med på å bevare det beste arvematerialet i bestanden. 

 

De øvre prisrammene som er satt av direktoratet er like om Fjellstyrene selger kortene for en 

fastsatt pris, eller om man velger et system tilsvarende det som Kvikne Fjellstyre har valgt. 

Dette betyr at man på Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) må opp i så vidt høye vekter før 

makspris nås at det i praksis ikke skjer. Følgelig vil også et vektmessig «gjennomsnittsdyr» bli 

mye rimeligere enn fastsatte makspris og de letteste dyrene koster langt mer å administrere kort 

for enn hva inntekten kan forsvare. Systemet på KØS innebærer dessuten mer arbeid med 

administrasjon enn dersom man kun hadde krevd en avgift for fellingstillatelsen, ettersom det 

først må faktureres en «grunnavgift» for fellingstillatelsen og deretter beregnes og innkreves 

eventuelt restbeløp.  

 

Rammene er i dag som følger (§ 13 i «Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i 

statsallmenning» (FOR-2004-03-08-515): 

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning 

 § 13.Prisrammer  

Villreinjakt: 

Fritt dyr kr 5900,
– 

Liten bukk inntil 55 kg kr 4700,
– 

Simle/ungdyr kr 3200,
– 

Kalv kr 1500,
– 

 

 

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 
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Vedtak: Fjellstyret er samstemte i å søke direktoratet om fritak fra maksprisene fastsatt i § 13 i 

«Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning» (FOR-2004-03-08-515). 

Fjellstyret vil imidlertid trolig ikke få noe svar på søknaden i rimelig tid innen jakta 

2014. Dersom svaret kommer for sent for å innføre endringene med virkning for 2014, 

eller dersom svaret er negativt justeres prisene noe opp fra 2011. Det ble vedtatt 

enstemmig at prisene i så tilfelle skal øke med 15 % på alle kategorier og kilosklasser, 

med noe avrunding av «start» pris (letteste kilosklasse). Makspris vil da følgelig nås ved 

lavere vekt enn i 2011- 2013. Grunnavgiftene ble i alle tilfelle vedtatt til følgende: kalv 

kr 550,-, simle kr 650,-, Litjbukk kr 1000,- og storbukk kr 1250,-.  

Sak 5/2014 

Sæter falt i det fri 

Saksframlegg: I sak 22/2013 ble følgende vedtak fattet angående et sæterfeste innen Kvikne Østre 

Statsallmenning: «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». 

Vedtak ble da oversendt sætereier som har kommet med skriftlig tilbakemelding til 

Fjellstyret.  

Videre saksgang i Fjellstyret må følge Fjellova og Sæterforskrifta. 

Av rundskriv M-4/2009 fremgår det at bestemmelsene i FOR-1984-06-22-1302, § 13, 1 

og 2 ledd bør følges i videre saksbehandling av setre som er vedtatt falt i det fri av 

Fjellstyret dersom det i statsallmenningen ikke er mangel på seter- og beiteområde, og 

tillatelsen ikke er til ulempe for bruksutøvelsen.  

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

Videre saksgang følger gjeldende Fjellov og Sæterforskrift. 

Vedtak: 

Kvikne Fjellstyre anser ikke at det er mangel på seter- og beiteområde innen Kvikne 

Østre Statsallmenning, eller at en tillatelse etter § 13 vil være til ulempe for 

bruksutøvingen i Kvikne Østre Statsallmenning. Det ble derfor enstemmig vedtatt å 

anbefale ovenfor Statskog SF å gi sæterbruker avgiftsfritt feste for 10 år av gangen etter 

bestemmelsene i Forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning (FOR-1984-

06-22-1302), § 13, 1 og 2 ledd, som lyder:  

§ 13. Løyve til å ha hus m.m. ståande, bortleige m.m. på seter som er fallen i det fri 
Blir seter som er fallen i det fri ikkje vist ut til ein annan eigedom med bruksrett, kan Statskog SF gi 
seterbrukaren løyve i inntil 10 år av gangen til å ha hus eller anlegg ståande utan vederlag til bruk for seg 
og huslyden om fjellstyret samtykkjer. Denne retten skal høyre under eigedomen, og kan ikkje skiljast frå 
han ved overdraging av husa. 

