
Årsmelding for Kvikne Utmarksråd  
for 2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.3.2014 

 



Kvikne Utmarksråd 

 2 

 
Forsidebilde: Stryking av stamfisk ved Inna med Kvikne skole høsten 2013. Kajakkpadling på Ølvatnet under 

Friluftsdagene på Kvikne sommeren 2013. Villreinjegere ved Trepunkten jakta 2013. 

INNHOLD 
 

ÅRSMELDING FRA LEDER ............................................................................................... 2 

ÅRSMELDING FRA SMÅVILTANSVARLIG ....................................................................... 3 

ÅRSMELDING FRA VILLREINANSVARLIG ...................................................................... 5 

ÅRSMELDING FRA FISKEANSVARLIG ............................................................................ 6 

ÅRSMELDING ELG OG HJORT ANSVARLIG 2013 .......................................................... 8 

ÅRSMELDING FOR KVIKNE KLEKKERI 2013 ................................................................. 9 

ÅRSMELDING FRA FJELLOPPSYNET OG ANDRE ANSATTE. .................................... 11 

 

Årsmelding fra leder 

Styrets sammensetning og hovedansvarsområder for 2013 var som følger: 

Stilling Navn Adresse Hovedansvarsområde 

Leder John Stenrud 2512 Kvikne  

Nestleder Stein Grue 2512 Kvikne Fisk 

Styremedlem Henning Brevad 2512 Kvikne Småvilt 

Styremedlem Trond Livden 2500 Tynset Elg/hjort 

Styremedlem Ivar Neverdal 7398 Rennebu Villrein 

1. Varamedlem Bente Fossen Bekken 2512 Kvikne  

2. Varamedlem Simen Kalbækken 2500 Tynset  

 
Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 16 saker. Utover dette har styreleder og ansatte holdt 

jevnlige samtaler om drift, saksforberedelser og gjøremål. Når det gjelder økonomi, regnskap og 

budsjett legges dette fram som egen sak på årsmøtet. 

I 2013 ble det arbeidet mye med å skaffe midler til ulike prosjekter for å øke aktivitetsnivået og 

inntektene i utmarksrådet. Dette arbeidet har båret frukter og kommer til syne i både årsmelding og 

regnskap for 2013.  

I 2012 ble det inngått en avtale med KRK om oppsyn med linjenettet. Dette har fungert godt i 2012- 

2013, og avtalen er forlenget til å gjelde også for 2014. 

Kvikne Utmarksråd ble i 2012 med i Nettverk Kvikne sammen med åtte andre bedrifter på Kvikne, 

og i 2014 går vi inn i nettverkets siste år. KUR var også i 2013 med på Fishspot som arbeider for å 

markedsføre fisket i medlemsregionene til både norske og utenlandske turister. Medlemskapet i 
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disse to ”foraene” er en viktig del av arbeidet med bygdeutvikling, og et skritt i retning av utvikling 

av Kvikne Utmarksråd i tråd med ønskene til medlemsmassen. I 2014 håper vi at KUR kan gå enda 

lengre for å være navet for videre utvikling av Kvikne. 

Hjemmesida til Kvikne Utmarksråd blir jevnlig oppdatert. Her legges blant annet ut møtereferater, 

de til enhver tid gjeldende papirer for jakt (jegerkontrakter for elg/villrein/hjort, overgangsavtaler 

med mer). Vi ønsker å oppfordre alle, både medlemmer og andre, til å benytte seg av disse sidene. 

I løpet av 2012- 2013 sørget Torgeir Svergja for at alle grunneierlag fikk hver sine e- postadresser 

med grunneierlagsnavn og kvikne.no som adresse. Adressene kobles opp mot de e- postadressene 

som grunneierlagene til enhver tid ønsker at skal motta e- poster som angår grunneierlagene. Det er 

derfor svært viktig at grunneierlagene husker å melde fra om endringer i e-postadresser og 

styresammensetning. I tillegg har alle grunneierlag på Kvikne fått en felles e- postadresse: 

grunneierlag@kvikne.no hvor alle grunneierlag kan nås med en felles adresse. Takk for innsatsen 

for å forenkle administrasjonen Torgeir! 

