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Årsmelding for 2014 

Fjellstyret 

Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2014: 

 
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 3 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 2014 har vært Ingebrigt Storli og Kristin Lund Austvik, sistnevnte har også 

vært Fjellstyrets sekretær.  

Det er for året 2014 avholdt 2 ordinære styremøter. Totalt er det behandlet 16 saker. 
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Litt om noen av sakene (alle møtereferat legges ut på Fjellstyrets hjemmeside): 

Fjellstyret søkte i 2014 miljødirektoratet om fritak fra maksprisene fastsatt i § 13 i «Forskrift 

om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning» (FOR-2004-03-08-515) og fikk innvilget en 

3- årig forsøksordning av direktoratet. Ordninga økte den prismessige forskjellen mellom lette 

og tunge dyr, slik at jegere som tar ut lette dyr i enda større grad vil bli belønnet. Et 

«gjennomsnittsdyr» (i slaktevekt) av alle fire kortkategorier vil fortsatt koste langt mindre 

innen Statsallmenningen enn på det private markedet. 
 

Fjellstyret, Kvikne Utmarksråd, Kvikne Nasjonalparksenter og Statens Naturoppsyn (SNO) v/ 

Erik Ydse samarbeidet meget bra om et opplegg med 9. klasser fra 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 3. september i friluft ved 

Svartsjøen (Plassetervegen) på Kvikne. Etter søknad dekket Regionalt Oppsynsutvalg (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.  

 

Fjellstyret v/sekretær fikk i 2014 en forespørsel om tillatelse til tynningsfiske i den ene av 

Hanstjønnan (den sørligste av de to). I denne tjønna skal det ha blitt en svært tett bestand med 

det resultat at fisken nå er småvokst. Fjellstyret setter pris på at det gjøres en innsats for å 

bedre kvaliteten i fiskevatna innen Statsallmenningen og ga derfor tillatelse til tynningfiske. 

Tillatelse og villkår for fisket ble oversendt søker.  

 

Kvikne Fjellstyre måtte i 2014 se på alternativer til å øke inntjeninga ettersom budsjett for 

2014 viste minustall og økonomien generelt har vært svak i flere år. Åpning av 

fuglehundtrening på statsallmenningen ble sett på som en mulighet som ikke vil påvirke 

viltbestandene i nevneverdig grad som f.eks økt salg av småviltkort ville hatt.  

 

Nytt kontrollkort for villreinjakt var i 2014 ute på høring. Fjellstyret vedtok å støtte seg til 

Norges Fjellstyresamband sin høringsuttalelse på dette forslaget. 

 

Fjellstyret valgte i 2014 å gjennomføre treknginga av villreinkort under en åpen jegerkveld. 

Kvelden ble gjennomført i samarbeid med Kvikne Nasjonalparksenter som stod for servering 

og foredrag v/Per Forsetlund. Oppmøtet var dessverre svakt, men det ble en trivelig kveld for 

de som møtte opp. 

 

Det ble i 2014 vedtatt at Kvikne Fjellstyre skal tilby lagsjakt som en mulighet under 

villreinjakta. En slik ordning kan virke positivt på fellingsprosenten og vil gjøre at flere kan 

komme seg ut på jakt hvert år. Fjellstyret ønsker å innføre muligheten for lagsjakt som ei 

prøveordning i tre år (2015 tom 2017). Etter endt prøveperiode skal ordninga evalueres. 

Reglement og søknadsprosedyre vil bli offentliggjort sammen med øvrig 

villreinjaktannonsering.  
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Påvirkning på det ytre miljø 

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

 

Kvikne, 19.3.2015 

Arnold Fossum 

Leder Kvikne Fjellstyre 

 

SMÅVILT 
Småviltjakta 2014, ble gjennomført likt som i 2013; 3 jaktperioder på 5 dager fra 10. 

september til 24. september. Rypetakseringene for 2014 var bedre enn i 2013. 

 
       Tabell 1 Takseringsresultat for KØS 2008-2014  

Det var 79 søknader fra utenbygds jegere for 

til sammen 137 jegere, hvorav 100 med hund. 

Det var 8 lokale søkere i tillegg til dette. Det 

ble solgt 41 jaktkort til utenbygds og 5 til 

innenbygds. Omsetningen på jaktkort i 2014 

ble kr 47 129,- (40 232,- i 2013).  Og snittet 

ble 0,60 rype pr dag, mot 0,40 i 2013.  
 

