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Tilstede på møtet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandlede saker 
 
Sak.nr.år   Sak 1.20 – 8.20 

 

 

 

 
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: 06.01.2020 kl 19.30 Antall sider i denne utskrift: 4 

Innkalte medlemmer: Rune Storli, Arne Ingvar Nymoen, Inger K Grøtli, Jan Lien, Janne Eggan, Mona Sæbø, Per Jostein 
Lilleindset 

Møtende medlemmer: Rune Storli, Arne Ingvar Nymoen, Jan Lien, Janne Eggan, Mona Sæbø, Per Jostein Lilleindset 

Fraværende 
medlemmer: 

 

Møtende 
varamedlemmer: 

 

Sekretær: Kristin Lund Austvik 

Andre:  
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Sak 1/2020 Konstituering av Fjellstyret og fordeling av ansvarsområder 
Saksframlegg: Det nye styret konstituerer seg og fordeler ansvarsområder. Rune Storli er av Tynset kommune valgt som 

leder, og Per Jostein Lilleindset er av Rennebu kommune valgt som nestleder, men de øvrige 
ansvarsområdene må fordeles av styret selv. 

Vedlegg:  

Styreleders 
innstilling: 

Styremedlemmene fordeler ansvarsområdene fisk, villrein, småvilt og eiendom/buer seg imellom etter ønske. 

Diskusjon: Styreleder, Rune Storli, ønsket velkommen til nye og gamle medlemmer i Fjellstyret og fortalte litt om 
Fjellstyrets organisering og oppgaver. Rune fortalte videre om de ulike ansvarsområdene som 
styremedlemmene i Fjellstyret fordeler seg imellom ved hvert valg, og litt om hva som har vært gjort de siste 
årene i Fjellstyret. 

Vedtak: Arne Ingvar Nymoen har hatt villrein som ansvarsområde og vil fortsette med det i den kommende perioden. 
Jan Helge Lien har hatt ansvar for småvilt og vil fortsette med det i den kommende perioden. Per Jostein 
Lilleindset tar ansvar for buene og Mona Sæbø tar ansvar for fisk.  

Sak 2/2020 Rypejakta 
Sakframlegg: Per i dag selger Fjellstyret 5-dagskort i 3 ulike perioder til utenbygds (10-14.9, 15-19.9 og 20-24.9). Forskrift 

om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning (FOR-2004-03-08-515) § 13 åpner imidlertid for at Fjellstyret 
kan selge 7 dagerskort og dermed også øke prisene på kortene til kr 1400,- for alle kortene. Dette kan gjøres 
fra 2020 for å gjøre tilbudet for jegerne bedre og samtidig øke inntektene av småviltjakta slik at Fjellstyret er 
bedre rustet og har råd til fredning et år eller flere dersom det skulle bli nødvendig i framtida. 
 
Kvikne Fjellstyre har mottatt en henvendelse fra en rypejeger som må drøftes i sammenheng med det 
overforstående.  

Vedlegg: Brev fra rypejeger datert 4.12.2020 
Lenke til FOR-2004-03-08-515 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-03-08-515#KAPITTEL_4 
(prisrammer er omhandlet i § 13).  

Diskusjon: De fremmøtte synes det virker fornuftig å endre de tre jaktperiodene fra 5 til 7 dager og å øke avgift på 
småviltkortene til kr 1400 for slik å ha et bedre tilbud til jegerne og samtidig økte inntekter av småviltjakta slik 
at man har råd til fredning de årene det eventuelt måtte trengs.  
 
Brevet fra den innenbygds rypejegeren ble opplest og drøftet. Brevskriveren mener at det er noe urimelig at 
de innenbygds jegerne, som utgjør en svært liten gruppe jegere, (ca. 5), har samme fangstkvote som 
utenbygdsjegere. De utenbygds jegerne har tildelt mye kortere jakt enn de innenbygds i de begrensede 
periodene. Brevskriveren mener derfor at dersom taksert bestandsnivå tillater det, hadde det kanskje ikke 
vært urimelig å gi innenbygdsjegerne en betydelig større fangstkvote forutsatt at antallet innenbygdsjegere 
fortsatt forblir lavt.  
Fjellstyret er enige i at høyere kvote kan vurderes til de innenbygds som har lengre jaktperiode enn utenbygds. 
Fjellstyret ønsker imidlertid ikke å binde seg til at det skal være slik, men heller se an taksert høstbestand og 
antallet jegere fra år til år. Dette må gjøres etter at takseringsresultatene er klare. 

