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Årsmelding for 2012 

Fjellstyret 

 

Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2012: 

 
Leder: Arnold Fossum   Varamedl.: Marit Mjøen Solem   

Nestleder: Rune Olaisen  Varamedl.: Jan Helge Lien Ansvarsområde: Fisk 

Styremedlem: Arnhild Gorsetbakk Varamedl.: Bente E. Haugan Ansvarsområde: Villrein 

Styremedlem: Kari R Storli  Varamedl.: Leif Roar Børli Ansvarsområde: Eiendom 

Styremedlem: Anne Gerd Bobakk Varamedl.: Trond Livden Ansvarsområde: Småvilt 

Kvikne Østre Statsallmenning 

 

Kvikne østre statsallmenning har gårdsnummer 214 og bruksnummer 1. Eier er Statskog. 

Statsallmenningen forvaltes av Kvikne fjellstyre, med to medlemmer fra Rennebu kommune 

og tre fra Tynset kommune. 

Kvikne østre statsallmenning ligger i gamle Kvikne sogn. I dag vil det si sørøstre del av 

Rennebu kommune i Sør-Trøndelag fylke (ca 1/3 av totalarealet), og nordvestre del av Tynset 

kommune i Hedmark fylke (ca 2/3 av totalarealet). Statsallmenningen er ca 127.000 dekar, 

beliggende i låg- og mellomalpin sone. Det er to atkomstveier inn i allmenningen; fra Yset, 

Kvikne, går det vei inn til Russu og fra Nåverdalen, Innset, går det vei opp på Storhøa. 

Sistnevnte er stengt med låst bom.  

Villrein, lirype, fjellrype og ørret er de viktigste høstbare artene allmenningen kan omsette. 

Fiskeressursen i statsallmenningen forvaltes og omsettes i samarbeidsordningen ”Fiskekort for 

Kvikne”. Allmenningen består av 22 vann og ca 2 km fiskeførende elv. 

Småviltjakta administreres av fjellstyrets sekretær/oppsynet. Kvikne østre statsallmenning har 

gode hekkeområder for lirype og fjellrype, trolig befinner allmenningen seg i det mest 

produktive området i landet. 

Villreinjakta er også en betydelig inntektskilde for statsallmenningen. Kvikne østre 

Statsallmenning inngår i Kvikne østfjell villreinvald, som utgjør 25 % av totalarealet i 

Forollhogna villreinområde. Villreinstammen er den mest produktive i landet og etter manges 

mening den mest veldrevne.  

Med unntak av en liten ”parsell” rundt de tekniske installasjonene på Storhøa ligger hele 

statsallmenningen i Forollhogna nasjonalpark. Statsallmenningen har 2 åpne buer, på Storhøa 

og ved Litj-Hiåsjøen. 

Administrasjon, virksomhet & økonomi 

 

Fjelloppsyn leies fra Kvikne Utmarksråd for en fast årlig sum av kr. 35.000,-. Arealavgift 

kommer i tillegg med kr. 18.656, 84 og 45 % av denne er også refusjonsberettiget oppsyn. 

Utmarksrådet ansatte Kristin Lund Austvik i 2012 som daglig leder, og ordningen med leie av 
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oppsyn og sekretærfunksjon som har fungert tidligere år ble videreført. Fjelloppsyn for 2012 

har vært Ingebrigt Storli og Kristin Lund Austvik, sistnevnte har også vært Fjellstyrets 

sekretær. Fjellstyret ønsker Kristin velkommen som nytt fjelloppsyn og sekretær, og ønsker 

henne til lykke med den nye jobben.  

 

Det er for året 2012 avholdt 3 ordinære styremøter + et avgrenset møte med Anne Gerd, John 

og Kristin hvor elektronisk trekning av villreinkort ble foretatt. 2 telefonmøter er også 

gjennomført og senere protokollført. Totalt er det behandlet 30 saker. 

 

Rennebu Utmarksråd v/ Svein Erik Morseth arbeidet i 2012 med å opprette et felles fiskekort 

for Rennebu ala slik vi har på Kvikne. I denne sammenheng ønsket de å ha med den delen av 

Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) som befinner seg i Rennebu på dette felleskortet (slik at 

man kan fiske på disse vannene med kjøp av fiskekort både på Kvikne Utmarksråd og 

Rennebu Utmarksråd). Fjellstyret og Utmarksrådet vedtok begge at dette var i orden og 

ordningen ble innført i 2012. 

