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Årsmelding for 2011 

Fjellstyret 

 

Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2011: 

 
Leder: Olav Moen   Varamedl.: Trond Livden   

Nestleder: Rune Olaisen  Varamedl.: Håvard Rogogjerd  Ansvarsområde: Fisk 

Styremedlem: Arnhild Gorsetbakk Varamedl.: Grethe H. G. Eide Ansvarsområde: Villrein 

Styremedlem: Arnold Fossum  Varamedl.: Ingebrigt Storli Ansvarsområde: Eiendom 

Styremedlem: Anne Mette Grøtli Varamedl.: Anne Gerd Bobakk 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. 17.939,27 og 45 % av denne er også refusjonsberettiget oppsyn. 

Fjelloppsyn for 2011 har vært Ingebrigt Storli mens John Stenrud har vært vår sekretær. Dette 
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har fungert meget bra. Frode Aalbu, som har hatt permisjon i 2011 har sagt opp sin stilling. 

Utmarksrådet utlyst stillingen som daglig leder / fjelloppsyn på nytt, men ingen er foreløpig 

ansatt. Fjellstyret håper ordningen med leie av oppsyn og sekretærfunksjon kan fortsette.  

 

Det er for året 2011 avholdt 4 ordinære styremøter + et avgrenset møte med Arnhild, Olav og 

John hvor elektronisk trekning av villreinkort ble foretatt. 2 telefonmøter er også gjennomført 

og senere protokollført. Totalt er det behandlet 24 saker. 

 

 Fjellstyret vedtok i sak 7/11 av 10. februar å øke prisen på villreinjakt. Grunnavgiften økes 

med kr. 200,- pr kort samt at det progressive prissystemet på kiloprisen økes tilsvarende. Dette 

vil for et normalår utgjøre ca kr. 14 000,- i merinntekt. Det er også innført skjerpede rutiner 

for avhenting av jaktkort innen fastsatt tidsfrist. Etter samråd med fjellstyresambandet kan 

ikke rettighetsinnehavere stenges ute selv om de ikke har betalt for foregående års jakt, men 

innkrevningsrutinene bør innskjerpes med 1 purring, inkassovarsel og eventuelt inkasso. Etter 

henvendelse fra fjellstyrene i midtre Gauldal og et telefonmøte, ble det gitt ekstraordinær 

overgang de to siste dagene av reinsjakta. Småviltjakta ble også stoppet 25. september.  

  

Fjellstyret og SNO v/ Heidi Ydse samarbeidet også meget bra om et opplegg med 10. klasser 

v/ Tynset og Kvikne skoler. Rennebu takket dessverre nei til opplegget. Heidi sammen med 

Erik og to andre naturveiledere sto for den pedagogiske og faglige utforming og 

gjennomføring. Det hele foregikk 8. september i friluft på Grøntjønnas område. Etter søknad 

bidro ROU med kr. 10 000,- 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. I skrivende stund har bare Kvikne svart på evalueringsskjema, noe 

som til gjengjeld var meget positivt. Håper dette kan bli et årlig tilbud til skolene. 

Det er for året 2011 utdelt kr. 5 000,- til allmennyttige formål.   

Påvirkning på det ytre miljø 

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

 

Kvikne, 4.2.2011 

 

Olav Moen 

Leder 

 

Småvilt 

Småviltjakta 2011 ble gjennomført etter samme mal som de to foregående år, dvs med 3 

jaktperioder á 5 dager fom 10.sept. tom 24.sept. I denne perioden ble det tilbudt 7 kort i hver 

5-dagersperiode på hvert av de 2 jaktfeltene (Nordre og Søndre), med en baglimit på 10 

liryper pr jeger/periode. 
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I 2011 kom det inn 77 søknader fra utenbygdsboende på småviltjakt. I alt var det 155 jegere, 

hvorav 125 med hund, som ønsket å jakte. I tillegg var det 9 lokale søkere mot 4 i 2010. Det 

ble solgt 45 kort til utenbygdsboende og 9 til lokale jegere. Det ble heller ikke i år solgt kort 

eller jaktet etter begrenset periode. Dette gav en omsetning på 49.950,- (mot 41.300,- i 2010, 

flere lokale + max solgte kort). 

 

Takseringsresultatene for 2011 viste en klar oppgang i antall ryper/km
2
, sammenlignet med de 

to foregående år. Takseringa viste også en positiv utvikling mht antall kyllinger pr rype, med 

unntak av nordre områder. Rapporter fra jegere underveis i jakta samsvarte ikke med de 

positive tallene fra takseringa. Jegerne mente det var lite rype å se. Det ble derfor besluttet å 

innstille jakta fra 25.september.  

 

Pr 6.desember er det kommet inn jaktrapport fra 29 jegere, hele 60,7 % av disse mente at 

viltbestanden var dårlig. I snitt felte hver jeger 0,75 vilt pr dag. 

 

Det ble i fjor besluttet å innføre skuddpremier for smårovvilt, som for eksempel kråke, rev, 

mink og mår i hele Kvikne utmarksråds medlemsområde. Ordningen trådte i kraft 1. desember 

2010 og ble bekjentgjort gjennom de enkelte grunneierlag og på www.kvikne.no. Registrert 

felt vilt for 2010/2011: rødrev (33), mår (3), røyskatt (5), ravn (4), kråke (28), skjære (12) 

resulterte i en utgift for KØS på 1933,38 i skuddpremie. Vi får håpe at dette er vel anvendte 

penger, som på sikt kan føre til en voksende småviltbestand og mer attraktiv jakt. 