Vedtak: Rypejaktperiodene endres fra 5 til 7 dager for innenbygds i de begrensede periodene. Det skal fortsatt være 3 
jaktperioder, dvs. at første periode varer fra 10 til og med 16 sept, andre fra 17 til og med 23 og siste fra 24 til 
og med 30 sept. Avgiften settes til kr 1400,-/ukeskort for alle tre periodene. 
Innenbygds jegere får tilsvarende endret fra 3 ganger 5 til 3 ganger 7 dager å jakte på, altså fra og med 10 til 
og med 30 sept.  
Dette gjøres fra 2020 for å gjøre tilbudet for jegerne bedre og samtidig øke inntektene av småviltjakta slik at 
Fjellstyret er bedre rustet og har råd til fredning et år eller flere dersom det skulle bli nødvendig i framtida. 
 
Fjellstyret vil ta en årlig vurdering på om de innenbygds skal få høyere kvote enn utenbygds basert på at de har 
lengre jaktperiode enn utenbygds. Blant annet må det tas hensyn til hvor mange innenbygds jegere som søker 
og takseringsresultatet. 
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Sak 3/2020 Trekning villreinjakt, protokollføring 
Sakframlegg: Villreinjakta ble trukket den 23.5 med et vitne fra Fjellstyret og et vitne fra søkerlista til stede. Tilbud ble sendt 

ut til de som ble trukket ut straks etter trekninga. 

Vedtak: Fjellstyret tar dette til orientering. 

Sak 4/2020 Kvoter rypejakta, protokollføring 
Sakframlegg: Da rapportene etter årets rypetaksering var klare vedtok Fjellstyret den 24.8 at årets kvote skulle settes til 5 

ryper/jeger totalt i den begrensede perioden (10-24.9), for innenbygds og utenbygds. Det ble videre vedtatt at 

det ikke skulle åpnes for videre kortsalg etter den begrensede perioden. Salg av treningskort for hund ble 

vedtatt som tidligere år. 

Vedtak: Fjellstyret tar dette til orientering. 

Sak 5/2020 Villreinkortpriser 
Sakframlegg: Kvikne Fjellstyre i en årrekke har praktisert progressive priser for all villreinjakt innen Kvikne Østre 

Statsallmenning.  Bakgrunn for valget av en slik betalingsmodell er at Kvikne Fjellstyre ønsker å være en aktiv 

og fornuftig forvalter av villreinbestanden i Forollhogna ved blant annet å oppmuntre våre jegere til å ta ut de 

letteste dyrene. Villreinbestanden i Forollhogna er kjent for å være en bestand med høye slaktevekter, men er 

også kjent for sine relativt lite sky dyr. Dette siste gjør at det er forholdsvis enkelt å «plukke» det dyret jegeren 

ønsker, både i retning store og små dyr. Et progressivt prissystem som belønner uttak av små dyr og gjør uttak 

av de aller største dyrene mindre prisgunstig, er dermed med på å bevare det beste arvematerialet i 

bestanden.  

Fjellstyrene må imidlertid forholde seg til § 13 i gjeldende «Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i 

statsallmenning (FOR-2004-03-08-515)» der det er makspriser for alle kortkategorier av villrein. Maksprisene 

for villreinjakt i ovenfor nevnte forskrift mente imidlertid Kvikne Fjellstyret ikke er tilpasset et progressivt 

prissystem og at Fjellstyrer som praktiserer et slikt system i et forsøk på å være gode forvaltere straffes for det 

ved at inntektene blir betydelig lavere enn hva de kunne vært dersom man hadde tatt makspris for alle 

villreinkortene.  

Kvikne Fjellstyre søkte derfor, og fikk dispensasjon fra forskriften for perioden 2014-2016 og videre for 

perioden 2017-2019. Med dispensasjonen for periodene 2014-2016 og 2017-2019 økte imidlertid inntektene 

til Kvikne Fjellstyre av villreinjakta, slik at man bedre kan forsvare de faktiske utgiftene med administrasjon og 

oppsyn med jakta.  

Nå er rapport for perioden 2017-2019 med slaktevekter oversendt Miljødirektoratet og Fjellstyret må avgjøre 
om det skal sendes inn ny søknad om slik dispensasjon. 

Vedtak: Fjellstyret søker om videreføring av prisene med en økning på 4,8 % på alle priser (KPI fra jan 17 til jan 19). 

