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Årsmelding for 2013 

Fjellstyret 

Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2013: 

 
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 utenom tidsrommet 20 aug.- 24. sept.  

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 (Stavilla? og Russu). 

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. 37.500,-. Arealavgift 

kommer i tillegg med kr. 22.967, 84 og 45 % av denne er også refusjonsberettiget oppsyn. 

Fjelloppsyn for 2013 har vært Ingebrigt Storli og Kristin Lund Austvik, sistnevnte har også 

vært Fjellstyrets sekretær.  
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Det er for året 2013 avholdt 3 ordinære styremøter + et avgrenset møte med Anne Gerd, Kari 

og Kristin hvor elektronisk trekning av villreinkort ble foretatt. Totalt er det behandlet 25 

saker. 

 

Litt om noen av sakene (alle møtereferat legges ut på Fjellstyrets hjemmeside): 

FO1 valgte etter jakta 2011 å trekke seg ut av fellesjaktavtalen for villrein i Forollhogna. I 

2012 ble det utarbeidet forslag til nye overgangsavtaler mellom FO1 og andre jaktområder 

innen Forollhogna jaktvald som ønsket slike avtaler. Fjellstyret var med på disse avtalene i 

2012, men videreførte i tillegg avtalene om overgang mellom statsallmenningene innen 

Forollhogna. I starten av 2013 behandlet Fjellstyret, etter ønske fra FO1, oppsigelse av 

overgangsavtaler mellom Kvikne Fjellstyre og de øvrige fjellstyrene innen Forollhogna. 

Avtalene ble vedtatt sagt opp og det ble også vedtatt at Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) 

ikke skulle åpnes for avtaler i løpet av jakta 2013. 

 

I 2013 var det høring på forslag til ny forskrift om jakt, felling og fangst på statsgrunn. Kvikne 

Fjellstyre behandlet denne og sluttet seg til høringssvarforslag fra Norges Fjellstyresamband. 

 

Driftsplanen for Kvikne Østre Statsallmenning har ikke vært revidert siden den ble laget i 

1998. Fjellstyret startet derfor opp arbeidet med revidering av denne i 2013. 

 

Trekningsprosedyra for reinsjakta på KØS ble tatt opp til revidering i 2013. Dette delvis på 

grunn av misnøye ved trekninga i 2012 og fordi det har blitt så mange søkere at 

førstegangsjegere ikke alltid slipper til. Det ble vedtatt å forfordele førstegangsjegere, men da 

med tilfeldig trekning av dyrekategorier.  Reglene om førstegangsjegere gjelder fra og med 

2014. 

For at flest mulig skal få mulighet til å bli tildelt storbukk ble følgende vedtatt: En som blir 

trukket ut til storbukk kan ikke trekkes ut til storbukk de påfølgende 9 år (10 år inkludert det 

året man fikk storbukk), men en er allikevel med på vanlig trekning av andre 

villreinskategorier. Dette ble vedtatt gjeldende fra 2013, men med virkning først 2014. 

Ettersom Fjellstyret fikk en del utgifter med arbeidet på Storhøa vedtok styret i 2013 at det 

ikke skulle deles ut noen midler til andre allmennyttige formål i år. Potten inngikk i stedet i ny 

ovn på Storhøa som kom på ca. samme beløp som Kvikne Fjellstyre kan dele ut årlig til 

allmennyttige formål (omlag kr 5 000,-). Arbeidet på Storhøa anses også som et allmennyttig 

formål av styret. 

Etter gjeldende Fjellov og Seterforskrift vedtok Fjellstyret at ei sæter på Statsallmenningen 

var «falt i det fri». Videre saksgang i 2014 vil følge framgang beskrevet i den nevnte lov og 

forskrift. 

Kvikne Fjellstyre vedtok å åpne Kvikne Østre Statsallmenning for fiske for utledninger, 

unntatt fiske med oter eller garn. Dette i hht. gjeldende regler i Fjellovens § 28. 

Fjellstyret vedtok å gi sin tillatelse til lisensjakt på jerv for Kvikne Østre Statsallmenning. 

Tillatelsen gjelder for dem som har løst lisens for jakt på jerv, og som i tillegg har reinsjakt på 

KØS det aktuelle året. Andre må kontakte det lokale fjellstyrekontoret (på Vollan gård) for 

utstedelse av tillatelse og fremvisning av jegeravgift. Tillatelsen gjelder inntil et eventuelt nytt 

vedtak fattes. 
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Fjellstyret, Kvikne Utmarksråd og SNO v/ Heidi Ydse, Espen Rusten og Berit Broen 

samarbeidet meget bra om et opplegg med 10. klasser for Tynset, Kvikne og Rennebu skoler. 