 

Fjelloven har klare krav til valg av medlemmer i Fjellstyret, noe det ikke har vært fokusert på 

tidligere. Det ble derfor utarbeidet et skriv til begge kommunene (Tynset og Rennebu) der 

Fjellstyret påpekte mangelen i deres praksis ved valg av Fjellstyremedlemmer, og hvor de ble 

bedt om å lage klare retningslinjer på dette, som sikrer at Fjelloven blir oppfylt på dette 

punktet.  
 

Ettersom det kom inn spørsmål om tillatelse til jervejakt på Kvikne, ga Kvikne Fjellstyre 

Grunneiers tillatelse for jakt av jerv på Kvikne Østre Statsallmenning. Tillatelsen gjaldt for 

dem som har løst lisens for jakt på jerv og som i tillegg har reinsjakt eller rypejakt i 

vedkommende statsallmenning høsten 2012.  

 

Med bakgrunn i at Fjelloppsynet på Kvikne er ansatt av Kvikne Utmarksråd (og ikke 

Fjellstyret som er vanlig for andre statsallmenninger) og bruker storparten av tida på privat 

grunn og ikke statsallmenningsgrunn, ba Norges Fjellstyresamband (NFS) i 2012 Kvikne 

fjellstyre gjøre en vurdering av Kvikne Utmarksråds videre bruk av fjellstyrenes uniform. 

Hverken Kvikne Utmarksråd eller Kvikne Fjellstyre har oppfattet bruken av Fjelloppsynets 

uniform som problematisk og de er begge klar over retningslinjene for bruken av denne. Etter 

samråd med NFS ser Fjellstyret og Utmarksrådet at fordelene ved bruk av Fjelloppsynets 

uniform blant annet gjør at Fjellstyret får god synlighet og profilering, og oppsynene på 

Kvikne framstår som uniformert oppsyn med den legitimiteten det gir hos publikum.  

 

Etter jakta ble P-plassen ved Russu rustet opp. For å unngå kjørespor ut over P-plassen ble 

den avgrenset med store steiner og den ble i tillegg gruset. Dette ble gjort med midler tildelt 

fra SNO. Av regnskapsmessige årsaker ble tiltaket utgift- og inntektsført på Kvikne 

Utmarksråd. 
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Fjellstyret og SNO v/ Heidi og Erik Ydse, Espen Rusten og Berit Broen samarbeidet meget 

bra om et opplegg med 10. klasser v/ Tynset, Kvikne og Rennebu skoler. SNO sto for den 

pedagogiske og faglige utforming og gjennomføring og fortalte elevene om jakt, fangst og 

villrein. Det hele foregikk 6. og 7. september i friluft på Grøntjønnans område. Etter søknad 

bidro ROU med ca. kr. 14 000,- i støtte til dette tiltaket, noe som dekket både busstransport og 

servering. En stor takk til både SNO og ROU. Dette dokumenterer at godt samarbeid løser det 

meste på en positiv måte. Fjellstyret ønsker å etablere dette som et årlig tilbud til skolene. 

 

Fjellstyret ga i 2012 

økonomisk støtte på hhv. kr 

1500,- til basar/Kvikne 

samfunnshus, kr 2000,- til 

Kvikne skolemusikk og kr 

1500,- til Kvikne songlag. 

 

 

 

 

Påvirkning på det ytre miljø 

Det er ingen forhold ved virksomheten som kan sies å påvirke det ytre miljø. 

 

Kvikne, 1.2.2013 

Arnold Fossum 

Leder Kvikne Fjellstyre 

 

SMÅVILT 
Tabell 1 Takseringsresultat for KØS 2008-2012  

Småviltjakta 2012 ble, i likhet med tidligere 

år inndelt i 3 jaktperioder på 5 dager fra 10. 

september til 24. september. 

Rypetakseringene var i år svært negative, det 

ble derfor bestemt å ha en bag limit på 1 rype 

pr dag. Fra årsmelding 2011 kan vi også lese 

at jegerne mente det var lite rype, selv om 

tellinga visste noe annet.  

