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Møtedato: Onsdag 12.11.14 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 

 

Tilstede på møtet 

Møtende 

medlemmer: 

 

Fraværende 

medlemmer: 

 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Andre:  

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 10.14 – 15.14 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

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


 

Utskrift fra møtebok 

 

Kvikne fjellstyre – Rute 568 – 2512 Kvikne – Telefon: 992 74 943 – E-post: kvikne@fjellstyrene.no 

Nettside: http://fjellstyre.kvikneutmarksrad.no/ Bankgiro: 1895 22 16984 – Organisasjonsnr: 983 941 060 
2 

 

Sak 10/2014 Utleie av Storhøbua og priser for Fjellstyrets buer 

Saksframlegg: Utleie av det innerste rommet på Storhøbua og priser for dette ble vedtatt i epost av 

Fjellstyret i september i år. Ved utleie (med nøkkel) koster bua (det innerste rommet) kr 

350,-/natt, mens ved "tilfeldig" overnatting uten nøkkel koster det kr 50,-/natt/person 

som for Litj- Hiåsjøbua. 

Før 2015 bør Fjellstyret «evaluere» utleietilbudet og bestemme om ordningen skal 

videreføres, evt. om noe i reglementet skal endres. 

Viktige spørsmål i så måte er: Skal leie kun være mulig i jakta eller ellers også?  

Kommunen har akkurat revidert sine priser for overnatting på buene sine. Prisene er 

som følger: «Y-tjønnan, Enmolægeret og Tjuvholtbua koster kr 100 per døgn i 

grunnpris. Dersom det er flere enn én person koster det ytterligere kr 50,- per person, 

per døgn.» (gjelder «tilfeldig overnatting»).  

Ønsker Fjellstyret å følge samme prissystem for sine buer? 

Vedlegg: Reglement for leie av det innerste rommet i Storhøbua. 

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Storhøbua skal leies ut etter ønske hele året, men bua skal utenom utleie stå åpen for 

tilfeldig overnatting.  

Sekretær sørger for å få kopiert nøkkelen og snakke med noen i nærheten av Storhøa om 

å oppbevare et eksemplar av denne med tanke på overlevering til leietakere. 

I utleieplakaten må følgende legges til: Ta kontakt med Kvikne Fjellstyre dersom noe 

blir ødelagt, eller dersom du ser noen mangler eller noe som må utbedres. I tillegg må 

avsnittet om tidsperiode for utleie endres, ettersom den skal kunne leies hele året.  

Utleiepris av det innerste rommet blir som i år; kr 350,- pr. natt. «Tilfeldig» overnatting 

på Storhøbua og Litj- hiåsjøen skal fortsatt koste kr 50,- per natt.  

Sak11/2014 Rypejaktkvote 

Saksframlegg: Kvoten for rypejakta 2014 ble i august vedtatt av Fjellstyret per epost satt til 5 

ryper/jeger. 

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Vedtatt i august 2014. 
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Sak12/2014 Forvaltningsplan 

Saksframlegg: Vi er kommet til punkt 1.9 og 1.10 og kapittel 2. Fjellstyremedlemmene ser over dette 

før møtet og legger fram evt. forslag til endringer/tilføyninger. 

Vedlegg: Forvaltningsplanen ble sendt ut per epost 22.10 til Fjellstyrets medlemmer. 
Styreleders 

innstilling: 
 

Vedtak: 
Avsnitt 1.9, 1.10, kap 2 og 3 er vedtatt med de endringene som ble gjort under møtet. 

Resten av planen tas ved en senere anledning. 

Sak13/2014 Lagsjakt under villreinjakta 

Saksframlegg: Under møtet 9.4.2014 ble følgende vedtak fattet: «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.» 

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: En slik ordning kan virke positivt på fellingsprosenten og vil gjøre at flere kan komme 

seg ut på jakt hvert år. Fjellstyret ønsker å innføre muligheten for lagsjakt som ei 

prøveordning i tre år (2015 tom 2017), etter endt prøveperiode skal ordninga evalueres. 

Sekretær undersøker mer om reglement i Budal og får fullmakt til å lage reglement for 

KØS. Reglementet blir sendt ut til Fjellstyremedlemmene per epost for en 

innspillsrunde så snart dette er klart.  

 

Viktige punkter som må med i reglementet er:  

Søknad om jakt gjøres individuelt, som tidligere.  

Etter trekning kan de som har søkt, men ikke blitt trukket ut til jakt det aktuelle året, 

sende en skriftlig anmodning til Fjellstyret om å komme på jaktlag med en navngitt 

person som ble uttrekt til jakt. Før slik anmodning sendes må dette være avklart mellom 

de aktuelle jegerne.  

Kun den som ble uttrekt til jakt det aktuelle året må stå over trekning neste år (evt. også 

stå over storbukktrekning de påfølgende 9. år). Dette gjelder uavhengig av hvem som 

eventuelt skyter dyret. 

