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Forsidefoto: Fjellstyret deltok på ei befaring av den gamle ferdselsvegen «Allmannavegen», som blant annet går 

over statsallmenningen, i 2020. 

Årsmelding for 2020 

Fjellstyret 

Kvikne Fjellstyre har hatt følgende sammensetning i 2020: 

 
Leder: Rune Storli   Varamedl.: Leif Roar Børli  

Nestleder: Per Jostein Lilleindset  Varamedl.: Eirin Faber Næverdal Ansvarsområde: Eiendom 

Styremedlem: Arne Ingvar Nymoen Varamedl.: Britt Sæter Grue Ansvarsområde: Villrein 

Styremedlem: Mona Sæbø  Varamedl.: Thore Kleffelgård Ansvarsområde: Fisk 

Styremedlem: Jan Helge Lien     Varamedl.: Hallgeir Haugan Ansvarsområde: Småvilt 

Kvikne Østre Statsallmenning 

Kvikne østre statsallmenning har gårdsnummer 214 og bruksnummer 1. Eier er Statskog. 

Statsallmenningen forvaltes av Kvikne fjellstyre, med to medlemmer fra Rennebu kommune 

og tre fra Tynset kommune. 

Kvikne østre statsallmenning ligger i gamle Kvikne sogn. I dag vil det si sørøstre del av 

Rennebu kommune i Sør-Trøndelag fylke (ca 1/3 av totalarealet), og nordvestre del av Tynset 

kommune i Hedmark fylke (ca 2/3 av totalarealet). Statsallmenningen er ca 125.000 dekar, 

beliggende i låg- og mellomalpin sone. Det er to atkomstveier inn i allmenningen; fra Yset, 

Kvikne, går det vei inn til Russu og fra Nåverdalen, Innset, går det vei opp på Storhøa. 

Sistnevnte er stengt med låst bom utenom tidsrommet 20 aug.- 24. sept.  

Villrein, lirype, fjellrype og ørret er de viktigste høstbare artene allmenningen kan omsette. 

Fiskeressursen i statsallmenningen forvaltes og omsettes i samarbeidsordningen ”Fiskekort 

for Kvikne”. Allmenningen består av 22 vann og ca 3 km fiskeførende elv (Stavilla og 

Russu). 

Salg av småviltjakta administreres via Inatur. Kvikne østre statsallmenning har gode 

hekkeområder for lirype og fjellrype, trolig befinner allmenningen seg i det mest produktive 

området i landet. 

Villreinjakta er også en betydelig inntektskilde for statsallmenningen. Kvikne østre 

Statsallmenning inngår i Kvikne østfjell villreinvald, som utgjør ca. 25 % av totalarealet i 

Forollhogna villreinområde. Villreinstammen er den mest produktive i landet, og etter manges 

mening den mest veldrevne.  

Med unntak av en liten «parsell» rundt de tekniske installasjonene på Storhøa ligger hele 

statsallmenningen i Forollhogna nasjonalpark. Statsallmenningen har 2 åpne buer, en på 

Storhøa og en ved Litj-Hiåsjøen. 

Administrasjon, virksomhet & økonomi 

Fjelloppsyn leies fra Kvikne Utmarksråd for en fast årlig sum av kr. 37.500,-. Arealavgift 

kommer i tillegg med om lag kr. 22.500,- og 45 % av denne er også refusjonsberettiget 
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oppsyn. Fjelloppsyn for 2020 har vært Kristin Lund Austvik og Ingebrigt Storli, førstnevnte 

har også vært Fjellstyrets sekretær.  

Det er for året 2020 avholdt 1 ordinært styremøte. På grunn av Covid-19 ble resten av sakene 

for året behandlet elektronisk. Totalt er det behandlet 12 saker.  

I tillegg til de interne møtene har flere av styremedlemmene deltatt i årsmøte/fagdag i regi av 

Sør- Trøndelag/Hedmark Fjellstyresammenslutning.  

 

Litt om noen av sakene (alle møtereferat legges ut på Fjellstyrets hjemmeside): 

 

Rypejakta på statsallmenningen 

Saken: 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. 

 

Styrets 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. 
 

 

Vedtak om kvote rypejakta 2020 

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. 

 

Påvirkning på det ytre miljø 

Det er ingen forhold ved virksomheten som kan sies å påvirke det ytre miljø. 

 

Kvikne, 15.3.2021 

Rune Storli 

Leder Kvikne Fjellstyre 
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SMÅVILT 

 

I 2020 ble det lagt opp til søknad på småviltjakt via INATUR. 

 

Småviltjakta i 2020 ble delt opp i tre perioder. Da rapportene etter årets rypetaksering var klar 

vedtok Fjellstyret at årets kvote skulle settes til 5 ryper pr. jeger totalt i den begrensede 

perioden fra (10 – 24/9), både for innenbygds og utenbygds. 

Det ble videre vedtatt at det ikke skulle åpnes for videre kortsalg etter den begrensede 

perioden. 

