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Forsidefoto: Fjellstyret beiser Storhøbua sommeren 2016 med god hjelp av familie. 

Årsmelding for 2016 

Fjellstyret 

Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2016: 

 
Leder: Rune Storli   Varamedl.: Jorid Flaa   

Nestleder: Janne Eggan   Varamedl.: Hallgeir Haugan Ansvarsområde: Eiendom 

Styremedlem: Arne Ingvar Nymoen Varamedl.: Leif Roar Børli Ansvarsområde: Villrein 

Styremedlem: Inger Grøtli  Varamedl.: Thore Kleffelgård Ansvarsområde: Fisk 

Styremedlem: Jan Helge Lien     Varamedl.: Håvard Rogogjerd 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 2016 har vært Ingebrigt Storli og Kristin Lund Austvik, sistnevnte har også 

vært Fjellstyrets sekretær.  

Det er for året 2016 avholdt 3 ordinære styremøter. Totalt er det behandlet 15 saker.  

Ettersom fjellstyremedlemmene var nyvalgt i 2016 deltok alle på kurs for nye 

fjellstyremedlemmer på Røros i starten på året. Her ble det blant annet informert om 

Fjellstyrets oppgaver og lovverket som regulerer forvaltningen av statsallmenningene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Plan for restaureringsarbeid ved Storhøbua 

Kvikne Fjellstyre vedtok på starten av 2016 en plan for restaurering av Storhøbua. Planen 

inkluderte blant annet utskifting av utvendig panel på noe av bua, beising av hele bua, 

utskifting av noen av pilarene som var i dårlig forfatning, og å lage en kasse for å ha 

gassflaska i utenfor bua. 

 

Premiering av letteste kalv 

Kvikne Fjellstyre innførte i 2016 følgende regel for å oppfordre til uttak av lette kalver, 

gjeldende fra og med jaktåret 2016: Den som skyter den letteste kalven under 15 kilo 

(inntil14,9 kg) er garantert dyr i tildelinga året etter, men er med på trekning av korttype og 

må betale for fellingsretten og eventuelt slakt som ellers. Dette gjelder uansett hvilken 

kategori dyr jeger opprinnelig er tildelt. Det er for øvrig et absolutt krav om at dyret skal være 

veid på en betjent stasjon. 

 

Reglement for garnfiske ved Litj- hiåsjøen og de øvrige vatna innen statsallmenningen. 

Fjellstyret innførte i 2016 noen nye regler for garnfiske i vatna innen statsallmenningen. Ved 

Litj-hiåsjøen leier fjellstyret ut båt og garn og ettersom det har blitt mer populært å sette garn 

Fjelloppsynene og styreleder i fjellstyret legger opp båten ved Litj- hiåsjøen for at den ikke skal 

fryse fast i bakken ettersom den skal ut i løpet av vinteren 2017 for reparasjon. 
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her så fjellstyret et behov for å ha bedre kontroll med hva som tas ut av fisk. Følgende 

reglement ble innført: 

Det er kun tillat å bruke de garna som finnes i bua ved garnfiske i Litj- hiåsjøen. Dette for å 

sikre at uttaket av fisk blir riktigst mulig fordelt på størrelse og alder av fisk. 

 

For garnfiske i de øvrige vatna innen statsallmenningen innføres følgende regel: Alle garn skal 

under bruk være merket ved at eierens navn og adresse skrives på den flytende gjenstand som 

markerer redskapen.  

 

Tildeling av kalv under villreinjakta til førstegangsjegere  

I 2016 ble det tildelt 13 kort av kategorien «liten bukk» til jegerne innen statsallmenningen. 

Av disse ble det felt 3 ungbukker og en returbukk. 1 kort ble det ikke felt dyr på. På 5 av 

kortene ble det felt kalver. På ett ble det felt ei lita 1 ½ års simle og på et annet ei lita, eldre 

simle. På det siste kortet ble det overdratt ei skadd simle avlivet av oppsyn. 

Mange av jegerne, også erfarne jegere, synes det er vanskelig å plukke ut dyr som passer i 

kategorien «liten bukk». For førstegangsjegerne blir det ekstra mye å tenke på og ta stilling til 

når de skal plukke ut dyr som passer i kategorien, i tillegg til alt det andre som skal klaffe og 

det ender fort opp med at man mister en sjanse.   

For at førstegangsjegerne innen statsallmenningen skal få en bedre opplevelse av villreinjakta 

innførte fjellstyret derfor følgende regel gjeldende fra og med 2017: Alle førstegangsjegere 

innen Kvikne Østre Statsallmenning får heretter tildelt kalv i trekninga av reinsjakt. 

Påvirkning på det ytre miljø 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvikne, 16.3.2017 

Det nyvalgte fjellstyret 

for perioden 2016-2019. 