År Statsallmenningen 
samlet 

(90 % 
sannsynlighet) 

 Ryper/km2 
2008 16,5 11-28,5 

2009 6,5 4-10,0 

2010 6,5 3,5-12,5 

2011 20,5 15-28,0 

2012 5 3-8,0 

Undervisningsopplegg ved Grøntjønnan med god hjelp fra SNO. 
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Det kom inn 82 søknader fra utenbygds for tilsammen 141 jegere, hvorav 108 med hund. Det 

var 13 lokale søkere i tillegg til dette. Det ble solgt kort til 42 utenbygds og 12 innenbygds. 

Ingen jakt etter den begrensede perioden. Total omsetning av kort ble kr 48.050,- og det ble 

solgt maks antall kort til utenbygds (14 i hver periode).  

Som i fjor mente samtlige jegere (28 jegere med rapport), at bestanden er dårlig. Snittet i år 

ble 0,41 småvilt pr dag, mot 0,79 i fjor. 

Skuddpremie- ordninga fortsatte i 2012 og følgende ble registrert: rødrev (84), mår (2), 

røyskatt (25), kråke (2), skjære (7), nøtteskrike (3). Det ble utbetalt kr 4.902,66 i skuddpremie 

fra Fjellstyret. Dette er en stor økning fra i fjor (kr 1.933,38), men kan dette styrke 

småviltbestanden så er det vel anvendte penger.  

 

Vårvinteren 2012 ble det observert en fjellrev i KØS av SNO. Kort tid etter dette observerte 

de ansatte i KUR to fjellrever ikke langt fra stedet hvor den første observasjonen av den 

enslige fjellreven ble gjort.  

SNO og Fjelloppsynet fikk etter dette i oppdrag å montere opp to foringsstasjoner med 

viltkamera i nærheten av observasjonsstedene i regi av det norsk- svenske 

samarbeidsprosjektet Felles 

Fjellrev. Med hjelp av 

bildene fra automatene 

identifiserte man minst tre 

ulike individer av fjellreven. 

To var øremerket og hadde 

sin opprinnelse fra 

Avlsprogrammet for fjellrev, 

NINA.  

Foringen foregår fortsatt og 

forhåpentligvis kan vi få en 

yngling av fjellrev i 

Forollhogna når det blir et 

nytt smågnagerår.  

 

 

 

Kvikne 05.02.13 

Anne Gerd Bobakk Skogstad 

Styremedlem 

 

Fjellrev i Forollhogna 2012 



 

Kvikne fjellstyre – Rute 568 – 2512 Kvikne – Telefon: 992 74 943  

E-post: kvikne@fjellstyrene.no – Nettadresse: http://fjellstyre.kvikneutmarksrad.no/  

 Bankgiro: 1895 22 16984 – Organisasjonsnr: 983 941 060 

 

Fisk 

 

Det ble i løpet av året 2012 ikke satt ut fisk i Kvikne Østfjell. I året 2012 ble det det solgt 

fiskekort for Kvikne («Kviknekortet») for kr 152 560.- brutto. Utbyttet til fjellstyret ble på kr. 

12 815,40,-. Salget av fiskekort viser en svak nedgang i salget av sesongkort fra 2011, men en 

oppgang i døgnkort. 

Leieinntekter på båt/garn/hytte ble på 8 200,- med fritt utleie. Det var fem garn- og 

båtutleieforhold i 2012, noe som er en oppgang fra i fjor.  

Vi annonserte tilbudet om utleie ved Litjhiåsjøen på nettsiden til Kvikne, Kvikne Utmarksråd 

og Kvikne Fjellstyre samt i sommerutgaven til Rennebu Nytt.  

 

Innset den 12/2 – 2013 

Rune Olaisen 

 

Villrein 

 

Villreinområdet totalt 

Det har og i 2012 vore observert at tamrein har trekt over Kjurrudalen, men det vart ikkje 

registrert samenblanding med villrein på våren. I november var det på nytt funne ca 450 

tamrein i området Hersjøen-Kjurrudalen.  

Det vart teke ut to jervkull (6 dyr) på sørsida våren 2012, i tillegg til at det er funne ei antatt 

yngling på nordsida. Det vart og teke ut jerv på lisensjakt, og SNO har teke ut to dyr. 

