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Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 12.18 – 14.18 

 

 

 

 

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: 05.12.2018 kl. 19.00 Antall sider i denne utskrift: 3 

Møtende 

medlemmer: 

Jan Helge Lien, Rune Storli, Arne Ingvar Nymoen, Janne Eggan 

Fraværende 

medlemmer: 

Inger K Grøtli 

Møtende 

varamedlemmer: 

Thore Kleffelgård 

Sekretær: Kristin L Austvik 

Andre:  
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Sak 12/2018 
 

Høringsuttalelse ny fjellov 
 

Sakframlegg: NOU 2018; 11 – ny fjellov, er sendt på høring, med frist 28.02.19. Fjellstyrene avgir 

endelig høringsuttalelse etter fellessamlingen i slutten av januar 2019.  
Vedlegg: NOU 2018; 11 – ny fjellov, UTKAST til høringsuttalelse pr 09.10.18 fra NFS 

Vedtak: Fjellstyret tar dette til orientering. Fjellstyret samles til et nytt drøftingsmøte etter 

samlinga den 23. til 25. januar 2019 og før høringsfristen den 28.2.19. 

 

 
 

 

 

 

 

Sak 13/2018 Vedtak om kvote rypejakta 2018- protokollføring 

 

Sakframlegg: Da rapportene etter årets rypetaksering var klare vedtok Fjellstyret den 24.8 at årets kvote 

skulle settes til 7 ryper/jeger totalt i den begrensede perioden (10-24.9), for innenbygds og 

utenbygds. Det ble videre vedtatt at åpning av kortsalg (dagskort) etter denne perioden 

skulle vurderes dersom jegerne i den begrensede perioden var snare å levere inn 

fangstrapport og at det så forsvarlig ut med tanke på totaluttaket så langt.  

 

Av rapportene i Inatur kom det fram at jegerne stort sett hadde skutt langt under kvota på 

7/jeger. Dette vurderte Fjellstyret at nok ikke kom av lav bestand da takseringene var gode 

i år, men mange jegerne meldte om vanskelige forhold og skjær fugl som lettet på lange 

hold. Med bakgrunn i dette vurderte Fjellstyret at det ikke var uforsvarlig å åpne for salg 

av noen dagskort i søndre terreng (det nordre var det mye dårligere takseringsresultater 

på). Fjellstyre vedtok derfor den 24.9 å åpne for salg av 8 dagskort pr dag i søndre terreng 

fra og med 25/9 til og med 30/9 med kvote på 2 fugl/dag/jeger. For de innenbygds jegerne 

som har kjøpt sesongkort vedtok Fjellstyret å utvide sesongen fra 24 til 31/9, men uten at 

kvota for disse kortene ble utvidet. Etter den 31/9 vedtok Fjellstyret salg av treningskort 

for hund. 

Vedtak: Fjellstyret tar dette til orientering. 
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Sak 14/2018 
 

Diverse/orientering 
 

Sakframlegg: Samling 23.01 - 25.01.19 på Stjørdal 

Den 23 til 25 januar i 2019 er det samling på Stjørdal for ansatte og styremedlemmer i 

fjellstyrene. Her skal blant annet NOU: Ny fjellov drøftes. De av fjellstyremedlemmene 

som ønsker kan delta på denne samlinga.  

Villreinjakta 2018 

Fellingsprosenten for Kvikne Ø Statsallmenning havnet på 80 % i 2018. For Kvikne 

(FO1) totalt havnet prosenten på 86,5 %. For hele Forollhogna villreinområde ble 

fellingsprosenten 60,7 %. 

Rypejakta 2018 

Salg av småviltkort og rapportering av felling av småvilt via Inatur fungerte utmerket i 

2018 som var det første året Kvikne Fjellstyre forsøkte denne ordninga. 100 % av jegerne 

rapporterte fellingsresultat, noe som er det mye mer enn noe år tidligere. Det ble felt 109 

liryper, 21 fjellryper og 1 hare i 2018. Det er rapportert inn 149 jaktdager på til sammen 

69 solgte småviltkort. Av de 69 solgte kortene var 48 sesongkort og 23 dagskort solgt til 

utenbygds jegere etter den 24.9. 

Foreløpig regnskap 

Foreløpig viser resultatet et underskudd på kroner 32 811,- for, men det mangler fortsatt 

en del både på utgifts- og inntektssida. Inntektene av villreinjakta er nesten halvert fra 

2017, men det er som forventet ettersom kvota var under halvparten i 2018 sammenlignet 

med 2017, i tillegg til at fellingsprosenten var relativt lav. Inntektene på leie av 

Litjhiåsjøbua har gått mye ned sammenlignet med 2017. Fjellstyret bør gjøre det enklest 

mulig å betale for leie av buene og båt og garn, for slik å forsøke å øke inntektene.  

Vedlegg: Fellingsresultat Kvikne Østre Statsallmenning 2018 

Fellingsrapport småviltjakta Kvikne Østre Statsallmenning 2018 

Vedtak: Fjellstyret tar dette til orientering.  

Arne Ingvar sjekker opp muligheten for å opprette Vipps- avtale for betaling på buene til 

Fjellstyret for å gjøre det enklere å betale. 
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