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Møtedato: Tirsdag 22.11.16 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 4 

 

Tilstede på møtet 

Innkalte 

medlemmer: 

Jan Lien, Arne Ingvar Nymoen, Inger Grøtli og Rune Storli 

Fraværende 

medlemmer: 

Janne Eggan 

Møtende 

varamedlemmer: 

Hallgeir Haugan 

Sekretær: Kristin Lund Austvik 

Andre:  

 

 

 

 

Saker 

 

Sak.nr.år   Sak 11.16 – 15.16 

 

 

 

 

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. 

 

 

     

Rune Storli  Inger Grøtli  Arne Ingvar Nymoen 

     

     

Jan Lien   Hallgeir Haugan  Kristin L Austvik 

Sekretær  
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Sak 11/2016 Tildele kalv til førstegangsjegere 

Saksframlegg: I år ble det tildelt 13 kort av kategorien «liten bukk» til jegerne innen 

statsallmenningen. Av disse ble det felt 3 ungbukker og en returbukk. 1 kort ble det 

ikke felt dyr på. På 5 av kortene ble det felt kalver. På ett ble det felt ei lita 1 ½ års 

simle og på et annet ei lita, eldre simle. På det siste kortet ble det overdratt ei skadd 

simle avlivet av oppsyn. 

Mange av jegerne, også erfarne jegere, synes det er vanskelig å plukke ut dyr som 

passer i kategorien «liten bukk».  

For førstegangsjegerne blir det ekstra mye å tenke på og ta stilling til når de skal 

plukke ut dyr som passer i kategorien, i tillegg til alt det andre som skal klaffe og det 

ender fort opp med at man mister en sjanse.   

Det er fritt fram å skyte kalv og små simler på «liten bukk» kort også, men jegerne vil 

jo gjerne felle det dyret de er tildelt kort på. Det vil trolig bli en bedre opplevelse for 

førstegangsjegerne dersom de får mulighet til å felle det dyret de er tildelt fremfor å 

oppgi felling av «liten bukk» etter mange forsøk og til slutt «ta til takke med» f.eks en 

kalv. 

 

Leders innstilling: Leder i Fjellstyret foreslår at alle førstegangsjegere innen Kvikne Østre 

Statsallmenning heretter får tildelt kalv. 

 

Vedtak: Alle førstegangsjegere innen Kvikne Østre Statsallmenning får heretter tildelt kalv i 

trekninga av reinsjakt. 

Sak 12/2016 
Premiere uttak av letteste kalv 

Saksframlegg: 

 

Kvikne Fjellstyre innførte i år følgende regel for å oppfordre til uttak av lette kalver 

gjeldende fra og med jaktåret 2016: Den som skyter den letteste kalven under 15 kilo 

(inntil14,9 kg) er garantert dyr i tildelinga året etter, men er med på trekning av 

korttype og må betale for fellingsretten og eventuelt slakt som ellers. Dette gjelder 

uansett hvilken kategori dyr jeger opprinnelig er tildelt. Det er for øvrig et absolutt 

krav om at dyret skal være veid på en betjent stasjon.  

Bare en kalv var under 15 kg (14 kg) i 2016. Denne var veid ved en betjent stasjon. 

 

Andre spørsmål som Fjellstyret bør ta stilling til er: 

- Hva skjer dersom den som får tildelt premiedyret flytter og dermed ikke kan 

regnes som innenbygds ved neste års jakt? 

- Skal man innføre et krav om veiing samme dag som dyret felles? evt. 

innføre ei datolinje i veielista for veiedato og legge på 1 % pr døgn etter 

fellingsdato. 

- Stiller disse i andre rekke i trekninga året etter «premiedyret»- eller er det et 

rent «bonusdyr»? 
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Vedtak: - Dersom vedkommende som blir tildelt premiedyret flytter og ikke lenger 

kan regnes som innenbygds ved neste års jakt, trekkes fellingstillatelsen 

tilbake og går til vanlig trekning. Den vil ikke tildeles den som har det nest 

letteste dyret. 

- Fjellstyret henvender seg til utvalget for å få inn ei datolinje i veielista som 

kan vise dato for veiing. I tilfeller der det står mellom flere kalver som er 

nesten like tunge, vil 1 % av slaktevekta legges på pr. døgn som har gått fra 

felling. 

- Premiedyret regnes som et «bonusdyr» og fører ikke til at jegeren stiller i 

andre rekke året etter han/hun er blitt tildelt dette. 