 Viser til egne årsmeldinger fra styremedlemmene angående, hjort, elg, fisk, småvilt og 

rein. 

 Svartkurleprosjektet fortsetter også i 2014 

 Det er per dags dato sendt ut mange søknader fra daglig leder om støtte til ulike tiltak 

som er planlagt gjennomført i perioden 2014- 2015. 

 

På grunn av sykdom har jeg dessverre ikke hatt mulighet til å være så aktiv som styreleder som jeg 

hadde håpet på og ønsket. Jeg vil allikevel takke for året jeg har vært leder i Kvikne Utmarksråd. 

Bakken 20.februar 2013 

John Stenrud 

Årsmelding fra småviltansvarlig 

 
Tabell 1: Takseringsresultater fra Kvikne østfjell i 2013. Grunneierlagene er sammenslått i ”regioner” for å 

gi bedre estimater, da et grunneierlag som oftest får for få observasjoner til å gi brukbare statistiske 

estimater på bestanden. Uthevet skrift er faktiske tall for 2013.  

Område A består av Falningsjølia, Svartsjølia og søndre deler av Kvikne statsallmenning.  

Område B består av ”Korridoren”, Ytjønnan og Bratthøa.  

Område C innbefatter Odden-Prestlien, Ya-Gryta og Eidsfjellet.  

Område D består av Nappsjølia, Storlisetra, Botnan-Berg-Botnan og nordre deler av statsallmenningen. 

Område E består av Storinnsjøen (Kvikne vestside), med fra 2013 

 

Område 
Ant. 
linjer 

Antall       
meter 

Ant. 
obs. 

Antall 
ryper 

Ryper
/obs 

Ryper / km2 (90% 
sikkerhet) 

Ant 
kyllinger/høne 

2012 2013 2012 2013 

Kvikne Øst A 16 45 485 28 143 5,1 7(4-11) 13(8-18) 3,8 3,6 

Kvikne Øst B 10 33 820 42 222 5,3 13(10-17) 22(16-30) 2,4 4,3 

Kvikne Øst C 12 40 780 43 276 6,4 13(1o-17) 24(17-32) 1,9 5,6 

Kvikne Øst D 14 40 110 30 183 6,1 3(2-5) 16(11-24) 3 5,8 
Kvikne ABCD 
samlet 

52 160 
195 

143 824 
5,8 

9(7-11) 17((10-26) 2,5 4,8 

Kvikne Vest E 25 70 660 60 268 4,5  12 (8-18)  3,4 

 

Årets rypetaksering var heldigvis noe bedre enn fjoråret, men enda er det lave tall. I 2013 ble også 

Vollan utmarkslag med på den felles rypetakseringa (område E). Dette gjør dermed at vi får viktige 

takseringstall for områder på vestida av dalen også. Mange rettighetshavere tar konsekvensene av 

dette og setter kvoter eller bag limit deretter samt stenger terrengene tidlig. Dette er viktig både for 

mailto:grunneierlag@kvikne.no
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rypebestandene våre, men også for å vise jegerne at vi tar ansvar for forvaltninga av en sterkt 

redusert rypebestand. På senhøsten og vinteren 2013 har det imidlertid vært en del smågnagere og 

smågnagerspor å se i fjellet nå. Dersom vi får en god vinter kan det derfor bli mye smågnagere i 

fjellet i 2014, noe som også lover godt for rype- og småviltbestandene våre.  

I 2014 får vi mulig en utfordring i utførelsen gjennomføringa av takseringa, ettersom vi har fått 

signaler om at den dyktige leder for dette arbeidet tenker på å avslutte sitt lederskap. I løpet av 

våren/sommeren 2014 vil det derfor arbeides for å ordne dette så vi kan få til ordentlige takseringer 

av våre områder også i framtida.  

