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Tilstede på møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 1.18 – 6.18 

 

 

 

 

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages 

innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og 

forvaltningslovens kapittel VI. 

 

 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på 

møtet. 

 

 

 

 

 

 

Møtedato: 19.03.2018 Antall sider i denne utskrift:  

Møtende 

medlemmer: 

Rune Storli, Arne Ingvar Nymoen, Inger K Grøtli, Jan Lien 

Fraværende 

medlemmer: 

Janne O Eggan 

Møtende 

varamedlemmer: 

 

Sekretær: Kristin Lund Austvik 

Andre:  
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Sak 1/2018 Regnskap 2017 og budsjett 2018 

Vedlegg: Budsjett 2018, samt regnskap for 2017 

Vedtak: Regnskapet er ikke ferdigstilt enda. En foreløpig gjennomgang av budsjettet ble gjort, 

men endelig vedtak på budsjett og regnskap avventer til regnskapet er ferdig. 

 

 

Sak 2/2018 Reglement for søknad og trekning av villreinjakta 

Sakframlegg: I 2017 ble det en del misnøye med trekninga av reinsjakta på statsallmenningen og 

reglene for hvem som regnes som innenbygds. Under møtet av 14.11.17 vedtok derfor 

Fjellstyret at det gjeldende reglementet skulle revideres og om nødvendig presiseres før 

2018. Sekretær fikk i oppgave å utarbeide et forslag til reglement basert på diskusjonen 

under dette møtet som tas opp nå på møtet i kveld. 

Vedlegg:  

Vedtak: Forslag til reglement og søknads- og trekningsprosedyre ble vedtatt som forelagt. 

Reglementet legges ut på www.kviknefjellstyre.no, www.inatur.no og facebooksida til 

Fjellstyret.  

Sak 3/2018 Salg av rype- og reinsjakt på Inatur- protokollføring 

Sakframlegg: Administrasjon av søknad og salg av småviltjakt på statsallmenningen er en tidkrevende 

prosess. Hele denne prosessen tar uforholdsmessig mye tid og Kvikne Fjellstyret har nå 

fått et godt tilbud av salgsportalen Inatur. Hvis Fjellstyret ønsker kan småviltjakta legges 

ut på Inatur fra 2018. Inatur tar seg da av søknad, trekning, tilbud og fakturering. De har 

tilgang til jegerregisteret (noe vi Fjellstyrene ikke har), slik at jegeravgift blir sjekket. For 

dette skal Inatur ha 10% provisjon, noe som er normal kostnad på slikt kortsalg. Hvis 

Fjellstyret åpner for kortsalg via Inatur vil det også kunne bli mulig å selge kort etter den 

begrensede perioden. Hos Inatur har over 90 % rapportert jaktresultat etter 14 dager (hos 

oss leverer aldri så mange rapport uansett hvor mye det purres) og de kan enkelt selge 

enkeltkort etter 24.9.  

Inatur foreslår også at vi oppretter ei side for søknad om villreinjakt for innenbygds. 

Opplegget for dette presenteres på møtet. 

Vedtak: Styret har vedtatt at rypejakta legges ut på Inatur og søknad-, fakturering-, og 

fangstrapportering foregår her. For reinsjakta er det kun søknad via Inatur, mens 

fakturering utføres av Fjellstyret som før, dette er ei prøveordning for 2018.  
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Rune Storli  Jan Lien  Arne Ingvar Nymoen 

     

    

Inger Grøtli    Kristin L Austvik 

Sekretær  

 

Sak 4/2018 
Evaluering av prøveordning for jaktlag 

Sakframlegg: 
Kvikne Fjellstyre vedtok i 2015 å innføre muligheten for lagsjakt under villreinjakta som 

ei prøveordning i en treårsperiode (2015 tom 2017). Etter endt prøveperiode ble det videre 

vedtatt at ordninga evalueres.  

Antall jaktlag i prøveperioden har vært: 2015:8 jaktlag, 2016: 12 jaktlag, 2017: 5 jaktlag 

Vedlegg: Se reglement for jaktlag i dokumentet «søknads- og tildelingsregler med prosedyre for 

trekning fra 2018». 

Vedtak: Hensikten med ordninga er i hovedsak at førstegangsjegere etc. får mulighet til å jakte 

sammen med andre på lag. Det har vært et ønske fra enkelte at et jaktlagsmedlem kan 

jakte uavhengig av de øvrige medlemmene. Fjellstyret har, etter gjeldende lovverk, ikke 

anledning til å godkjenne at andre enn den som er tildelt fellingstillatelsen jakter alene. 

Ordninga videreføres som den er.  

Sak 5/2018 Innkommet e- post fra småviltjeger 
Fjellstyret har mottatt en e-post fra en rypejeger som ønsker å ta opp et emne denne 

tidligere har kontaktet fjellstyret om og som da ble avvist av Fjellstyret. Jegeren viser nå 

til en lenke til Løiten allmenning og lurer på om dette kan være noe for Kvikne Fjellstyre:  

http://loitenalmenning.no/smaviltjakt-2/ 
Vedtak: Fjellstyret opprettholder vedtaket gjort i sak 1/2015 (12.03.2015) 

Sak 6/2018 
Diverse/orientering 

 Premiedyr (letteste kalv under 15 kg) i 2017.  Letteste kalv i 2017 var 14 kg, denne ble 

innmeldt av Rein Holthe Berg.  

 

Fjellstyret tar dette til orientering 
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