F.v: Jan Helge Lien, 

Inger Kristine Grøtli, 

Rune Storli, Arne 

Ingvar Nymoen og 

Janne Olette Eggan. 
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Rune Storli 

Leder Kvikne Fjellstyre 

 

 

SMÅVILT 
 

 
 

Småviltjakta i 2016 var oppdelt i tre perioder, med en kvote på 5 ryper pr. jeger totalt, noe  

som er det samme som i 2012, -13 og -14.  

 

I 2015 var det dårlige takseringsresultater, så rypa ble fredet i hele området. 

 

Det var 80 søknader for småviltjakt for utenbygds, til sammen 150 jegere, hvorav 134 med 

hund. Det ble solgt 48 kort til utenbygds jegere. 

Det var 7 lokale småviltjegere som søkte om jakt, hvorav 2 med hund. 

Alle de 7 lokale ble tilbudt jakt, 5 av disse valgte å benytte seg av tilbudet. 

 

Salget av småviltjakt ga en samlet inntekt for 2016 på 48 950,- kroner. 

 

I 2016 vedtok fjellstyret å fortsette salg av treningskort for hund. 

Kortet koster kr.500,- pr sesong, kr. 100,- pr dag, og kr. 200,- for helg (fre – søn) 

og er gyldig fra 01.10. 2016 til 31.03. 2017.  

 

Det er solgt 2 sesongkort og 2 dagskort for hundetrening. Det ga en inntekt på 1.200 kroner. 

 

En del jaktrapporter er nå kommet inn. Rapportene og tilbakemeldingene fra jegerne tyder på 

at det har vært greit med rype å finne denne høsten. Det var mer rype på sør-terrenget i forhold 

til nord. 

 

Snakket med to jegere som leide Storhøbua under jakta. De trivdes meget godt og syntes det 

var veldig fint der oppe. 

 

Skuddpremieordningen ser ut til å fortsatt være populær. Registrert felling 2015/2016 ser slik 

ut: Rødrev 100, Mår 10, Villmink 4, Røyskatt 12, Grevling 4, Ravn 10, Kråke 105, Skjære 34, 

Nøtteskrike 1 og Måker 11. Dette gir en skuddpremie-utbetaling på 9 187,- kroner. 
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Tabell 1 Takseringsresultat for KØS 2008-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fôring av fjellreven i Forollhogna har pågått også i 2016, og bildene fra fôrautomatene viser 

at det var minst 3 ulike fjellrever ved automatene, to hvite og en blå.  

Det var ingen kjent yngling i 2016 i Forollhogna. 

 

Ulsberg 3.02.2017 

Jan Helge Lien 

Styremedlem 

 

 

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 

2016 25,4 22,1-37,8 4,35 

Bildene fra fôringsautomatene viste at det var minst 3 ulike fjellrever i Forollhogna i løpet av 2016. Her er en blå 

og en hvit variant som holder på å skifte fra vinter til sommerpels. Den mørke vinterpelsen til blåreven blir 

bleket av sola utover vårvinteren, så den blir helt lys brun før den skifter pels. Foto: Viltkamera, NINA. 
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Fisk 

Det ble i løpet av året 2016 satt ut 1500 yngel i fiskevatn innen statsallmenningen. Tillatelse 

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

ut fisk i var: Grønlitjønnan (Sør- Trøndelag). I 2016 hadde fjellstyret en inntekt på kr. 

11 245,15 (kr 12 160,75) for fiskekortsalg. Salget av fiskekort viser en liten nedgang i både 

salg av døgn- og sesongkort for 2016.  

 

Leieinntekter på båt/garn/hytte ble på kr 8 375,- (3 050,-). Det var fem garn- og 

båtutleieforhold i 2016, noe som er det samme som året før, men utleieforholdene omfattet 

betydelig flere døgn og garnnetter, derfor er inntektene mye høyere i 2016.  

Vi annonserte tilbudet om utleie ved Litjhiåsjøen på nettsiden Kvikne.no, nettsidene til 

Kvikne Utmarksråd og Kvikne Fjellstyre.  

 

Kvikne den 02/3 – 2017 

Inger Kristine Grøtli 

Styremedlem 

Villrein 

Fjellstyret fikk i 2016 tildelt 51 jaktkort, hvorav 17 for Innset og 34 for Kvikne. På Innset var 

det 36 søkere og på Kvikne 60. 6 av søkerne fra Innset og 4 av søkerne fra Kvikne var 

førstegangsjegere.  

Det ble felt 47 rein på disse kortene (fellingsprosent på 92 %). Hvordan dette fordelte seg på 

de ulike kortkategoriene og kjønn og alder av dyr kan du se i tabellene under. 