Høsten 2014 gjennomførte Kvikne Utmarksråd en taksering av beverne på Kvikne (Orkla og 

Tunna) med støtte av det kommunale viltfondet. Dette har ikke vært utført siden 98/99 da 

bestandene var relativt ferske. Takseringen resulterte i funn av 10 aktive beverkolonier og 

totalbestanden estimeres til 39 individer. Kartleggingen kan videre brukes i en driftsplan for bever 

slik at vi kan få en mer målrettet forvaltning også av beveren. Forhåpentligvis kan et slikt arbeid 

føre til en økt fokus på dette spennende dyret som er både morsomt å jakte på og god mat.    

  

Skuddpremie (fjorårets tall i parentes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt utbetalt for skuddpremieordningen for sesongen 2012/2013 kom på kr.20 690,- (kr 32 490,- i 

2011/12).  
Fiskemåke (Larus canus) er tatt inn i Norsk Rødliste for arter 2010, hvor den er registrert som ”nær truet”

1
. 

Den er derfor ikke jakttid på og følgelig tatt ut av skuddpremieordningen, jegere må derfor fortsatt være obs 

på dette. 

I forhold til sesongen 2011/12 ser vi at skutte rødrev har gått kraftig tilbake den siste sesongen (84 i 

2011/12). En utfordring man imidlertid har sett med uttak av rødrev, er at når man tar ut de revirhevdende 

revene kommer nye til og slår seg ned i området. Mår, derimot, er det skutt noen flere av (2 i 2011/12). 

Rødrev er en viktig predator på mårunger, og i perioden med reveskabb i Skandinavia (70- 80 tallet) så man 

derfor at mårbestanden tok seg opp
2
. Om økt avskyting av mår gjenspeiler en økning i bestanden, og om 

dette i så fall har sammenheng med en eventuell nedgang i revebestanden på Kvikne er imidlertid usikkert, 

spesielt med tanke på problemstillingen med tilstrømning av nye individer av rødrev. 

Sesongen 2011/12 ble det ikke skutt noen villmink (Neovison vison) på Kvikne. Avskytingen for sesongen 

12/13 var på 4 stk. Villminken er svartelistet
3
 ettersom det er en introdusert art i norsk natur (opprinnelig 

amerikansk). Det er derfor svært ønskelig at disse individene tas ut og satsen for villmink bør derfor vurderes 

økt (kr 100,- i dag).  

Fjellrev 
Støtteforinga av Fjellreven har pågått også i 2013. Våren 2013 var det synsobservasjoner av fjellrev 

samme dag som tilsa at det var minst fem individer i Forollhogna. Sporobservasjoner i tillegg indikerte at det 

                                                           
1
 kålås, J.a., Viken, Å., Henriksen, s. og skjelseth, s. (red.). 2010. Norsk rødliste for arter 2010. artsdatabanken, Norge. 

2
 Hjeljord, O. (2008). Viltet, biologi og forvaltning. Tun forlag. 

3
Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) 2012. Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 

2012. Artsdatabanken, Trondheim. 

Registrert felling 2012/2013:  

Rødrev 47 

Mår 7 

Villmink 4 

Røyskatt 24 

Grevling 2 

Ravn 8 

Kråke 26 

Skjære 15 

Nøtteskrike 3 

Gråmåke 7 

Fugleundervisning med småskolen ved Kvikne skole 

(ved Kvikne Utmarksråd), våren 2013.  
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kunne være ytterligere tre. SNO har derfor antydet at det denne dagen kunne være mellom fem og åtte ulike 

individer i området (fra SNOs årsrapport fra Forollhogna 2013).   
2013 har vist seg å bli et rekordår for fjellreven i Sør-Norge med 

totalt 20 fjellrevkull, men det er ikke registret noen yngling i 

Forollhogna hvor fjellreven kom inn i 2012. 

Mulighetene for et smågnagerår i 2014 lover godt også for 

fjellreven, som er avhengig av god tilgang på disse for å yngle. 