 

 

Sak 6/2020 Rypejakt/fredning på Ytjønnnan 

 Arne Ingvar Nymoen legger fram denne saken. 
Diskusjon: Det ble mye diskusjoner i høst om rypejakta på kommunens eiendom (Ytjønn-eiendommen) som i første 

omgang ble stengt etter de begrensede periodene. Kommunen valgte derfor å åpne opp for salg av dagskort 
etter de begrensede periodene, med bakgrunn i at forvaltningsplanen deres sier at «hvert års jaktuttak 
baseres på takseringsresultatene og årlig uttak skal ikke overstige 15 % av taksert høstbestand». 
Fjellstyret er ikke enige i at dette vil si at kommunen MÅ selge kort til 15 % er nådd og mener det er viktig at 
kommunen tar hensyn til ikke bare totalantall fugl i takseringene, men også om det er bra med kyllinger eller 
mest standfugl i takseringene. I 2019 var tetthetene av fugl på Kvikne generelt høye, men det var ikke veldig 
mye kyllinger og man risikerte derfor i større grad å felle stamfugl. Fjellstyret mener videredet er viktig at 
kommunen tar hensyn til hva grunneierlag og Fjellstyret gjør med rypejakta i sine områder de ulike områdene 
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og at dette bør inn som et punkt i forvaltningsplanen når det nå skal revideres. I 2019 valgte Fjellstyret og de 
fleste grunneierlag i nærområdet til kommunen, å avslutte jakta tidlig for å spare stamfuglen. Dette har liten 
nytteverdi når kommunen fortsetter jakta og snøen legger seg på toppene slik at fuglen, erfaringsmessig, 
trekker fra den høyereliggende statsallmenningen og ned til kommunens eiendom. Det er derfor det er 
avgjørende at grunneiere kan samsnakkes når det kommer til rypejakt og rypeforvaltning. 

Vedtak: Fjellstyret gjør en skriftlig henvendelse til kommunen der de tar opp viktigheten av at kommunen tar hensyn til 
hva tilgrensende grunneierlag og Fjellstyret gjør med rypejakta i sine områder de ulike områdene, og at dette 
bør inn som et prinsipp i kommunens forvaltningsplan når den nå skal revideres. 

Sak 7/2020 Valg av revisor 
Sakframlegg: Kvikne Fjellstyre har brukt Revisjon Fjell IKS som revisorer i mange år. Revisjon Fjell IKS er et interkommunalt 

selskap som er eid av kommunene Os, Tolga, Alvdal, Folldal, Oppdal, Rennebu, Holtålen og Røros. 
Eierkommunene i Revisjon Fjell IKS har søkt og fått innvilget medlemskap i Revisjon Midt-Norge SA. Revisjon 
Midt-Norge SA vil overta alle avtaler og forpliktelser overfor kommunene og andre kunder fra Revisjon Fjell IKS 
gjennom en virksomhetsoverdragelse. Virksomhetsoverdragelsen innebærer at alle ansatte overføres til det 
nye selskapet og det samme gjelder alle nåværende revisjonstjenester. Virksomheten i Revisjon Fjell IKS vil bli 
overført til Revisjon Midt-Norge SA fra 01.01.2020 og Revisjon Fjell IKS vil bli avviklet etter 31.12.2019. 
Revisjon Fjell IKS vil ordne med overføring av revisor rettigheter i Brønnøysundregistrene.  
Kvikne Fjellstyre må likevel formelt velge ny revisor. 

Vedtak: Kvikne Fjellstyre velger Revisjon Midt-Norge SA til revisor. 

Sak 8/2020 Diverse/orientering 
 -foreløpig gjennomgang av regnskap for 2019 og budsjett for 2020. Regnskap for 2019 er ikke klart enda, så vi 

avventer dette til neste møte. 
 
-samling nye fjellstyremedlemmer i Sør-Trøndelag og Hedmark 2020. Kurset arrangeres 5.-6. februar 2020 på 
Røros hotell, Røros (Epost Carl Libach 16.12.19) 
 
- Takseringsmøte på Kvikne 14.1, kl. 19.30  
 
-Foredrag om rypeforvaltning på Alvdal 15.1, kl. 19.00  
 
-kvalitetsnorm for villrein, høring (epost NFS 3.1.2020); NFS vil utarbeide et høringsnotat som sendes 
fjellstyrene i slutten av januar/begynnelsen av februar 2020. Fjellstyrene må sende sine uttalelser til NFS innen 
1. mars 2020.  
 

-Fjellstyret ønsker at fast møtedag settes til mandager kl. 1930 
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