Alle på jaktlaget må skyte opp og betale storviltavgift, fremvise dette for Fjellstyret og 

skrive under på jegerkontrakten.  

Dersom jaktlaget er ute på jakt samtidig må disse ha kontakt med hverandre og være i 

rimelig avstand til hverandre. 

Dersom bare en av jaktlagets medlemmer er ute på jakt må denne personen ha med seg 

fellingstillatelsen/jaktkortet. 

Det må settes et maks antall deltakere på et jaktlag. 

Det må settes en frist for innsendelse av slik anmodning. 

 

Muligheten for lagsjakt må bekjentgjøres når Fjellstyret legger ut påminnelse om 

søknadsfrist for jakta. 
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Sak14/2014 Søknader om støtte 

Saksframlegg: Fjellstyret har mottatt to søknader om støtte i 2014. Basaren (samfunnshuset) på Kvikne 

har søkt om støtte. Jon Olav Ryen har søkt alle fjellstyrer og utmarkslag i fjellregionen 

om støtte til ei bok med samlinger av stedsnavn fra regionen. 

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: I henhold til § 11,3 ledd siste setning i Fjelloven kan fjellstyret bevilge midler til 

allmennyttige formål i bygdene som har rett til allmenningsbruk. For Kvikne Østre 

Statsallmenning gjelder det bygdene Kvikne og Innset (ikke Tynset). Dette framkommer 

av kongelig resolusjon av 1965. Ettersom boka til Ryen ikke ser ut for å skulle 

omhandle stedsnavn i nevnte bygder ser ikke Fjellstyret at de har anledning til å bevilge 

midler til bokprosjektet. Søknaden avslås. 

Fjellstyret bevilger kr 2000,- til basaren/samfunnshuset. De resterende 3000,- går til 

gassovn og beis på Storhøbua. 

Sak15/2014 Julebord 2014 

Saksframlegg: I år er det Fjellstyret sin tur å arrangere felles julebord for Stiftelsen Vollan gård, 

Kvikne Utmarksråd og Kvikne Fjellstyre. 

Når, servering, pris mm. må avgjøres av Fjellstyret. 

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Sekretær sender ut innbydelse til de aktuelle snarest. Dato for julebordet settes til 28. 

nov, samme klokkeslett som i fjor.  

Sak 16/2014 Orienteringssaker 
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 Sekretær informerte om: 

Treningskort for hund- Det ble solgt 9 kort a kr 500,-/stk. i år. Til samme gir dette en 

ekstra inntekt på kr 4500,-. Dette er et kjærkomment tillegg i inntekten og gjør at vi får 

treningen over i lovlige former. At treningsperioden er lagt etter utvidet båndtvangstid 

(1. okt til og med 31. mars) gjør dessuten at det vil være lite kilde til konflikt med 

næring. 

Småviltjakta gikk bra i år. De som var ute i første del av jakta opplevde at det var 

vanskelige forhold med tørt og varmt vær. Rypene trykker hard og gir fra seg lite vitring 

og dermed kan det oppleves som om det er mindre fugl enn hva som er tilfellet. De som 

jaktet i slutten av jakta hadde bedre forhold ettersom det kom noe regn før den tid. Det 

er en del rype og smågnagere å se i fjellet, noe som lover godt for neste års 

rypebestander. 

Fellingstall for villreinjakta i 2014 ble sendt ut til Fjellstyret før møtet. 

Fjellstyremedlemmene merket seg at det var dårlig felling på litjbukk sammenlignet 

med de andre kategoriene. Dette er et årlig «fenomen» og sekretær forklarte det med at 

det kan være vanskelig, spesielt for førstegangsjegere, å plukke ut riktig dyr. I slutten av 

jakta er det dessuten en del litjbukker som er i brunst, noe som gjør at man har et enda 

mindre utvalg.   

Fiskeutsett 2014 ble gjennomført med god hjel av Arnt Strand. Ekteparet Bjørkeng har i 

mange år levert gode, svært utfyllende rapporter fra sine fisketurer på Kvikne hvor de 

blant annet har regnet ut K- faktor på fisken og kommentert vannenes «tilstand». Disse, 

og Arnts erfaringer fra garnfiske, ble brukt ved vurdering av utsettingsbehov. Sekretær 

søkte Fylkeskommunene (Hedmark og Sør- Trøndelag) før utsett ble gjennomført. 

Undervisningsopplegget som har vært gjennomført årlig de siste år ble i år flyttet fra 

Grøntjønnan til Svartsjøen. Her er det påbegynt et infopunkt med natursti, P- plasser og 

utedo. Det finnes også noen fine fangstgroper her som egnet seg godt for undervisninga. 

Det var bare Kvikne og Rennebu skoler som ble med i år ettersom Tynset hadde et 

annet opplegg. Opplegget ble avholdt den 3. sept med ansatte i Fjellstyret, utmarksrådet 

og SNO (Erik Ydse). 
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