Kvikne 7. januar 2014 

Henning Brevad 

Årsmelding fra villreinansvarlig 
(Fjorårets tall i parentes)  

Knutshø: 

Med en kvote på 670 dyr og en felling på 56 % (56 % også i 2012), er dette et bra jaktuttak for 

Knutshø. For Tynset og Rennebu jaktfelt (ToR) var det tildelt 185 dyr. Det ble felt 89 dyr. Det gir 

en felling på 48,1 % (45,9 % i 2012), dette er bedre enn i 2012 og veldig bra for våre jaktfelt. 

Fellingsprosent har variert mellom 17 % og ca. 45 % de siste 10 årene. Overgangsavtaler med 

Folldal, Oppdal og Statskog gjelder tom. 2015.  

Minimumstellinga i januar 2013 viste 1545 dyr i Knutshø. Det er grunn til å anta at bestanden ligger 

nær målsetningen om en vinterstamme på 1500 dyr. I Knutshø var det 3 anmeldelser og det ble det 

registrert 10 OPS (oppgjort på stedet)- saker i løpet av reinsjakta. Disse er brudd på 

parkeringsbestemmelser, mangel på utfylling/underskrift på jaktkort, mangel på nødvendige papirer 

under jakt eller gebyrsaker. 

I forkant av jakta i 2013 ble korttypen «fritt under 50» omgjort til «fritt under 60». Dette for å øke 

uttaket av bukk på denne korttypen. Andelen bukk skutt på denne korttype økte fra 42 % i 2012 til 

62 % i 2013, så det kan se ut for at målsetningen ble oppnådd.  

 

Forollhogna:  

Av totalkvoten på 650 dyr ble det skutt 550 dyr, som gir en fellingsprosent på 84,6 %  

(75,5 % i 2012).  For FO-1 ble det i 2013 tildelt 161 dyr og det ble felt 114 dyr, som gir en felling 

på 71 %, noe som er et usedvanlig lavt tall for FO1. Mye ensidig vindretning (sør) må tilskrives 

mye av skylda for dette, men samtidig må vi oppfordre jegerne til å bruke mer tid på jakta. Selv om 

hovedtyngden av dyr ikke var mye innom FO1-terreng i år, var det stort sett hele tida spredte dyr å 

finne. Spesielt simler og storbukker var det ofte å se.  

Når det gjelder kortskjæring må rettighetshaverne gi opplysninger om at det er dyrets faktiske alder 

det skal skjæres for. Enkelte jegere skjærer konsekvent for 1,5 års bukk når de er tildelt liten bukk. 

Overgangsavtalene FO1- gruppa og rettighetshaverne i FO1 kom fram til og tilbydde områdene i 

Forollhogna for 2013 som en prøveordning ble mottatt med blandede reaksjoner. Av de enveis 

avtalene var det bare 3 felt som ble med på disse i 2013 (Nøkksjøen, Styggfjellet og 

Romundhaugen). Tre områder ble tilbudt gjensidige avtaler i 2013 (Budal, Soknedal og Dalsbygda). 

Av disse tre ble bare Dalsbygda med. Dalsbygda var godt fornøyde med avtalen og meldte om totalt 

6 felte rein på Kviknegrunn av jegere derifra. Av disse ble 5 felt i områder som brukes lite av 

Kviknejegere (Y-tjønnområdet). 

I etterkant av jakta har FO1-gruppa utarbeidet et skriv som ble godkjent av rettighetshaverne i FO1, 

og deretter oversendt alle andre jaktfelt/vald innen Forollhogna. Her ble det redegjort for FO1 sitt 

arbeid med å bedre overgangsavtalene og deres syn på dette arbeidet som må være et felles arbeide 

for alle rettighetshavere. I brevet kom det også fram at FO1 viderefører tilbudet fra i 2013.  

I løpet av reinsjakta ble det registrert 7 OPS (oppgjort på stedet)-saker (9 i 2012) mens 1 forhold (2 

i 2012) som er rapportert til politiet. De 7 OPS sakene omhandler uregelmessighet med kontrollkort 

og våpenkort samt tvilsom skyting. Forholdet som er rapportert til politiet dreier seg om jakt uten å 

ha med andre dokumenter enn kontrollkortet.  

