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Behandlede saker 
 
Sak.nr.år   Sak 1.21 – 10.21 

 

 

 

 
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 vedtatt. 
 

Rune Storli 

Arne Ingvar Nymoen 

Mona Sæbø 

Jan Helge Lien 

Per Jostein Lilleindset 

 
 
 

 

 

 

 
 

Dato: 15.03.2021 Antall sider i denne utskrift: 4 
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Sak 1/2021 Regnskap for 2020 
Saksframlegg: Regnskapet viser et underskudd på kr -16 738,47. Inntektene fra fiskekort ble imidlertid ikke ført i 2020. 

Inntektene av fiskekortsalg i 2020 var på kr 14 971,14. Reelt underskudd var derfor på ca. kr -2000,-. 
Regnskapsfører skriver at: «Har ikke noe å si om inntektene neste år blir høyere på den kontoen, når 2021 blir 
ferdig blir det å gå mot egenkapital uansett.» 
  

Vedlegg: Regnskap og balanse for 2021 

Forslag til vedtak: Regnskapet vedtas som forelagt av styret for 2020 under forutsetning av at det blir godkjent av revisorene.  

Vedtak: Regnskapet vedtas som forelagt av styret for 2020 under forutsetning av at det blir godkjent av revisorene.  

Sak 2/2021 Årsmelding for 2020 
Vedlegg: Forslag til årsmelding for 2020 
Forslag til vedtak: Årsmelding for 2020 vedtas som forelagt av styret. 

Vedtak: Årsmelding for 2020 vedtas som forelagt av styret. 

Sak 3/2021 Kvote for rypejakta 2020 - protokollføring 
Sakframlegg: Tallene fra rypetakseringene var ganske like som i 2019, men det var en liten oppgang i den nordlige delen.  

Diskusjon: Fjellstyret var samstemte i å gå for den samme kvoten som i 2019, da tallene ikke er noe vesentlig forskjellig 

i 2020 sammenlignet med 2019. 

Vedtak: Da rapportene etter årets rypetaksering var klare vedtok Fjellstyret elektronisk den 13.8 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. 

Sak 4/2021 Søknader om støtte 2020 
Sakframlegg: Kvikne fjellstyre mottok i 2020 to søknader om støtte, en fra Østerdalen Elghundklubb og en fra Kvikne 

skolemusikk.  
 
§11 i Fjellova tar for seg det som kalles «Fjellkasse». I denne paragrafen står det om Fjellkassa at: 
«For kvart fjellstyre skal det vere ei fjellkasse. Når ikkje anna er fastsett, skal inntekter som følgjer av lova her 
gå inn i fjellkassa, medan utgiftene som fjellstyret skal svare vert utgreia av denne. 
Fjellstyret skal kvart år leggje fram rekneskap gjennom skogforvaltaren i distriktet til departementet. Kopi av 
rekneskapet skal sendast kommunestyret. Kongen fastset nærare reglar om rekneskapsføringa og om 
revisjonen. 
Fjellstyret avgjer ved vedtak korleis overskot i fjellkassa skal nyttast. Er overskotet større enn det som trengst 

til tiltak innan allmenningen, kan det av det overskytande løyvast midlar til føremål som tek sikte på å styrkje 

næringsgrunnlaget i dei bygdene som har rett til allmenningsbruk.» 
Vedlegg:  Søknader fra Østerdalen Elghundklubb og Kvikne skolemusikk. 

Vedtak: Søknadene avvises da det ikke er midler til dette per i dag. Sekretær sender ut svar til søkerene. 

Sak 5/2021 Grunnavgift villreinjakt 

 I 2018 vedtok Fjellstyret i sak 9 en økning av grunnavgifta for villreinkort. Dette med bakgrunn i at 

villreinutvalget hadde økt oppsyns- og administrasjonskostnadene per fellingstillatelse til kr 500,- pr 

fellingstillatelse og at Fjellstyret derfor risikerte å gå i minus på kalvkort der det ikke ble felt noe dyr på kortet 

ettersom grunnavgifta var på kr 585,-. 

Fjellstyret vedtok da å heller bruke samme grunnavgift som Fjellstyrene i Holtålen: kalv kr 1.200,-,simle kr. 
1.700,-, liten bukk kr. 2.200,-, storbukk kr. 3.500,-.  Til sammenligning var grunnavgifta for Kvikne Fjellstyre 
for kalv på kr 585,-, for simle kr. 695,-, for liten bukk kr. 1.065,-, og for storbukk kr. 1.330,-. 
Systemet med tilbakebetaling har imidlertid vist seg å være tidkrevende og dermed også kostbart da 

kontonummer til vedkommende jegere må innhentes og utbetaling gjennomføres. Det har gått relativt greit 
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så lenge kvota har vært lav, men med utsikter for ei nesten doblet kvote fra høsten vil denne 

tilbakebetalingen ta uforholdsmessig mye tid. 

 

Sekretær og leder i Fjellstyret foreslår derfor at avgiftene settes ned til kr:  

 

• kr 700 for kalvkort (tilsvarer sluttoppgjør for en 16- kilos kalv. 66 % av de felte kalvene på Kvikne 

fjellstyres kort kostet over kr 600 da sluttoppgjøret var utregnet i 2020. 33 % av kalvene kostet 

mellom kr 500,- og 600,-).  

