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Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 7.18 – 11.18 

 

 

 

 

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: 11.06.2018 Antall sider i denne utskrift: 3 

Møtende 

medlemmer: 

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

Fraværende 

medlemmer: 

Inger Grøtli 

Møtende 

varamedlemmer: 

Thore Kleffelgård 

Sekretær: Kristin Lund Austvik 

Andre:  
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Sak 7/2018 Regnskap 2017 og budsjett 2018 

 

Sakframlegg: En foreløpig gjennomgang av budsjettet ble gjort i møtet 19.03.18, men endelig vedtak på 

budsjett og regnskap ble avventet til regnskapet er ferdig. 
Vedlegg: Budsjett 2018, samt regnskap for 2017 

Vedtak: Budsjettet vedtas med et underskudd på kr -14 962,-. Dette på grunn av halvert 

villreinkvote i 2018. Regnskapet tas til orientering. 

 

 

Sak 8/2018 Årsmelding 2017 

Sakframlegg:  Nå som regnskapet er klart er alt av tall på plass i årsmeldinga som legges fram for 

gjennomgang og vedtak i møtet. 

Vedlegg: Årsmelding for 2017 

Vedtak: Årsmeldingen ble vedtatt som forelagt. 

Sak 9/2018 Økning av grunnavgift for villreinjakta 

Sakframlegg: Villreinutvalget for Forollhogna har vedtatt en markant økning av fellingsavgifter 

(oppsyns- og administrasjonsgebyrer) for å få økonomien på rett kjøl. For Fjellstyrets del 

kan det bety at man går i minus på salg av fellingstillatelser, især på kalvkort. Dette fordi 

Fjellstyret har en lav grunnavgift (kr 585,- for kalv). En jeger betaler da kr 585,- dersom 

han ikke skyter dyret og da har Fjellstyret i praksis gått i minus siden alle avgifter fra 

utvalget nå vil bli rundt kr 500, mulig litt over det også.  

Fjellstyret har imidlertid en mulighet for å øke inntektene på kort som det ikke skytes dyr 

på slik at økonomien ikke rammes så hardt. I forhold til unntaket fra forskrifta som 

Fjellstyret har fått innvilget, vil ikke dette være et problem så lenge grunnavgifta holdes 

under makspris i forskrifta. Fjellstyrene i Ålen og Holtålen har en god del høyere 

grunnavgift enn Kvikne Fjellstyre og har også søkt om, og fått innvilget, unntak fra 

prisforskrifta.  

For Ålen og Holtålen Fjellstyrer er grunnavgifta for kalv på kr 1.200,-, for simle er den kr. 

1.700,-, for liten bukk er den kr. 2.200,-, for storbukk er den kr. 3.500,-.  

Til sammenligning er grunnavgifta for Kvikne Fjellstyre for kalv på kr 585,-, for simle er 

den kr. 695,-, for liten bukk er den kr. 1.065,-, for storbukk er den kr. 1.330,-. 

Vedlegg: Prissystem Ålen og Holtålen Fjellstyrer 

Prissystem Kvikne Fjellstyre 

Vedtak: Fjellstyret vedtar grunnavgift for kalv på kr 1.200,-, for simle på kr. 1.700,-, for liten bukk 

på kr 2.200 og for stor bukk 3.500. Økningen kommer som en følge av de økte avgiftene 

fra villreinutvalget. For tilbakebetaling av restbeløp (mellomlegg mellom grunnavgift og 

sluttgebyr) til jeger fra Fjellstyret settes det ei grense på kr 100,- før slik utbetaling gjøres. 
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Sak 10/2018 Tildeling av skolekort i 2018 

Sakframlegg: Kvikne og Innset skoler har i mange år fått tildelt fellingstillatelser av Kvikne Fjellstyre. 

De siste årene har villreinutvalget for Forollhogna også tildelt alle skoler rundt 

Forollhogna fellingstillatelser for villrein for opplæringsjakt. Kvikne skole har sagt at 

dersom de får tilbud om fellingstillatelse fra villreinutvalget i år, sier de fra seg 

fellingstillatelsen fra Fjellstyret slik at en annen Kviknedøl kan få tildelt denne 

fellingstillatelsen.  
Fjellstyret bør drøfte dette med skolekortene nærmere nå som kvota er lav og det er langt 

færre fellingstillatelser enn hva det er av søknader om jakt.  

En regel som bør innføres er at det stilles krav til fellingstillatelsene tildeles 

skole/grendelag bare de år det er elever som tar jegerprøven.  

Vedlegg:  

Vedtak: Det stilles krav til at fellingstillatelsene tildeles skole/grendelag bare de år det er elever 

som tar jegerprøven. Skole/grendelag må hvert år søke om tildeling av reinskort og må i 

søknaden opplyse om at de har jegerprøve-elever det aktuelle året. Navn på jeger (som for 

øvrig må være innenbygdsboende i Innset/Kvikne) må også opplyses i søknaden. 

Vedtaket blir gjeldende fra og med jakta i 2019. 

Sak 11/2018 Diverse/orienteringer 

 
-montering av solcellepanel og «hus» for gassflaske på Litj-hiåsjøbua samt prøvefiske.  

-utsetting av fisk 2018 

-landsmøte til 16. og 17 august med påmeldingsfrist 1. juli 

 

 
Dato for montering av solcellepanel og «hus» for gassflaske på Litj-hiåsjøbua samt 

prøvefiske settes til 30 juni til 1 juli. Invitasjon sendes til alle Fjellstyremedlemmer og 

varamedlemmer.  

 

Det settes ut 300 yngel i Øvre Grønnlitjønna. Fjellstyret avventer videre utsetting til etter 

prøvefiske i 2018 i Langtjønnan. 

     

Rune Storli  Jan Lien  Arne Ingvar Nymoen 

     

    

Thore Kleffelgård    Kristin L Austvik 

Sekretær  
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