 

Kvikne 6.12.2011 

Anne Mette Grøtli 

Styremedlem 
 

Fisk 

 

Det ble i løpet av året 2011 ikke satt ut fisk i Kvikne Østfjell. I året 2011 fikk vi et salg av 

fiskekort via internett og sms på kr 153 020.- brutto. Utbyttet til fjellstyret ble på kr. 11098,-. 

Salget av fiskekort viser en nedgang på over 10 % i forhold til 2010 sesongen. 

Leieinntekter på båt/garn/hytte ble på 1900,- med fritt utleie. Bare to utleieforhold. Litt 

oppgang fra i fjor.  

Vi har annonsert tilbudet på nettsidene i Kvikne og Innset samt i Rennebu Nytt.  

 

Innset den 22/11 – 2011 

Rune Olaisen 

 

http://www.kvikne.no/
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Villrein 

 

Villreinområdet totalt 

Ved minimumstelling 5. april vart det fotografert 1618 dyr, noko som er nært opp til 

bestandsmålet på 1700-1800 vinterdyr.  

Årsmøtet foreslo for 2011 ein kvote på 600 dyr for Forollhogna Villreinvald, med eit forventa 

avskyting på 540 dyr. Totalkvoten for heile villreinområdet vedteke til 634 dyr, sidan 

godkjenninga av Røros Vestre villreinvald førde til at dei fekk tildelt ein kvote på 34 dyr på 

grunnlag av godkjent areal. Ingen dyr vart felt på kvota ti Røros Vestre villreinvald. 

Fellesjakta, som dei fleste jaktfelta er med i, vart utvida frå to til tre vekedagar. 

På årsmøtet kom det opp forslag om å auke bestanden til 2000-2100 dyr. Forslaget vart ikkje 

vedteke, men alle rettighetshavarane bør gjere seg opp ei meining om bestanden skal aukast til 

neste årsmøte.  

Villreinutvalget har produsert ein DVD for å redusere skadeskyting og bomskyting.  DVD var 

utlevert med alle jaktkort. Det vart skadeskote 9 dyr, noko som er 1,7%. Dette er ein nedgang 

frå  dei siste åra, men  det er framleis noko høgt.  

Ved kalvetelling 14. juli vart det funne 62 kalvar pr 100 simle/ungdyr, og er no oppe i 

“normale” tal for Forollhogna etter fleire år med tal på under 55 kalvar pr 100 simle/ungdyr.  

Strukturtellinga etter jakta viser ein storbukkandel (over 2,5 år) på 18%, småbukkandel på 

10,6% og ein simleandel på 48 %. Der litt for lite bukk i området.  

Kvikne Statsallmenning 

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

på å utforme forslaget om tredagers fellesjakt. 

Fjellstyret fekk i 2011 41 jaktkort av totalt 149 kort for FO1. Det vart felt 40 rein på desse 

korta.  

Sjølv om fellesjakta fører til meir jeger i terrenget, og fleire fellingar på midtvekedagane, var 

det likevel to dagar før jaktslutt låg fellingsprosent. 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.  

 

Omsetning 2011: kr. 54.088,-  

Statlege fellingsavgifter: kr. 14.085,- 

Inntekt: kr. 40.003,- 

 

Innset 16.11.2011 

Arnhild Gorsetbakk 

 

Styremedlem 
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Eiendom 

Kvikne fjellstyre har to buer på sitt område, Storhøa og Litj-Hiåsjøen. Disse buene står åpne 

for alle som ferdes i fjellet og er godt besøkt av innenbygdsboende og utenbygdsboende, 

sommer som vinter. De inneholder det mest nødvendige; ved, gass, rødsprit, lys, kokekar, 

senger og tepper. Dette er til fri benyttelse, men på Litj-Hiåsjøen som til tider er godt besøkt, 

har vi oppfordret til å legge igjen penger. Betaling med giro kan også brukes hvis en vil gjøre 

opp litt for oppholdet. Dette innbrakte i 2011 kr. 2150,-. 

Vi har båt og garn ved Litj-Hiåsjøen som leies ut pr. døgn, dette innbrakte i følge regnskapet i 

2011, kr. 1900,-. Ellers er det med jevne mellomrom utført tilsyn, etterfyllinger og nødvendig 

søppeltømming i buene.Bua ved Litjhiåsjøen er populær og i teknisk god stand. Fasaden 

trenger en oppgradering i form av beising. Beis ble innkjøpt og transportert inn våren 2010, 

men jobben ble ikke gjort i 2011 og må gjøres i 2012. Bruprosjektet Russu må sies avsluttet. 

Resterende avskrivning for 2011 kr. 3194,-. Det er og vil bli noen utfordringer m.h.t. snø og is 

ang. brua, nødvendig reparasjon i 2011 på kr. 5375,- (materiell og lønn). 

 

Frengstad Nordre 07.12.2012  

Arnold Fossum 

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.  

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.I den delen av oppsynsområdet statsallmenningen inngår er det i 

2010 registrert feltaktivitet i 72 dager. Totalt utgjør dette 335 timer. Det er gått 972 kilometer 

til fots/på ski, og 651 kilometer er loggført på snøskuter. 108 personer er kontrollert, ca 254 

informert. 3 forhold er rapportert/anmeldt i eller i tilknytning til statsallmenningen i år. Alle 

angår villreinjakta. Sekretærfunksjon for fjellstyret kjøpes fra Kvikne Utmarksråd. Sekretær 

har deltatt på 5 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, 24.2.2012 

John Stenrud 

Fjelloppsyn/sekretær 
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_____________________   _______________________  _________________________ 

Olav Moen     Rune Olaisen   John Stenrud 
Styreleder    Nestleder    Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________  _______________________   __________________________

  

Arnhild Gorsetbakk  Arnold Fossum  Anne Mette Grøtli 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 

 


