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Forsidefoto: Fjellstyrets bu ved Litj- hiåsjøen en sommerkveld i 2015. 

Årsmelding for 2015 

Fjellstyret 

Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2015: 

 
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. 
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Fjelloppsyn for 2015 har vært Ingebrigt Storli og Kristin Lund Austvik, sistnevnte har også 

vært Fjellstyrets sekretær.  

Det er for året 2015 avholdt 4 ordinære styremøter. Totalt er det behandlet 21 saker. 

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

Lagsjakt 

Kvikne Fjellstyre valgte i 2015 å innføre mulighet for lagsjakt under villreinjakta innen 

Kvikne Østre Statsallmenning som ei prøveordning i en treårsperiode (2015 tom 2017). Etter 

endt prøveperiode skal ordninga evalueres. En slik ordning praktiseres allerede av flere 

fjellstyrer rundt om i landet, med gode tilbakemeldinger. 

 

Godtgjørelse til Fjellstyremedlemmene 

Satsene for godtgjørelse til styremedlemmene hadde vært uendret i mange år og det var derfor 

på tide med en justering. Fjellstyret utarbeidet derfor et forslag til nye satser som ble framlagt 

til kommunestyrene (Rennebu og Tynset kommuner) i henhold til Fjellovens § 7. 

Virkning for de nye satsene ble satt til å bli fra neste periode (2016). 

 

Smårovviltkort for Kvikne 

Et forslag til felles smårovviltkort for Kvikne ble framlagt under årsmøtet i Kvikne 

Utmarksråd. Forslaget ble behandlet og enstemmig vedtatt av Fjellstyret. 

 

Jervefellingstillatelse for Kvikne 

Et forslag til felles 

jervefellingstillatelse for Kvikne 

ble framlagt under årsmøtet i 

Kvikne Utmarksråd. Forslaget 

ble behandlet og enstemmig 

vedtatt av Fjellstyret. 

 

Forvaltningsplan for KØS 

Fjellstyret har arbeidet med å 

oppdatere den gamle 

forvaltningsplanen for KØS. Siste kapittel ble gjennomgått og vedtatt av Fjellstyret i 2015. 

 

 Fredning av li- og fjellrype 

Fjellstyret vedtok enstemmig at Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) skulle frede både li- og 

fjellrype for høstens jakt ettersom tallene fra årets taksering var såpass nedslående som de var, 

og fordi flere andre omkringliggende terreng ble fredet. Dette ble gjort med hjemmel i § 1 i 

Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning og § 23, 3. ledd, 1. punktum i 

Fjellova 

De som var tildelt småviltkort innen KØS i 2015 ble imidlertid gitt adgang til å jakte øvrig 

småvilt i henhold til gjeldende jakttidsrammer gitt av Direktoratet. Kortet kunne dessuten 

Fjelloppsynene på Kvikne var med NINA under strukturtellinga  i 

Forollhogna høsten 2015. 
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brukes til hundetrening i tildelte periode. Omtrent 50 % av kostnadene for kortene ble 

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

250,-. 

 

Søknad til kommunene om fullmakt til å forvalte småvilt, villrein og fiske 

Fjellstyret vedtok å utforme brev til begge kommunene allmenningen sokner til, med søknad 

om fullmakt til på egen hånd å drive forvaltninga innenfor rammene av fjellova med 

tilhørende forskrifter i en treårsperiode. 

Påvirkning på det ytre miljø 

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

 

Kvikne, 9.3.2016 

Arnold Fossum 

Leder Kvikne Fjellstyre 

 

SMÅVILT 
Fjellstyret vedtok enstemmig at Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) skulle frede både li- og 

fjellrype for høstens jakt ettersom tallene fra takseringa var såpass nedslående som de var, og 

fordi flere andre omkringliggende terreng ble fredet. De som var tildelt småviltkort innen 

KØS i 2015 ble imidlertid gitt adgang til å jakte øvrig småvilt i henhold til gjeldende 

jakttidsrammer gitt av Direktoratet. Kortet kunne dessuten brukes til hundetrening i tildelte 

periode. Deler av avgift for kortene ble tilbakebetalt, noe som vises i omsetningen for 

småviltkort for 2015. 
       Tabell 1 Takseringsresultat for KØS 2008-2015  

Det var 92 søknader fra 

utenbygds jegere for til sammen 

180 jegere, hvorav 176 med 

hund. Det var 7 lokale søkere i 

tillegg til dette. Det ble solgt 44 

jaktkort til utenbygds og 4 til 

innenbygds. Omsetningen på 

jaktkort i 2015 ble kr 27 350,- 

(47 129,- i 2014).   
 