Skuddpremieordninga var populær også i 

2014. Følgende ble registrert i 2014: rødrev 

(41), mår (6), villmink (1), røyskatt(2), 

grevling (2), ravn (7), kråke (43), skjære (21), nøtteskrike (1), gråmåke (7). Det gir en 

utbetaling på kr 2 071,82 (3 122,- i 2013) i skuddpremie for Fjellstyrets del.  

 

I 2014 vedtok Fjellstyret å forsøke med salg av treningskort for hund. Kortet koster kr 500,- 

og er gyldig fra 1.10.2014 til 31.03.2015. Ni personer valgte å benytte seg av dette tilbudet i 

2014, noe som ga en inntekt på kr 4 500,- til Fjellstyret. 
 

Støtteforinga av Fjellreven har pågått også i 2014. Det har vært lite aktivitet ved 

fôringsstasjonene, men bilder fra kameraene viser at reven fortsatt er til stede. I 2014 var det 

godt med smågnagere fra våren og utover hele sommeren og høsten. Det var lite lemen i 

starten, men bestanden tok seg opp utover sommeren og høsten. Dette burde gi gode 

yngleforhold for den smågnager- avhengige fjellreven, men det har ikke blitt påvist noen 

yngling i Forollhogna i nyere tid.  

 

Kåsen 02.04.15 

Anne Gerd Bobakk Skogstad 

Styremedlem 

Fisk 

Det ble i løpet av året 2014 satt ut fisk i seks lokaliteter innen Kvikne Østre Statsallmenning. 

Tillatelse til utsetting ble gitt av fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Hedmark. Lokalitetene det 

ble satt ut fisk i var: Ø. langvatnet (Hedmark), N. og S. langtjønna (S- trøndelag), N. 

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 
2014 20,5 10- 40,5 
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Grønlitjønna (S-trøndelag), Stavilltjønna (S-trøndelag), samt det nordligste vatnet ved høyden 

986 (S- trøndelag). I året 2014 hadde fjellstyret en inntekt på kr. 13 143,- (kr 13 885,- i 2013) 

for fiskekortsalg. Salget av fiskekort viser stabilitet i både salg av døgn- og sesongkort. Den 

lille nedgangen i inntekter kommer av at noe av midlene for det totale salget av 

«Kviknekortet» ble avsatt til produksjon av ny brosjyre for fiske på Kvikne samt framtidig 

brosjyre etc. 

 

Leieinntekter på båt/garn/hytte ble på 8 585,- (6 761,- i 2013) med fritt utleie. Det var fem 

garn- og båtutleieforhold i 2014, noe som er en svak oppgang fra året før.  

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

og Kvikne Fjellstyre samt i sommerutgaven til Rennebunytt.  

 

Innset den 4/4 – 2015 

Rune Olaisen 

Styremedlem 

Villrein 

Fjellstyret fekk i 2014 48 jaktkort. Det vart felt 43 rein på desse korta (fellingsprosent på 

89,58%). 4 småbukk, 1 kalv vart ikkje felt.   

Det vart i 2014 innførd nye max-prisar innanfor Kvikne statsalmenning, etter dispensasjon frå 

max-pris fastsett i forskrift. Dispensasjon vart gjeve på grunnlag av progressivt prissystem. 

Det er så langt vanskeleg å sjå om det har gjeve noko utslag i avskytinga, gjenomsnittsvekt på 

stor bukk var 9 kg meir i 2014 enn i 2013, men 3 kg mindre enn i 2012, for liten bukk var 

gjenomsnittsvekt for 2014 6 kg meir enn i 2013 og 8 kg meir enn i 2012. 

Gjennomsnittsvektene for simle og kalv har gått noko ned.   

 

10. klasse ved Kvikne Skole og 7. klasse ved Innset skole fekk eit kalvekort kvar etter 

søknad. Klassane har med seg jeger for felling av dyra (opplæringsjakt), og elevane deltek i 

slakting og frambæring av slakt. 