Observasjonar av tre til fire dyr i flokk (mor med unger) i Vingelen og på Kvikne i løpet av 

sommaren.  

Minimumstellingane i 2012 var delvis mislykka. Det var totalt forsøkt å telle 5 gonger, den 4. 

mars vart det telt flest dyr, 1569 stk. Dette er ca 250 dyr mindre enn det ein rekner med skal 

vere i området.  

Årsmøtet for Forollhogna Villreinvald foreslo ei forsiktig oppbygging av stammen til ca 2000 

dyr, med same struktur som tidegare. Målet skal vere nådd i 2016. Dette vart vedteke av 

Villreinnemda for Forollhogna. Det vart foreslått ein kvote på 600 dyr for Forollhogna 

Villreinvald, med eit forventa avskyting på 540 dyr. Totalkvoten for heile villreinområdet 

vedteke til 634 dyr, sidan Røros Vestre villreinvald fekk tildelt ein kvote på 34 dyr på 

grunnlag av godkjent areal. Villreinutvalget fekk ikkje fullmakt frå årsmøtet til å forhandle om 

overgangsavtaler med Røros Vestre Villreinvald. Ingen dyr vart felt på kvota til Røros Vestre 

villreinvald. 

Det vart skadeskote 11 dyr, noko som er 2,4 %. Det kan sjå ut for at grunnen er feil 

avstandsbedømming, og at jegeren ligger for lågt i terrenget. Ved kalvetelling 11. og 12. juli 

vart det funne 53 kalvar pr 100 simle/ungdyr. Strukturtellinga etter jakta viser ein 

storbukkandel (over 2,5 år) på 21,6 %, småbukkandel på 8,9% og ein simleandel på 42 %. 
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Avtalen om fellesjakt i midtvekene vart sagt opp av alle jaktfelta i FO1 i 2012. I store deler av 

jakta gjekk reinen på dette området og i Vingelen. Det er grunn til å tru at dettehar påverka 

fellingsresultatet. 

Fellingsresultatet vart det svakaste resultat på 23 år, berre 456 dyr vart felt. Om ein har ein 

kvote på 650 dyr dei neste to åra, vil bestandsauken til 2000 dyr bli nådd allereie i 2015, om vi 

greier å halde fellingsprosenten på 90. Ved ein lågare fellingsprosent kan bestandsmålet på 

2000 vinterdyr bli nådd enda tidlegare.  

 

Kvikne Statsallmenning 

Kvikne fjellstyre kom med det opprinnelege forslaget om fellesjakt i midtuka(2010), og var og 

med på å utforme forslaget om tredagers fellesjakt (2011).Når Kvikne Fjellstyre sa opp desse 

avalene for 2012, er det fordi Kvikne Fjellsyre ønsker å vere lojale med flertalet i FO1. 

Avtalane med Fjellstyrene i Midtre Gauldal gjekk som tidlegare.  

Villreinutvalget sin DVD vart delt ut til alle som ikkje hadde fått den tidlegare.  

Fjellstyret fekk i 2012 41 jaktkort av totalt 149 kort for FO1. Det vart felt 39 rein på desse 

korta, to kalvar vart ikkje felt, men det var jakta på alle kort.  

Fjellstyret åpna også i år sitt terreng for alle jegrar som ikkje hadde felt dyr dei to siste 

jaktdagane, og det vart skote ein del dyr desse dagane.  

Det var sett opp sjølvveiingsstasjonar lett tilgjengeleg i 2012. Oppgjevne vekter har ikkje gått 

ned som eit resultat av dette, men er tilnærma likt vektene for 2011, med unntak av storbukk 

der vekta har gått opp med 13 kg. Dette kan vere på grunn av tilfeldigheter, eller ha 

samanhang med at det no er ein større andel bukk over 2,5 år i området. 

 

Statlege fellingsavgifter: kr 21 183,- 

Inntekt: kr. 51 917,- 

 

 
7. klasse ved Innset skole på villreinjakt. 