SNO og Fjellstyret v/sekretær 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 

ved Grøntjønnan. Etter søknad dekket ROU både busstransport og servering. En stor takk til 

både SNO og ROU. Dette dokumenterer at godt samarbeid løser det meste på en positiv måte.  

Påvirkning på det ytre miljø 

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

 

Kvikne, 19.3.2014 

Arnold Fossum 

Leder Kvikne Fjellstyre 

 

SMÅVILT 
Småviltjakta 2013, ble gjennomført likt som i 2012; 3 jaktperioder på 5 dager fra 10. 

september til 24. september. Rypetakseringene for 2013 var noe bedre enn i 2012, men 

flertallet av jegerne syntes bestanden var dårlig (39 jegere leverte rapport), så Fjellstyrets 

avgjørelse om kvote på maks 5 ryper totalt per jeger var trolig riktig.  
       Tabell 1 Takseringsresultat for KØS 2008-2013  

Det var 63 søknader fra utenbygds jegere for 

til sammen 126 jegere, hvorav 74 med hund. 

Det var 8 lokale søkere i tillegg til dette. Det 

ble solgt 42 jaktkort til utenbygds og 8 til 

innenbygds. Omsetningen på jaktkort i 2013 

ble kr 40 232 (45 987,- i 2012).  Og snittet ble 

0,40 rype pr dag, mot 0,44 i fjor. Altså en 

nedgang i både rype/dag/jeger og tildelte kort, 

som igjen gir dårligere omsetning! 
 

Skuddpremie- ordninga fortsetter og utgiftene for den har økt betraktelig siden oppstarten i 

2010. Følgende ble registrert: rødrev(47), mår(7), villmink(4), 

røyskatt(24), grevling(2), ravn(8), kråke(26), skjære(15), 

nøtteskrike(3), gråmåke(7). Det gir en utbetaling på kr 3 122,- 

(4 902,66 i 2012) i skuddpremie for Fjellstyrets del. Håper 

dette kan være med på å styrke småviltbestanden, samt å 

redusere tapet av vårlam til rødrev! 
 

Støtteforinga av Fjellreven har pågått også i 2013. Våren 2013 

var det synsobservasjoner av fjellrev samme dag som tilsa at 

det var minst fem individer i Forollhogna. Sporobservasjoner i tillegg indikerte at det kunne 

være ytterligere tre. SNO har derfor antydet at det denne dagen kunne være mellom fem og 

åtte ulike individer i området (fra SNOs årsrapport fra Forollhogna 2013). Utover vinteren 

13/14 var det imidlertid ikke noe tegn til fjellreven i Forollhogna. Dårlige snøforhold og mye 

vind gjorde imidlertid arbeidet med sporing vanskelig.  

År Statsallmenningen 
samlet 

(90 % 
sannsynlighet) 

 Ryper/km2 

2008 16,5 11-28,5 

2009 6,5 4-10 

2010 6,5 3,5-12,5 

2011 20,5 15-28 

2012 5 3-8 
2013 15 9- 21 

Fjellrev i Forollhogna våren 

2013. Foto: Viltkamera. NINA 
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2013 har vist seg å bli et rekordår for fjellreven i Sør-Norge med totalt 20 fjellrevkull, men det 

er ikke registret noen yngling i Forollhogna hvor fjellreven kom inn i 2012.  

 

Kåsen 02.04.14 

Anne Gerd Bobakk Skogstad 

Styremedlem 

Fisk 

Det ble i løpet av året 2013 ikke satt ut fisk i Kvikne Østfjell ettersom fryste rør i klekkeriet på 

Sverja gjorde at rogna døde. I året 2013 hadde fjellstyret en inntekt på kr. 13 885,- for 

fiskekortsalg,-. Salget av fiskekort viser oppgang i både salg av døgn- og sesongkort. 

Leieinntekter på båt/garn/hytte ble på 6 761,- med fritt utleie. Det var fire garn- og 

båtutleieforhold i 2013, noe som er en svak nedgang fra i året før.  

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

og Kvikne Fjellstyre samt i sommerutgaven til Rennebu Nytt.  

 

Innset den 4/4 – 2014 

Rune Olaisen 

Styremedlem 

Villrein 

I 2013 var det lite med overgangsavtalar utanom FO1, der det var fulle overgangsavtalar i 

heile jakta (utanom Grøntjønnan-feltet). Det var dyr inne i området i heile jakta, mest i 

småflokkar og enkeltdyr bukkar og simler. Fjellstyret fekk i 2013 43 jaktkort av totalt 161 kort 

for FO1. Det vart felt 26 rein på desse korta (fellingsprosent på 60%). 5 småbukk, 5 simler og 

7 kalvar vart ikkje felt.  