Skuddpremieordninga var 

populær også i 2015. Følgende 

ble registrert i 2015 (fjorårets tall i parentes): rødrev 69 (41), mår 9 (6), villmink 3 (1), 

røyskatt 12 (2), grevling 1 (2), ravn 8 (7), kråke 92 (43), skjære 19 (21), nøtteskrike 3 (1), 

gråmåke 6 (7). Det gir en utbetaling på kr 7 005 (2 071,82,-) i skuddpremie for Fjellstyrets del 

og det begynner dermed å bli en betydelig utgiftspost.  

 

I 2014 vedtok Fjellstyret å forsøke med salg av treningskort for hund. Sesongkortet koster kr 

500,- og er gyldig fra 1.10.2015 til 31.03.2016, dagskort koster kr 100,- og  helgekort kr 200,-. 

Åtte (9) personer valgte å benytte seg av dette tilbudet i 2015, noe som ga en inntekt på kr 3 

Statsallmenningen samlet 

År Rype/km2 (90 % 
sannsynlighet) 

Kylling/høne 

2008 16,5 11-28,5 4,55 

2009 6,5 4-10 3,8 

2010 6,5 3,5-12,5 10,2 

2011 20,5 15-28 9,7 

2012 5 3-8 4,9 
2013 15 9- 21 7,6 
2014 20,5 10- 40,5 10,65 

2015 9,25 6,7-12,9 3 
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700,- (4 500,-) til Fjellstyret. Det dreide seg om sju sesongkort og ett helgekort. Dette kommer 

imidlertid ikke klart fram av regnskapet ettersom enkelte av de som var tildelt småviltjakt ikke 

ønsket tilbakebetalt deler av avgiften for jaktkortet, men heller få tilsendt et treningskort for 

sesongen, noe de også gjorde. 
 

Støtteforinga av Fjellrev i Forollhogna har pågått også i 2015.  

I 2015 fikk vi en gledelig overraskelse da to av fjellrevene dannet par og fikk til ei vellykket 

yngling. Det ble satt opp viltkamera på hiet og av bildene kunne vi telle totalt 7 velskapte 

valper. Om disse har klart seg videre og om de bestemmer seg for å bli i Forollhogna eller 

vandre videre til andre områder vites ikke, men de to fôrstasjonene i Forollhogna som ble satt 

ut vinteren 2012 har vært flittig besøkt av i alle fall en hvit og en svart variant av fjellrev 

vinteren 15/16. 

Tiltak som utsetting av fjellrev gjennom 

avlsprogrammet og foring har gitt et 

svært viktig bidrag til den skandinaviske 

fjellrevbestanden. Totalt i Norge ble det i 

2015 født 40 fjellrevkull med til sammen 

minst 205 valper. Det er ikke registrert 

flere valpekull i Skandinavia siden 

overvåkingsprogrammet på fjellrev kom i 

gang i 2003 

Totalt i Norge ble det i 2015 født 35 

fjellrevkull med til sammen minst 180 

valper. 

 

 

 

 

Kåsen 10.02.2016 

Anne Gerd Bobakk Skogstad 

Styremedlem 

 

Fisk 

Det ble i løpet av året 2015 satt ut fisk i tre 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), Ø. Langvatnet (Hedmark), Ø. Grønnlitjønna (S-

trøndelag) og Stavilltjønna (S-trøndelag). I 2015 hadde fjellstyret en 

inntekt på kr. 12 160,75 (kr 13 143,-) for fiskekortsalg. Salget av 

fiskekort viser nedgang i både salg av døgn- og sesongkort for 2015, 

mest nedgang var det imidlertid i salg av sesongkort.  

 

Leieinntekter på båt/garn/hytte ble på kr 3 050,- (8 585,-). Det var fem 

Tre av fjellrev-valpene som ble født i Forollhogna i 2015. 