 

• kr 1000 for simlekort (tilsvarer sluttoppgjør for ei ca 28-kilos simle. Det ble bare felt 2 simler på 

Fjellstyrets kort i 2020, begge ble imidlertid kostende over kr 1600 ved sluttoppgjør). 

 

• kr 1500 for liten bukk (tilsvarer sluttoppgjør for en 30-kilos bukk. Det ble ikke skutt noen ungbukker 

i 2020, men i 2019 ble det felt 2 ungbukker. Begge disse kostet over kr 1600 ved sluttoppgjør.)  

 

• kr 3000 for stor bukk (tilsvarer sluttoppgjør for en 60- kilos bukk. Ved sluttoppgjør i 2020 kostet en 

av de to storbukkene kr 3140 og den andre kr 2930. I 2019 kostet en av storbukkene kr 2150 ved 

sluttoppgjør og den andre kr 3600.) 

 
For tilbakebetaling av restbeløp (mellomlegg mellom grunnavgift og sluttgebyr) til jeger fra Fjellstyret ble det 

satt ei grense på kr 100,- før slik utbetaling skal gjøres. Fjellstyret bør også vurdere om det skal settes ei 

grense for når sluttoppgjøret skal faktureres. Leder og sekretær foreslår ei slik grense på kr 50,-. 

Diskusjon:  

Vedtak: Grunnavgiftene endres som foreslått. Grense for etterfakturering av sluttoppgjør settes til kr 100,-. 

Sak 6/2021 Pris for småviltjakta 

Sakframlegg: Nye prisrammer for jakt på småvilt på statsallmenning er nå vedtatt. Kvikne fjellstyre endret i 2020 

småviltkortene fra å være 5-dagerkort til å bli ukeskort (7 dager) og økte prisen til maks i daværende 

prisramme (kr 1400,-). Makspris for ukeskort er i de nye prisrammene satt til kr 1580,-. 

Kvikne fjellstyre er avhengige av økte inntekter for å få budsjettet til å gå opp. Som det ligger an nå vil 

Fjellstyret gå i minus også i 2021 til tross for økt kvoteforslag for Forollhogna villreinområde. Fjellstyret må 

derfor øke inntektene andre steder for å få regnskapet i balanse i framtida. Sekretær og leder foreslår derfor 

at pris på småviltjakt økes til kr 1580,- for ukeskort for utenbygds. 

I et år med «normalt» salg av småviltkort vil denne endringen kunne øke inntektene til Fjellstyret med ca. kr 

9000,-. 

Diskusjon:  

Vedtak: Pris for ukeskort for småviltjakt på statsallmenningen for utenbygds økes til kr 1580,- som foreslått. 

Sak 7/2021 Årsmøtesaker Forollhogna 

Sakframlegg: Årsmøtepapirene til Forollhogna villreinvald sendes ut fra Kvikne utmarksråd så snart de kommer fra 

villreinutvalget. FO1 må gjøre felles vedtak i sakene. Fjellstyret gir sitt innspill til resten av FO1 innen fristen. 
Vedtak: Fjellstyret tar sakene til orientering og vil ta en avgjørelse i sakene så snart de sendes ut.  

Sak 8/2021 Årsmøtesaker Kvikne utmarksråd 
Sakframlegg: Årsmøtesakene til Kvikne utmarksråd er utsendt. Fjellstyret må gjøre vedtak i sakene og gi tilbakemelding 

innen fristen (23. mars). 
Vedtak: Fjellstyret stiller seg bak styret i utmarksrådets innstilling til vedtak. 
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Sak 9/2021 Overgangsavtaler FO1 

Sakframlegg: Fo1 har mottatt noen henvendelser angående overgangsavtaler i 2021. Styringsgruppa for FO1 har hatt et 

møte og drøftet disse og kommet med et forslag til vedtak fra FO1 på det. Styringsgruppa ønsker 

tilbakemelding innen torsdag 18. mars fra lagene innen FO1 på forslaget fra styringsgruppa. 

Forslaget er oversendt Fjellstyret før møtet. 

Vedtak: Fjellstyret støtter forslaget til overgangsavtaler som forelagt av styringsgruppa. 

Sak 10/2021 Budsjett for 2021 

Vedlegg: Forslag til budsjett for 2021 

Forslag til vedtak: Budsjett for 2021 vedtas som forelagt. 

Vedtak: Budsjettet vedtas med de endringer som er gjort i møtet og med et overskudd på kr 213,-. 

Sak 11/2021 Eventuelt/orienteringer 

 Premiering letteste kalv  

Konrad Kleffelgård Stuen felte en kalv i 2020 som er kontrollveid til 12 kg og dette er dermed den letteste 

kalven felt på Fjellstyrets kort denne høsten. Han er derfor garantert fellingsrett i 2021 etter reglementet til 

Kvikne fjellstyre: «Den som skyter den letteste kalven under 15 kilo (inntil14,9 kg) er garantert dyr i tildelinga 

året etter, men er med på trekning av korttype og må betale for fellingsretten og eventuelt slakt som ellers.» 

 

Vedlikehold av Litj-hiåsjøbua 

Per Jostein har vært ved Litj-hiåsjøbua og tatt mål og tegnet opp et forslag til et lite utbygg for døra som skal 

ta av for vind og vær så ikke fukt kommer inn i gangen når det er nedbør. Fjellstyret tar sikte på å få opp 

dette til sommeren og har derfor lagt inn utgifter til materialer og beis til dette arbeidet i budsjettet for 

2021. 
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