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Tilstede på møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 1.17 – 4.17 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 29.03.17 kl. 19.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 4 

Møtende 

medlemmer: 

Rune Storli, Arne Ingvar Nymoen, Janne Eggan, Jan H Lien 

Fraværende 

medlemmer: 

Inger Grøtli 

Møtende 

varamedlemmer: 

Thore Kleffelgård 

Sekretær: Kristin L Austvik 

Andre:  
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Sak 1/2017 Regnskap 2016 og budsjett 2017 

Vedlegg: Budsjett 2017, samt regnskap for 2016 

Styreleders 

innstilling: 
Budsjett diskuteres og vedtas i løpet av møtet. 

Vedtak: Regnskapet viser et overskudd på kr 9241,15. Regnskapet vedtas og underskrives av 

Fjellstyret. 

Budsjett; Posten «Skuddpremie» endres fra 2 600 til 26 000 (tastefeil i forelagte forslag). 

Et par andre poster endres da også for å få det til å gå i balanse. Budsjettet for 2017 viser 

da et overskudd på kr 1 388. Ved store reduksjoner i inntekt f.eks ved rypefredning kan 

Fjellstyret blant annet velge å ikke dele ut kr 5 000,- på posten «allmennyttige formål». 
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Sak 2/2017 Prissystem villreinjakta fra 2017  

Saksframlegg: For perioden 2014-2016 hadde Kvikne Fjellstyre dispensasjon fra prisforskriften for 

makspris for villrein for å få et mer progressivt prissystem for statsallmenningen. Dersom 

Fjellstyret ønsker å videreføre disse prisene, eller tilsvarende som krever dispensasjon må 

det nå søkes Miljødirektoratet på nytt. 

 

Ålen Fjellstyre har søkt og fått innvilget dispensasjon fra forskrifta tom 2018 eller 2019 

(Miljødirektoratet har ikke vært helt konsekvente når de har skrevet dispensasjonen, så de 

vet ikke sikkert selv). Det hadde vært en fordel å forsøke å samkjøre prisene for alle 

statsallmenningene, men foreløpig er ikke systemet til Ålen helt optimalt, og Fjellstyrene i 

Midtre-Gauldal har ikke innført progressive priser. Jeg foreslår derfor at Fjellstyret søker 

om de samme prisene som sist Kvikne Fjellstyre søkte, eller eventuelt en liten økning for 

samme periode som Ålen Fjellstyre har nå og heller se nærmere på ei samkjøring av priser 

for alle statsallmenningene i Forollhogna etter 2018/19, så slipper det å bli så mange store 

forandringer i prissystemet til stadighet.  

For begge kortkategoriene «bukk» bør Fjellstyret vurdere å innføre en fast kilospris for å 

unngå å straffe felling av returbukker jfr. sak 5/2016. Det kan da kreves inn ei grunnavgift 

(ulik for stor og liten bukk). Videre kan all bukk til og med 30 kg ikke etterfaktureres noe 

ut over grunnavgiften. For «litenbukker» fra og med 31 kg pålegges jeger kr 50/kg.  

Vedlegg:  

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: Fjellstyret legger på 6,5 % på alle priser (både på priser for fellingtillatelse og sluttoppgjør 

i alle kilosgrupper for simle og kalv) og søker Miljødirektoratet om dispensasjon fra 

forskriften med disse prisene for perioden 2017- 2020 og bruker tida fra til 

dispensasjonen går ut på å forsøke å finne fram til et godt prissystem i samarbeid med de 

øvrige Fjellstyrene i Forollhogna.  

For begge kortkategoriene «bukk» innføres en fast kilospris for å unngå å straffe felling av 

returbukker jfr. sak 5/2016. Det kreves inn ei grunnavgift (ulik for stor og liten bukk). All 

bukk til og med 30 kg etterfaktureres ikke noe ut over grunnavgiften. For bukker fra og 

med 31 kg pålegges jeger kr 50/kg. 

 

Sak 3/2017 Plan Storhøbua 2017  

Saksframlegg: Storhøbua er nå i god stand, men det har vært snakk om å gjøre noe med 

vedskjulet/utedoet. Fjellstyret bør ta opp dette til diskusjon og avgjøre om det skal gjøres 

noe i 2017. 

Styreleders 

innstilling: 

 

Vedtak: I løpet av 2017 skal det beises rundt vinduene og has inn to ventiler i bua. I 

vedskjulet/utedoet tas det ut en del jord og det legges inn plast og grus så det blir tett. 

Under doet legges det tregulv og det settes opp en enkel skillevegg mellom vedlager og 

do. Det ordnes ei bedre løsning på doet så man slipper å tømme bøtta til stadighet. 

Veggen i skjulet rettes også opp.  
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Rune Storli  Thore Kleffelgård (vara)  Arne Ingvar Nymoen 

     

     

Jan Lien   Janne Eggan  Kristin L Austvik 

Sekretær  

 

Sak 4/2017 Eventuelt/div orienteringer 

 Årsmelding 

 

Innset skole blir lagt ned fra høsten av. Skolen på Innset har, i likhet med Kvikne skole, 

fått tildelt fellingstillatelse på kalv av Kvikne Fjellstyre. Grendelaget på Innset har derfor 

nå kommet med en forespørsel der de ber om at de kan søke og tildeles en 

fellingstillatelse på kalv av Kvikne Fjellstyre og ta med elevene fra Innset på jakt som 

tidligere.  

 

Vedtak: Årsmelding vedtas med følgende endringer gjort i møtet: årstall i forklaringstekst til en 

tabell rettes og antall fisk og hvor denne ble satt ut legges inn.  

 

Hallgeir Haugan kan søke på vegne av grendelaget. Elevene fra gamle Innset sogn kan 

være med på jakta. Fjellstyret hører litt nærmere med grendelaget om deres tanker 

omkring utføringa av jakta før tildelinga.  
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