Kontrakt om bortleige eller annan liknande bruksrett er likestilt med overdraging om ikkje retten er stifta 
for kortare tid enn 10 år utan rett for brukaren til forlenging eller fornying av kontrakten. 

Sekretær oversender vedtak i brevs form til Statskog SF med kopi til setereier. 

Sak 6/2014 Søkere villreinjakta 2014 
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Saksframlegg: Søknadsfristen for jakt på Kvikne Østre Statsallmenning er gått ut. Fjellstyret må gå 

over søkerlista og godkjenne denne. Trekninga tas etter årsmøtet i Forollhogna da vi vet 

kvoten for 2014. 

Vedlegg: Søkere Kvikne og Innset 2014. 

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: En søker trekkes ut av lista på grunn av at denne ikke kan regnes som innenbygds. 

Grunnlag for ytterligere en søker må undersøkes nærmere. Søkerlistene er godkjent som 

forelagt med nevnte forandring.  

Sak 7/2014 Tynningsfiske på Statsallmenningen (Hanstjønnan) 

Saksframlegg: Fjellstyret v/sekretær har fått forespørsel om tillatelse til tynningsfiske i den ene av 

Hanstjønnan (den sørligste av de to). I denne tjønna skal det ha blitt en svært tett 

bestand med det resultat at fisken nå er småvokst.  

Vedlegg:  
Styreleders 

innstilling: 
 

Vedtak: Fjellstyret setter pris på at det gjøres en innsats for å bedre kvaliteten i fiskevatna innen 

Statsallmenningen og gir tillatelse til tynningsfiske på følgende grunnlag: 

Benytt små maskevidder (22- 26 mm). Tynningsfisket bør gjentas noen år på rad (3- 5) 

ettersom nye fisk vokser til. Skal fiskestørrelsen øke i et vann, må det tas ut store 

mengder småfisk. De store bør være igjen i bestanden. 

Antall fisk, lengde og vekt på hver enkelt fisk skal noteres ned og oversikt oversendes til 

Fjellstyret i etterkant av hver utfisking.  

Fjellstyret setter pris på om tiltaket kan utføres i skolesammenheng og slik involvere 

elever. 

Sekretær oversender tillatelsen som må medbringes under fisket. 

Sak 8/2014 Åpning for fuglehundtrening på KØS 
Saksframlegg: Kvikne Fjellstyre må se på alternativer til å øke inntjeninga ettersom budsjett for 2014 

viser minustall og økonomien generelt er svak. Åpning av fuglehundtrening på 

statsallmenningen er en mulighet vi har som ikke vil påvirke viltbestandene i 

nevneverdig grad som f.eks økt salg av småviltkort vil ha. Det må i tilfelle avgjøres 

tidsperiode, område og pris på dette. 

Vedlegg:  
Styreleders 

innstilling: 
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Vedtak: Fjellstyret ser behovet for å øke inntektene og mener dette er en positiv måte å kunne 

gjøre det på uten at det påvirker naturressursene i betydelig grad.  

Fjellstyret vedtok enstemmig å innføre treningskort for hund innen Kvikne Østre 

Statsallmenning fra og med sesongen 2014. Kortene vil være gyldig fra 1.10.2014 til 

31.03.2015 

Pris: kr 500,- / ses 

Kr 100,- / dag 

Kr 200,- / helg (fre- søn) 

Kortene gir rett til trening med hund i hele Kvikne Østre Statsallmenning.  

Sak 9/2014 Protokollføring av saker 
Alle sakene har vært vedtatt av Fjellstyret per epost/telefon i 2013/14 

- Stengning av rypejakta etter begrenset periode (10- 24 sept.) 