Det ble solgt 49 småviltjaktkort til utenbygds jegere. Fire innenbygds jegere søkte om 

småviltjaktkort. Alle disse fikk tildelt jakt. 

 

I 2020 vedtok fjellstyret å åpne for salg av treningskort for hund, og det ble solgt ett kort. 

Kortet koster kr. 500,- pr. sesong, kr.100,- pr. dag, og kr.200,- for helg (fre–søn) og er gyldig 

fra 01.10. 2020 til 31.03. 2021. Inntekter for dette kom på kr. 51 087,50. 

 

I 2020 ble det rapportert inn felt 134 liryper, 6 fjellryper og 1 hare på statsallmenningen. 

Småviltjegerne jaktet til sammen 150 dager, hvorav 87 var med fangst. Det ble solgt 53 kort, 

av disse rapporterte 48 jegere om sin fangst, noe som tilsvarer 91 % rapportering. Dette er 

ganske bra, men fortsatt kan flere rapportere, også om man ikke har fått noen fangst siden 

dette også er viktig informasjon. 

 

Skuddpremieordningen ser ut til å være populær også i år. Registrert felling 2020/2021 for 

hele Kvikne ser slik ut: 

Rødrev 62, Mår 5, Villmink 2, Røyskatt 6, Grevling 4, Ravn 28, Kråke 98, Skjære 33, 

Nøtteskrike 3 og Gråmåke 0. Dette gir en skuddpremie-utbetaling på 40.000 kroner totalt for 

Kvikne som fordeler på alle grunneierlag mm som er med på ordninga. 

Kvikne Fjellstyre sin andel kom på kr. 6 036,- i 2020. 

 
Tabell 1 og 2 Takseringsresultat for KØS 2002 – 2020 

 

 
 

KVIKNE STATSALLMENNING SAMLET 2002-2019: 

År Ryper/km2 90% sanns. Kyllinger/par 

2002 46 33-65 5,1 

2003 33 25-45 4,3 

2004 32 24-42 5,5 

2005 29 22-39 3,6 

2006 16 11-23 4,3 

2007 29 22-38 6,9 

2008 16,5 11-28,5 2,95 

2009 6,5 4-10,0 2,85 

2010 6,5 3,5-12,5 6,05 

2011 20,5 15-28,0 7 

2012 5 3-8,0 3,4 

2013 14,5 9,5-21 4,7 

2014 20,5 10-40,5 6,35 
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2015 12,25 9,35-17,85 2,05 

2016 25,4 22,1-37,8 4,35 

2017 42,95 29,2-65,4 5,3 

2018 46,6 36,9-72,05 5,35 

2019 30,85 21,55-44,35 3 

2020 34,6 25,1 – 47,6 3,8 

 

     STATSALLMENNINGA SØR   STATSALLMENNINGA NORD 

År Ryper/km 2  Kyllinger/par Ryper/km 2  Kyllinger/par 

2008 11 (6-23) 2,7 22 (16-34) 3,2 

2009 6 (4-11) 3,8 7 (4-10) 1,9 

2010 7 (4-12) 3,8 6 (3-13) 8,3 

2011 17(12-24) 8,6 24(18-32) 5,4 

2012 7(4-11) 3,8 3(2-5) 3 

2013 13(8-18) 3,6 16(11-24) 5,8 

2014 17 (8-33) 4,1 24 (12- 48) 8,6 

2015 16,6 (12-23) 2 7,9 (4,9-12,7) 2,1 

2016 28 (21,4-36,6) 4,5 22,8 (13,4-39) 4,2 

2017 48,6 (38,2-61,9) 5,5 37,3 (20,2-68,9) 5,1 

2018 64 (48,8-83,9) 5,7 38,8 (25-60,2) 5 

2019 40,2 (29,8-54,2) 3 21,5 (13,3-34,5) 3 

2020 43,4 (32,5-58) 3,7 25,7 (12,7-52,2) 4,2 

 
Støtteforeninga av fjellrev i Forollhogna, som startet opp vinteren 2012, har pågått også i 2020. 

I 2020 ble det ikke registrert noen hiaktivitet. 

 
Ulsberg 15.01. 2020 
Jan Helge Lien  
Styremedlem 

 

Fisk  

(Fjorårets tall i parentes) 

 

For 2020 hadde fjellstyret en inntekt på kr. 14971,14 (11 257,84) for fiskekortsalg.  

Totale inntekter på buer og båt/garn ble på kr 17 250,03 (10 450,00)  

Vi annonserte tilbudet om utleie ved Litjhiåsjøen på nettsiden til Kvikne Fjellstyre.  

Det ble i 2020 satt ut 200 yngel i Nordre Hanstjønna. 