Mangelen på liten-bukk inne i FO1, samt den auka feilskytingsgebyret for liten-bukk kan vere 

årsaker til at det er skote svert lite liten-bukk (fellingsprosent 37,5).  

Av dei 17 korta det ikkje har vorte felt dyr på har 5 jegerar opplyst om talet på jaktdagar 

(medteke ein med null dagar), medan 12 ikkje har kome med opplysningar om talet på 

jaktdagar. For dei som har komme med informasjon om talet på  jaktdagar, har det vorte bruka 

3 dagar i snitt på jakt.  

 

Omsetning 2013: kr 45 628,-  

Statlege fellingsavgifter: kr 17 274,- 

Inntekt: kr. 28 354,- 

 

Innset 06.04.2014 

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 om sommeren og vinteren. De er åpne for innenbygds og utenbygds. Buene har det 

mest nødvendige utstyret, slik som; 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 2013 kr 5 661,- for Litj- Hiåsjøbua (kr 3 050,- i 

2012). Storhøbua var i 2013 under restaurering og brakte derfor ikke inn noen leieinntekter.  

Kvikne fjellstyre har båt og garn ved Litj-Hiåsjøen som leies ut per døgn. Dette medførte 

inntekter på kr 1 100 i 2013 (5150,- i 2012). Det er med jevne mellomrom utført tilsyn, 

etterfyllinger og nødvendig søppeltømming i buene. Bua ved Litj-Hiåsjøen er populær og i 

svært god stand. Sommer 2012 ble første malingsstrøk beiset ved dugnad. Ved sommer 2013 

ble det andre strøket beiset ved dugnad. Det ble bra et resultat!  

 

I 2012 ble taket på Storhøbua tatt av vinden. Det ble midlertidig laget et tak av presenning og 

lekter mens vi ventet på avgjørelse fra Gjensidige i forsikringssaken, og deretter at vegen opp 

til bua skulle bli kjørbar. Bua var fullverdiforsikret hos Gjensidige og det ble sendt en 

takstmann som takserte skadeomfanget. Fjellstyret vedtok å sette bort arbeidet ettersom 

utgiftene ble dekket av forsikringen og hverken ansatte eller styret hadde tid eller mulighet til 

å påta seg dette arbeidet. Bua ble sikret med midlertidig tak etter avtale med Gjensidige 

ettersom arbeidet med pålegging av nytt tak ikke kunne komme i gang før vinteren satte inn 

og veien ble ukjørbar. Fjellstyret vedtok at sekretær i Fjellstyret skulle bruke vinteren til å 

søke midler for ytterligere arbeid med Storhøbua ettersom en skikkelig opprusting trengtes for 

å gjøre bua triveligere og bedre egnet for spesielt overnatting. Dersom det kom inn nok midler 

skulle Fjellstyret vurdere mulighetene for å sette opp ei helt ny bu. Fjellstyret mottok støtte fra 

KVO, KRK, Rennebu kommune, Tolga- Os Sparebank og Hedmark Sparebank. Det var 

imidlertid ikke nok til oppsett av ei ny bu. Pengene ble derfor brukt til opprusting av den 

eksisterende bua, noe man kom lang med, og arbeidet med nytt tak ble også gjennomført i 

2013. I løpet av 2013 ble det lagt ned mange dugnadstimer fra Fjellstyrets side. I tillegg har 

Ivar Næverdal, Christian Lund, Odd Jarle Skogstad, Oddveig Fossum, Laila Berntsen og 

Esten Skullerud gjort en god dugnadsinnsats. Fjellstyret ønsker å rette en stor takk til de fire 

økonomiske bidragsyterne og de som har lagt ned dugnadsinnsats ved bua. Alle disse vært 

med på å gjøre en restaurering mulig. 

Brua over Russu ble for andre gang ødelagt av snø og ismasser i 2011, og det prosjektet ligger 

fortsatt på is til vi finner en god og varig løsning.  

 

Voll, Kvikne 26.03.2014 

Kari Rønning Storli  

Styremedlem 
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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 

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 2013 registrert feltaktivitet i 

68 dager. Totalt utgjør dette 293 timer. Det er gått 570 kilometer til fots/på ski, og 420 

kilometer er loggført på snøskuter. 98 personer er kontrollert, ca. 190 informert. Ingen forhold 

er rapportert/anmeldt i eller i tilknytning til statsallmenningen i år.   

Sekretærfunksjon for fjellstyret kjøpes fra Kvikne Utmarksråd. Sekretær har deltatt på 3 

ordinære styremøter, 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/  

 

Kvikne, 14.2.2014 

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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