 

Omsetning 2014: kr 84 496,-  

Statlege fellingsavgifter: kr 19 280,- 

Inntekt: kr. 65 216,- 

 

Innset 06.03.2015 

Arnhild Gorsetbakk 

Styremedlem 

Eiendom 

Kvikne fjellstyret har to buer, Storhøa som er ferdig restaurert innvendig og Litj-Hiasjøbua 

som er ny malt. Buene er åpen hele året for de som ferdes om sommeren og vinteren, åpen for 
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innenbygds og utenbygds. Buene har det mest nødvendige utstyret, som 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 kr 6 845,- 2014 kr for Litj- Hiåsjøbua (kr 5 661,- i 2013). Storhøbua ble 

klargjort for bruk i løpet av sommeren og brakte inn kr 1 300,- i leieinntekter for 2014 (ingen 

inntekter i 2013 ettersom bua var under restaurering).  

 

Fjellstyret fortsatte i 2014 arbeidet med opprusting av Storhøbua Det ble Bjørn Heiri som 

gjorde bua ved Storhøa ferdig innvendig, bua er nå delt i to, hvor man kan låse den innerste 

delen, der er det fire sengeplasser og en sofakrok. Det første rommet står åpent, der er det 

kjøkkenkrok med nødvendig utstyr og vedfyring. Det innerste rommet fikk panel på veggene, 

nye madrasser i sengene, ny sofa og stoler, mens det første rommet fikk ny «spisekrok» i 

2014. 

Ettersom bua ligger sentralt både for villrein- og rype- jakt og for fjellturer, ønsker Fjellstyret 

å kunne tilby forutsigbar overnatting i bua for de som skulle ha behov for det. De som ønsker 

kan derfor leie en nøkkel til det innerste rommet hvor det er 4 sengeplasser.  

Det første rommet med spisebord, kokeapparat, kjøkkenutstyr og vedovn skal, også ved utleie 

av det innerste rommet, stå åpent og kunne benyttes fritt for alle.  

Oversikt over når soverommet er utleid vil til enhver tid finnes på Kvikne Fjellstyre sin 

hjemmeside (http://fjellstyre.kvikneutmarksrad.no/). Ønsker man ikke å leie nøkkel gjelder det 

som for Litj- Hiåsjøbua, at man kan ligge over, men om det kommer andre og vil overnatte 

neste natt må de som alt har overnattet vike plassen sin. Ved leie av nøkkel har leier førsterett 

til overnatting helt til utgang av leieperioden.  

Ved utleie med nøkkel koster bua kr 350,-/natt, mens ved "tilfeldig" overnatting uten nøkkel 

koster det kr 50,-/natt/person som for Litj- Hiåsjøbua.  

Ta kontakt med Kvikne Fjellstyre dersom du ønsker å leie nøkkel! 

 

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

inntekter på kr 1740,- i 2014 (1 100,- i 2013). Det er med jevne mellomrom utført tilsyn, 

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

svært god stand. Sensommer 2014 tok Stig Tore Graaten turen inn til bua for å gjøre en 

dugnadsjobb med maling av vinduene. Første strøket ble ferdig og resultatet veldig bra. 

Fjellstyret er veldig takknemlige for arbeidet Stig Tore har lagt ned på Litj- Hiåsjøen.  

 

Brua over Russu er det fortsatt ikke gjort noe med. 

 

Voll, Kvikne 14.01.2015 

Kari Rønning Storli  

 

Styremedlem 

Oppsyn 

Oppsynsordningen kjøpes fra Kvikne Utmarksråd og er en tilleggsavtale til arealavgiften 

ettersom det utføres relativt mye oppsynsarbeid med eiendommen og buene. Timeantall og 
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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 2014 registrert feltaktivitet i 

70 dager. Totalt utgjør dette 323 timer. Det er gått 622 kilometer til fots/på ski, og 320 

kilometer er loggført på snøskuter. 101 personer er kontrollert, ca. 220 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 2 

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 en egen nettside som vi bruker for å informere bruksberettigete, jegere, 

fiskere med mer, se: http://fjellstyre.kvikneutmarksrad.no/  

 

Kvikne, 14.2.2015 

Kristin Lund Austvik 

Fjelloppsyn/sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

_____________________   _______________________  _________________________ 

Arnold Fossum  Rune Olaisen   Kari Rønning Storli 
Styreleder    Nestleder    Styremedlem 

 

 

 

 
_____________________  _______________________   __________________________

  

Arnhild Gorsetbakk Anne Gerd Bobakk  Kristin L Austvik 
Styremedlem    Styremedlem    Sekretær 
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