  KØS 2016 
  Fellingskvote (antall), felte dyr og prosent av kvote 

  Stor bukk Liten bukk Simle Kalv Sum 

Kvote: 2 13 15 21 51 

Felt: 2 12 15 18 47 

%: 100,0 92,3 100,0 85,7 92,16 

  

      
  KØS 2016 
  Fellingsresultat (faktisk felte dyr) 

  Stor bukk Ung bukk Simle Kalv Sum 

Kvote: 2 13 15 21 51 

Felt: 3 3 19 22 47 

%: 150,0 23,1 126,7 104,8 92,16 

Tabell 1. Den øverste tabellen viser felte dyr fordelt på tildelte fellingstillatelser. Den 

nederste tabellen viser hvilke kategorier av dyr de 47 felte dyrene tilhørte. 
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I 2015 innførte Fjellstyret mulighet for å søke om 

lagsjakt under villreinjakta, dette var også mulig i 

2016. Det ble skrevet ut 13 fellingsløyver til 10 

lag i 2016. Av disse ble alle utenom et dyr felt.  

  

 

Omsetning: kr 91 708,- (72 054,-) 

Statlige fellingsavgifter: kr 27 093,- (25 009,-) 

Sum inntekt 2016: kr. 64 615 (47 045,-) 

  

Kvikne 06.03.2017 

Arne Ingvar Nymoen 

Styremedlem 

 

 

Eiendom 

Kvikne fjellstyre har to buer, Storhøbua som 

er nyrestaurert og Litj-Hiåsjøbua. Buene er 

åpen hele året for de som ferdes om 

sommeren og vinteren, både for innenbygds 

og utenbygds. Mer om buene finner du på 

vår hjemmeside: 

http://fjellstyre.kvikneutmarksrad.no/  

Betaling for bruk av buene brakte inn kr 

1 875,- i 2016 for Litj- Hiåsjøbua (1 350.-). 

For Storhøbua kom det inn kr 2 990,- i 2016. 

(348,-). Inntektene for bruk av Litj-hiåsjøbua 

er for øvrig også regnet inn i inntekter for 

båt/garn/bu i kapittelet om fisk. Grunnen til 

oppgang i inntekter for bortleie av Storhøbua 

var at det i 2015 ikke ble noen 

utleier/overnattinger i forbindelse med 

småviltjakta ettersom denne ble avlyst. 

 

I 2016 ble det gjort en stor innsats av 

Fjellstyret ved Storhøbua, og særlig har Jan 

Helge Lien lagt ned mange gode 

arbeidstimer her. Bua fikk støpt nye pilarer, 

fikk nytt utvendig panel på halve sørveggen 

og hele kortveggen ved inngangsdøra, i 

tillegg til at den ble beiset. Nå gjenstår det bare å få gjort noe med vedskjulet/doet ved bua.  

 

Oversikt over når soverommet ved Storhøbua er utleid vil til enhver tid finnes på Kvikne 

Fjellstyre sin hjemmeside  

Elever ved Kvikne skole på jakt høsten 2016 med 

kort fra Kvikne Fjellstyre. Elevene fikk være med på 

felling, slakting, CWD- prøvetaking og 

parasittprøvetaking ute i felt.  

Jan Helge og Rune støper nye pilarer til Storhøbua 

sommeren 2016. Nå står forhåpentligvis bua støtt! 
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( http://fjellstyre.kvikneutmarksrad.no/), Her finnes også mer info om buene. 

 

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

inntekter på kr 6 500 i 2016 (kr.1700,-). Inntektene for leie av båt og garn er for øvrig også 

regnet inn i inntekter for båt/garn/bu i kapittelet om fisk.   

 

Det utføres jevnlig tilsyn, etterfylling og nødvendig søppeltømming i buene. 

 

Innset, 10.03.2017 

Janne Eggan 

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 

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 2016 registrert feltaktivitet i 

65 dager. Totalt utgjør dette 289 timer. Det er gått 781 kilometer til fots/på ski, og 640 

kilometer er loggført på snøskuter. Økningen i antall km kjørt med snøscooter kommer av 

kalvingsprosjektet som hadde oppstart i 2016 og utføres i regi av villreinutvalget og NINA 

med lokalt fjelloppsyn som feltpersonell. 76 personer er kontrollert, ca. 173 informert. Ingen 

forhold er rapportert/anmeldt i eller i tilknytning til statsallmenningen i år.   
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Fjelloppsynene fyller på med ved på buene. 

 

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

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

 

Kvikne, 30.1.2016 

Kristin Lund Austvik 

Fjelloppsyn/sekretær 

 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

_____________________   _______________________  _________________________ 

Rune Storli             Janne Eggan   Arne Ingvar Nymoen  
Styreleder   Nestleder    Styremedlem 

 

 

 

 
_____________________  _______________________   __________________________

  

Inger Grøtli   Jan Helge Lien   Kristin L Austvik 
Styremedlem   Styremedlem    Sekretær 
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