 

Innset 5.2.2013 

Arnhild Gorsetbakk 

Styremedlem 
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Eiendom 

 

Kvikne fjellstyret har to buer, Storhøa og Litj-hiåsjøen. Buene er åpen hele året for de som 

ferdes sommer som vinter, innenbygds og utenbygds. Buene har det mest nødvendige utstyret: 

ved, gass, rødsprit, kokekar, senger og tepper. Dette er til fri benyttelse, men vi har oppfordret 

til å legge igjen penger for noe dekning av kostnadene av ved og propan samt innkjøring av 

dette. Betaling med giro kan også brukes hvis en vil gjøre opp litt for oppholdet. Dette brakte 

inn i 2012 kr 3050,-. 

Vi har båt og garn ved Litj-Hiåsjøen som leies ut pr. døgn, dette brakt inn i følge regnskap i 

2012, kr 5150,-. Ellers er det med jevne mellomrom utført tilsyn, etterfyllinger og nødvendig 

søppeltømming i buene. Bua ved Litj-Hiåsjøen er populær og i teknisk god stand. I sommer 

ble bua beiset på dugnad. Pga. dårlig vær ble det beiset bare ett strøk, satser på et strøk til til 

sommeren 2013. 

Taket på Storhøa ble tatt av vinden i fjor høst, det ble lagt et midlertidig tak av presenning og 

lekter. Vi skal få på nytt tak til sommeren og håper å få søkt inn nok midler til å gjøre noe mer 

med bua. 

Brua over Russu ble nok engang ødelagt av snø og ismasser, og prosjektet er lagt på is til vi 

finner en god og varig løsning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde t.v: Fjellstyret med dugnadsånd ved Litjhiåsjøen. T.h: Ødelagt tak på Storhøbua. 

 

Voll 02.02.2013 

Kari Rønning Storli 

Styremedlem. 

 

Oppsyn 

Oppsynsordningen kjøpes fra Kvikne utmarksråd. Timeantall og antall kontrollerte er et 

omtrentlig anslag, siden oppsynet tidvis jobber på flere eiendommer på samme dag, og for 

flere oppdragsgivere. Tallmaterialet er derfor å betrakte som minimumstall. Dette, sammen 

med tilsyn av 2 buer og transport av ved, propan og søppel, gjør sitt til at andelen 
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oppsynsinnsats på denne eiendommen utgjør en relativt høyere andel enn på 

naboeiendommene av den totale oppsynsaktiviteten i området. 

I den delen av oppsynsområdet statsallmenningen inngår er det i 2012 registrert feltaktivitet i 

74 dager. Totalt utgjør dette 306 timer. Det er gått 670 kilometer til fots/på ski, og 630 

kilometer er loggført på snøskuter. 123 personer er kontrollert, ca. 250 informert. 1 forhold er 

rapportert/anmeldt i eller i tilknytning til statsallmenningen i år. Forholdet angår villreinjakta.  

Sekretærfunksjon for fjellstyret kjøpes fra Kvikne Utmarksråd. Sekretær har deltatt på 2 

ordinære styremøter, og fulgt opp vedtak i saker fra disse møtene. 

Statsallmenningen har pålagt oppsyn iht. fjelloven. Dette, sammen med tilsyn av 2 buer og 

transport av ved, propan og søppel, gjør sitt til at andelen oppsynsinnsats på denne 

eiendommen utgjør en relativt høyere andel enn på naboeiendommene av den totale 

oppsynsaktiviteten i området.  

Sekretær har deltatt på alle ordinære styremøter i løpet av året, og fulgt opp vedtak i saker fra 

disse møtene. Det vises for øvrig til møtebok for nærmere detaljer om sakene. I tillegg har 

sekretær brukt noe tid i forbindelse med søknadsprosedyrer, tildeling og oppfølging av de 

jegere som har fått tildelt jakt på småvilt og villrein på statsallmenningen. 

Kvikne Fjellstyre har fått en egen nettside som vi vil bruke for å informere bruksberettigete, 

jegere, fiskere med mer, se: http://fjellstyre.kvikneutmarksrad.no/?page_id=22.  

 

Kvikne, 4.2.2013 

Kristin Lund Austvik 

Fjelloppsyn/sekretær 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

 

 

_____________________   _______________________  _________________________ 

Arnold Fossum  Rune Olaisen   Kristin L Austvik 
Styreleder    Nestleder    Sekretær 

 

 

 

 

 

 
_____________________  _______________________   __________________________

  

Arnhild Gorsetbakk Anne Gerd Bobakk  Kari Rønning Storli 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
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