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Møtedato: Tirsdag 25.08.15 kl. 20.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 2 

 

Tilstede på møtet 

Møtende 

medlemmer: 

Arnold Fossum, Anne Gerd Bobakk Skogstad, Kari Rønning Storli, Arnhild 

Gorsetbakk 

Fraværende 

medlemmer: 

Rune Olaisen 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Andre: Kristin Lund Austvik (sekretær) 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 16.15  

 

 

 

 

Ihht forskrift fastsatt av Statskog SF blir vedtak i saker som omhandler fastsetting av dagskvote, jaktområde 

og jakttid på bakgrunn av takseringer gyldig en uke etter at det er kunngjort, se forskrift om unntak frå lov 

om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) § 10 tredje ledd om tidspunkt for 

ikrafttredelse av fjellstyrevedtak fatta med heimel i fjellova § 23 tredje ledd. Klagefrist er 3 uker fra vedtak 

er offentliggjort. 

 

 

 

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 16/2015 Rypejakta 2015 

Saksframlegg: Rypetakseringen for Kvikne er gjennomført og vi har mottatt ferdig analyserte resultater 

fra NINA/Høgskolen i Hedmark.  

Takseringsresultatene varierer for nordre og søndre del av allmenningen. Total tetthet av 

ryper er bedre i søndre del enn i nordre, men kyllingproduksjonen har ikke vært så som 

den er nå i hverken nordre eller søndre terreng siden 2009. Signalene fra flere private 

terreng på Kvikne er at det går mot fredning eller strenge kvoter. Flere områder utenfor 

Kvikne er allerede vedtatt fredet for høstens rypejakt. 

Fjellstyret må gjøre et vedtak i forhold til høstens rypejakt innen Kvikne Østre 

Statsallmenning.  

Vedlegg: Takseringsresultater for Kvikne Østre Statsallmenning 2015. 

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: 
De fremmøtte er samstemte i at Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) freder både li- og 

fjellrype for høstens jakt ettersom tallene fra årets taksering er så nedslående som de er, 

og fordi flere andre terreng fredes. Dette gjøres med hjemmel i § 1 i Forskrift om jakt, 

felling, fangst og fiske i statsallmenning og § 23, 3. ledd, 1. punktum i Fjellova 

De som er tildelt småviltkort innen KØS i 2015 gis imidlertid adgang til å jakte øvrig 

småvilt i henhold til gjeldende jakttidsrammer gitt av Direktoratet. Kortet kan også 

brukes til hundetrening i tildelte periode. Omtrent 50 % av kostnadene for kortene 

refunderes slik at kostnadene for småviltkortet for utenbygds blir kr 500,- og for 

innenbygds kr 250,-. 

Vedtaket blir ikke endelig før kommunen har fått anledning til å uttale seg. Ihht forskrift 

fastsatt av Statskog SF blir vedtak i saker som omhandler fastsetting av dagskvote, 

jaktområde og jakttid på bakgrunn av takseringer gyldig en uke etter at det er kunngjort, 

se forskrift om unntak frå lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i 

statsallmenningane (fjellova) § 10 tredje ledd om tidspunkt for ikrafttredelse av 

fjellstyrevedtak fatta med heimel i fjellova § 23 tredje ledd. Klagefrist er 3 uker fra 

vedtak er offentliggjort. 
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