Sak 13/2016 
Reglement for søknad og frasigelse av jakt 

Saksframlegg: Villreinjaktsøkere på Kvikne Østre Statsallmenning som har hatt tildelt reinsjakt året 

i forvegen stiller i andre rekke under trekninga av reinsjakta det aktuelle året. Det er 

imidlertid så mange søkere at det hvert år blir noen som ikke hadde året før som 

heller ikke får det aktuelle året. Fjellstyret bør derfor ta stilling til om de som har stått 

over reinsjakta 2 år bør stille før de som ikke hadde jakt året i forvegen under 

trekninga.  

 

I år var det 1 jeger som sa fra seg jakta før fristen for betaling og 5 som sa fra seg 

etter fristen. Alle disse fikk tilbakebetalt grunnavgift ettersom det ikke finnes noen 

regel omkring dette. Fjellstyret bør avklare hvordan dette skal være for framtida. Skal 

grunnavgift tilbakebetales når noen sier fra seg jakta etter fristen for betaling er gått 

ut? 

Leders innstilling: Leder i Fjellstyret foreslår at de som har stått over reinsjakta 2 år stiller før de som 

ikke hadde jakt året i forvegen under trekning av reinsjakt det aktuelle året. 

 

Leder i Fjellstyret foreslår at grunnavgift ikke tilbakebetales når betalingsfrist (som er 

det samme som frist for frasigelse av reinsjakta) er utgått. Dersom søker har legeattest 

kan denne kreve å få tilbakebetalt grunnavgifta, men frasigelse må da skje innen 

jaktstart.  

Vedtak: De som har stått over reinsjakta 2 år stiller før de som ikke hadde jakt året i forvegen 

under trekning av reinsjakt det aktuelle året. 

 

Grunnavgift tilbakebetales ikke når betalingsfrist (som er det samme som frist for 

frasigelse av reinsjakta) er utgått. Dersom søker har legeattest kan denne kreve å få 

tilbakebetalt grunnavgifta, men frasigelse må da skje innen jaktstart. 

Sak 14/2016 
Økning av pris ved utleie av Storhøbua 
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Saksframlegg: I møte av 6.5 i år vedtok Fjellstyret å øke prisen for opphold ved Fjellstyrets to buer 

fra kr 50,-/pers/natt til kr 100,-/pers/natt. Det ble også innført en familiepris på kr 

300,-/natt (som barn regnes barn under 16 år). 

 

Pris for leie av det innerste rommet på Storhøa ble ikke endret. Dette koster i dag kr 

300/natt, mens det koster kr 100/pers/natt ved «tilfeldig» overnatting. Det er 4 senger 

i det innerste rommet og prisen for overnatting dersom alle senger er i bruk vil derfor 

bli høyere ved «tilfeldig» overnatting enn ved leie av nøkkel til rommet. Fjellstyret 

bør vurdere om prisen for leie skal settes opp.  

Leders innstilling: Leie av det innerste rommet økes til kr 450,-/natt. 

Vedtak: Leie av det innerste rommet økes til kr 450,-/natt. 

Sak 15/2016 Eventuelt/div orienteringer 

 
 

Julebord: Kvikne Fjellstyre, Kvikne Utmarksråd og Stiftelsen Vollan gård har pleid 

å arrangere felles julebord og arrangør av julebordet har pleid å gå på rundgang. I år 

er det igjen Fjellstyret sin tur å arrangere julebordet. Julebordet blir på nyåret, 7. 

januar. Inger skriver liste over foreløpig arbeidsfordeling og sender ut. Sekretær 

sender ut invitasjon til Fjellstyret, Utmarksrådet, Stiftelsen Vollan gård og ansatte 

med kontorsted på Vollan. 

Rypejakta: En del jaktrapporter er nå kommet inn. Rapportene og tilbakemeldingene 

fra jegerne tyder på at det har vært greit med rype å finne i høst. 

Fiskeutsett: Det er satt ut 2000 fiskeyngel på Statsallmenningen i høst (1000 i 

Langtjønna og 1000 i Grønlitjønnan). 

Reinsjakt og overganger: Fellingsprosenten innen Kvikne Ø Statsallmenning landet 

på 92 % i år, for hele FO1 ble den 91 %. For Forollhogna totalt ble det tilslutt 79,7 %. 

Jakta gikk veldig greit for seg, men det ble noe misnøye omkring 

overgangsordningene da det viste seg at reinen ble stående i sørvest stort sett hele 

jakta.  

Buene og båt: Det er lagt ned mye arbeid på Storhøbua i sommer. Nye pilarer, ei 

kasse til gassflaska ute, nytt utvendig panel på halve bua og beising er alt gjort i 

sommer. Jan har lagt ned veldig mye arbeid for å få bua ferdig i sommer. Til neste år 

er planen å få ryddet i vedskjulet og å ha ut jord og inn med grus i golvet. 

Båten på Litj- hiåsjøen ble lagt på lekter i høst og skal kjøres ut i vinter for 

reparasjon.  

Doene på begge buene ble tømt i år.  
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