Foto: Viltkamera/NINA. 

Utsett av fisk i N. Langvatnet 

2015. 
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garn- og båtutleieforhold i 2015, noe som er en svak nedgang 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 15/2 – 2016 

Rune Olaisen 

Styremedlem 

Villrein 

Fjellstyret fekk i 2015 47 jaktkort. Det vart felt 40 rein på desse korta (fellingsprosent på 

85,1%). 2 småbukk, 5 kalver vart ikkje felt.   

Det vart utprøvd å skrive ut kort på lag, der jegrar som hadde fått tildela rein kunne ta med ein frå 

reservelista. Lagsjakt vil kunne gje ei meir fleksibel jakt, slik at fellingsprosenten går opp. Det 

vart skreve ut 8 fellingsløyve til 6 lag. Alle desse dyra vert felt.  

  

Oppsynet rapporterer om uvanleg sein brunstaktivitet i haust. Samtidig er det framleis låge 

slaktevekter på kalv. Det er observert lite stor storbukk, noko som påverker både brunstaktivitet 

og fødselsvekt på kalv.  

 

Omsetning 2014: kr 72 054,- (84 496,-)  

Statlege fellingsavgifter: kr 25 009,- (19 280,-) 

Sum inntekt: kr. 47 045,- (65 216,-) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innset 10.02.2016 

Arnhild Gorsetbakk 

Styremedlem 

 

Kvikne Fjellstyre delte også i år 

ut fellingstillatelse til Innset og 

Kvikne ungdomsskoler. Her er 

det elever fra Kvikne som er på 

jakt ved «Trepunkten». 
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Eiendom 

Kvikne fjellstyre har to buer, Storhøbua som er nesten ferdig resturert og Litj-Hiåsjøbua. Buene er 

åpen hele året for de som ferdes om sommeren og vinteren, både for 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 kr 1 350 i 2015 for Litj- Hiåsjøbua (6845.-). For Storhøbua kom det inn kr 348 i 

2015. (1300,-). Det er dermed en betydelig nedgang i inntektene for begge buene i 2015 

sammenlignet med året før. Ved Litj- hiåsjøen var det færre bortleier av garnfiske, årsaken til det 

vites ikke ettersom været på seinsommeren var bra og annonseringen ble gjort som tidligere år. 

For Storhøbuas del ble det ingen utleier/overnattinger i forbindelse med småviltjakta ettersom 

denne ble avlyst og det kan forklare nedgangen i inntekter fra året før. 

 

Det gjenstår fortsatt noe arbeid på Storhøbua, som vedskjulet, doen og utskifting av pilarer. Men 

alt innvendig arbeid er fullført og bua er fullt brukbar til overnatting og for å kvile. 

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 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-Hiåsjøen. 

 

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

inntekter på kr 1 700 i 2015. (kr.1740,-). Det utføres jevnlig tilsyn, etterfylling og nødvendig 

søppeltømming i buene. 

 

Ta kontakt med Kvikne Fjellstyre dersom du 

ønsker å leie nøkkel til 

sove/oppholdsrommet på Storhøbua, eller 

garnskapet ved Litj- hiåsjøbua.   

 

Brua over Russu er det fortsatt ikke gjort noe 

med. 

 

 

 

 

Voll, Kvikne 20.02.2016 

Kari R. Storli, Styremedlem 

Styremedlem 

Oppsyn/sekretær 

Oppsyns- og sekretærordningen kjøpes fra Kvikne Utmarksråd og er en tilleggsavtale til 

arealavgiften ettersom det utføres relativt mye oppsynsarbeid med eiendommen og buene i 

tillegg til sekretærtjenestene. For oppsynsdelen er timeantall og antall kontrollerte et 

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

Garnfiskere ved Litj- hiåsjøen sommeren 2015. 
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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 

68 dager. Totalt utgjør dette 308 timer. Det er gått 795 kilometer til fots/på ski, og 254 

kilometer er loggført på snøskuter. 94 personer er kontrollert, ca. 214 informert. Ingen forhold 

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

 

Sekretær har deltatt på 4 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, 9.2.2015 

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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