 

Kvikne den 8.3.2021 

Mona Sæbø 

Styremedlem 
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Villrein 

(Fjorårets tall i parentes) 

Fjellstyret fikk i 2020 tildelt 20 (20) jaktkort. Kvota fordeles med 2/3 til innbyggere fra 

Kvikne og 1/3 til innbyggere fra Innset. I 2018 til og med 2020 har kvota vært langt lavere 

enn hva som har vært normalt. Det kommer av at rettighetshaverne ønsker å bygge opp 

villreinbestanden etter feiltellinger og medfølgende feilberegninger av bestanden og 

kvotesetting over år. Den lave kvota gir en kraftig redusert inntekt for salg av 

fellingstillatelser. I tillegg vedtok villreinutvalget for Forollhogna en markant økning av 

fellingsavgiftene i 2018 for å få økonomien på rett kjøl. Fjellstyret vedtok derfor i 2018 en 

økning av grunnavgiften for fellingstillatelsene. Til tross for økningen er imidlertid inntektene 

for salg av fellingstillatelser for rein halvert fra 2017 og er hovedårsaken til at Fjellstyret de 

siste årene har gått i underskudd.  

Det ble felt 17 (18) rein på disse kortene, noe som gir en fellingsprosent på 85 % (94,7 %). 

I 2015 innførte Fjellstyret mulighet for å søke om lagsjakt under villreinjakta, dette var også 

mulig i 2020.  

Inntekt salg av fellingstillatelser: 

kr 36 573,25 (36 392,00)  

Fellingsavgifter: kr 17 096,00 

(16 542,00,-)  

Sum inntekt 2020: kr. 19 477,-

19 850 (19 850).  

 

 

 

 

Kvikne 8.03.2021 

Arne Ingvar Nymoen 
Styremedlem 

Eiendom 

Kvikne fjellstyre har to buer, Storhøbua og Litj-Hiåsjøbua. Buene er åpen hele året for de som 

ferdes om sommeren og vinteren, både for innenbygds og utenbygds. Mer om buene finner du 

på vår hjemmeside: www.kviknefjellstyre.no  

Alt av leieinntekter på de to buene Fjellstyret eier er fra 2019 ettersom det er blitt vanskelig å 

skille disse to inntektene fordi mange betaler inn uten å spesifisere hvilken bu de betaler for. 

Totale inntekter på buer og båt/garn ble på kr 17 250,03 (10 450,00).  

Oversikt over når båt og garn ved Litj-hiåsjøen, er utleid vil til enhver tid finnes på Kvikne 

Fjellstyre sin hjemmeside. 

Det utføres jevnlig tilsyn, vask, etterfylling og nødvendig søppeltømming i buene. 

 

Innset, 15.03.2021 
Per Jostein Lilleindset 

Styremedlem 

Bukker på Svartsjølikletten i jakta. 
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Oppsyn/sekretær 

Oppsyns- og sekretærordningen kjøpes fra Kvikne Utmarksråd og er en tilleggsavtale til 

arealavgiften ettersom det utføres relativt mye oppsynsarbeid med eiendommen og buene i 

tillegg til sekretærtjenestene. For oppsynsdelen er timeantall og antall kontrollerte et 

omtrentlig anslag, siden oppsynet tidvis jobber på flere eiendommer på samme dag, og for 

flere oppdragsgivere. Tallmaterialet er derfor å betrakte som minimumstall. Dette, sammen 

med tilsyn av 2 buer og transport av ved, propan og søppel, gjør sitt til at andelen 

oppsynsinnsats på denne eiendommen utgjør en relativt høyere andel enn på 

naboeiendommene av den totale oppsynsaktiviteten i området. 

I den delen av oppsynsområdet statsallmenningen inngår er det i 2020 registrert feltaktivitet i 

42 dager. Totalt utgjør dette 157 timer. Det er gått 551 kilometer til fots/på ski, og 330 

kilometer er loggført på snøskuter. Økningen i antall km kjørt med snøscooter kommer av 

kalvingsprosjektet som hadde oppstart i 2016 og utføres i regi av villreinutvalget og NINA 

med lokalt fjelloppsyn som feltpersonell. 29 personer er kontrollert, 81 informert. Ingen 

forhold er rapportert/anmeldt i eller i tilknytning til statsallmenningen i år.   

Sekretær har deltatt på 1 ordinært styremøte. På grunn av Covid- situasjonen ble det også 

gjennomført et digitalt møte. Sekretær har videre fulgt opp vedtak i saker fra disse møtene. 

Det vises for øvrig til møtebøker for nærmere detaljer om sakene. I tillegg har sekretær brukt 

noe tid i forbindelse med søknadsprosedyrer, tildeling og oppfølging av de jegere som har fått 

tildelt jakt på småvilt og villrein på statsallmenningen. 

Kvikne Fjellstyre har en egen nettside som vi bruker for å informere bruksberettigete, jegere, 

fiskere med mer, se: www.kviknefjellstyre.no   

 

Kvikne, 19.01.2021 

Kristin Lund Austvik 

Fjelloppsyn/sekretær 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 
 

 

_____________________   _______________________  _________________________ 

Rune Storli             Per Jostein Lilleindset  Arne Ingvar Nymoen  
Styreleder   Nestleder    Styremedlem 

 

 

 
_____________________  _______________________   __________________________ 

Mona Sæbø   Jan Helge Lien   Kristin L Austvik 
Styremedlem   Styremedlem    Sekretær 
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