- Kvote for rypejakta  

- Høringsuttalelse på forslag til nytt kontrollkort for villrein 

- Tillatelse til utsetting av foringsautomater på KØS dersom behov 

Saksframlegg: Fjellstyret vedtok i august 2013 å sette en kvote på totalt 5 ryper per jeger for all 

småviltjakt innen statsallmenningen for den begrensede perioden (10- 24 sept) høsten 

2013. 

Fjellstyret vedtok i september 2013, innen jaktstart for småvilt på KØS, å stenge for 

videre salg av jaktkort etter den begrensede perioden (10- 24. sept) høsten 2013, 

ettersom det ble satt kvote for perioden 10- 24, og fordi bestanden av ryper fortsatt var 

lav. 

I januar 2014 vedtok Fjellstyret å støtte seg til NFS sin høringsuttalelse på forslag til nytt 

kontrollkort for villrein. 

I januar 2014 vedtok Fjellstyret å gi sin tillatelse til NINA til å plassere ut 

foringsstasjoner for fjellrev innen statsallmenningen dersom det skulle bli aktuelt for 

perioden 2014- 2018. 
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Sak 9/2014 

Eventuelt/diskusjonssak 

Trekning av småviltjakta ble gjennomført 4. april i samråd med styreleder. Dette fordi 

tilbakemeldingene fra søkerne er at andre områder i nærheten åpner salg av småviltkort 

den 8/9 april og at de da må kjøpe disse datoene for å få sikret jakt dersom de ikke vet 

om de får jakt på Kvikne. For å unngå at mange søkere sier fra seg jakta på KØS valgte 

vi derfor å sette en tidlig dato for trekning på KØS. 

 

Lagsjakt under villreinjakta- Dette er en mulighet vi har gjennom fjelloven og det 

praktiseres i Budalen. Det kan være med på å øke fellingsprosenten ettersom det da blir 

flere jegere pr kort. 

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning 

 § 10.Jaktlag under villreinjakt 

Fjellstyret kan tillate at jegere som har fått tildelt fellingstillatelse på villrein 

organiserer seg i jaktlag på inntil 5 personer. Fjellstyret kan tillate at inntil 3 jegere 

organiserer seg i et jaktlag når minst en av jegerne har fått tildelt fellingstillatelse. 

Den jegeren fellingstillatelsen lyder på skal bære fellingstillatelsen under jakten. 

Tillatelsen skal inneholde opplysninger om 

a) hvem som er ansvarlig kontaktperson. 

b) navn på samtlige jaktlagsmedlemmer 

c) hvilke dyr laget har rett til å felle. 

En person kan bare være medlem av ett jaktlag. Tillatelsen skal alltid medbringes 

under jakta av den som til enhver tid er ansvarlig for jaktlaget. 

 

Innkjøp av nytt isbor (det som har vært ved Litj Hiåsjøen var et privat bor. Fjellstyret 

kan evt. vurdere å kjøpe inn et for utleie på lik linje med garna) og nye garn på Litj- 

Hiåsjøen.   

 

Offentlig trekning av villreinjakta med foredrag 

 

Møtedatoer: Landsmøte på Øyer 5- 6 juni. 
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Vedtak: Muligheten med lagsjakt tas opp som en sak ved et senere møte i Fjellstyret. Sekretær 

hører med andre områder om praksis omkring lagsjakta og om det fungerer godt. 

 

De fleste som isfisker har med eget bor og utgifter til nye skjær må regnes med relativt 

hyppig. Fjellstyret var derfor samstemte i at det ikke kjøpes inn isbor til Litj- Hiåsjøen. 

 

Vara Leif Roar Børli forespørres angående deltakelse på årsmøtet i Forollhogna. 

 

Det ble enstemmig vedtatt av styret å gjennomføre en offentlig trekning av villreinjakta i 

år. Trekninga blir etter 17. mai ettersom den spesifikke kvota for FO1 og KØS ikke er 

klar før i starten av mai og fordi lamminga da pågår for fullt og mange derfor er opptatt.  
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