Fjellrev i Forollhogna våren 

2013. Foto: Viltkamera. NINA 
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I slutten av januar ble det gjennomført minimumstelling i Forollhogna. Opptellinga viste 1749 dyr. I 

slutten av februar ble det gjennomført ei ny telling med fly. Det ble da funnet 1665 dyr, 84 færre 

dyr enn en måned tidligere. 

FO1- gruppa har fungert godt som et bindeledd mellom KUR og rettighetshaverne i FO1. Ettersom 

Tynset kommune trakk seg fra sitt verv i gruppa har rettighetshaverne i FO1 valgt et nytt medlem: 

Nils Lauritz Totlund (Sverjesjølia). Ellers har gruppas sammensetning vært som i 2012.   

Gruppa har i 2013 arbeidet videre med forslag til overgangsavtalene for jakta 2013. Ellers har FO1-

gruppa: 

 Avholdt rettighetshavermøter (deriblant evalueringsmøte etter jakta) 

 Foreslått saker for FO1 som kan rettes til årsmøtet i Forollhogna 

 Arbeidet med forbedring av jegerkontrakten for FO1 

 Hatt kontakt opp imot resten av rettighetshaverne i Forollhogna 

 Avgitt årlig rapport i årsmeldinga til KUR i samarbeid med villreinansvarlig og styret i KUR 

 

Undertegnede har deltatt på årsmøtet i Knutshø samt rettighetshavermøte i Forollhogna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Innset 7. jan. 2014 
Ivar Neverdal 

 

Årsmelding fra fiskeansvarlig 
 (Fjorårets tall i parentes) 

I året 2013 er det i Kvikne solgt 1162 (1050) døgnkort og 192 (158) sesongkort. Det er totalt solgt 

fiskekort for kr.175 029,- (152 560,-).   

Fiskekortsalget har hatt en gledelig oppgang i 2013, og vi ser at både antall døgn- og sesongkort har 

økt i forhold til de to foregående år. Gode værforhold sommer og høst 2013 har nok mye av æren 

for oppgangen. I 2013 ble det imidlertid også satset ekstra på markedsføring av fisket på Kvikne, 

blant annet gjennom medlemskapet i Fishspot og vi har fått tilbakemeldinger fra fiskekortselgere på 

Kvikne om at det var fiskere fra blant annet Italia innom og kjøpte seg kort for Kvikne i 2013.  

KUR fikk i 2013 midler fra Innovasjon Norge til å gjennomføre et prosjekt som skulle se på 

mulighetene for å utvikle turistfisket på Kvikne. I dette prosjektet ble det lagt ned en del arbeid for å 

avklare hvilke muligheter og utfordringer som finnes for å utvikle Kvikne til en attraktiv 

fiskedestinasjon. Prosjektet munnet ut i flere målsetninger og forslag til konkrete tiltak som kan 

gjøres for å øke fisketurist- tilstrømninga til Kvikne på en forsvarlig måte. Ettersom utenbygds 

Uteundervisning om villrein og fangsthistorie for Kvikne, Tynset og Rennebu 

ungdomsskoler med SNO og Kvikne Fjellstyre/Utmarksråd, høsten 2013. 
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fiskere i snitt legger igjen 9 ganger så mye penger i bygda (mat, overnatting etc.) som det de betaler 

for fiskekort bør et økt salg av fiskekort til utenbygds være et satsingsområde som kommer hele 

bygda til gode.  

KUR håper å få støtte til videre arbeid med dette i 2014. 

Under ser dere figurer som viser endringer i kortsalg og inntekter for Kvikne fiskekortområde. 

Totalt solgte døgnkort har gått mye ned og har heller ikke tatt seg opp igjen til toppnivå 2013, 

imens det er solgt like mye døgnkort i 2013 som i «toppårene». Alle figurer er hentet fra rapporten 

fra fiskeprosjektet, som finnes i sin helhet på www.kvikneutmarksrad.no.  

Interimsstyret i den nyopprettede fiskegruppa har i 2013 behandlet flere saker. Det ble avgjort at 

fiskegruppa ikke skulle meldes inn i enhetsregisteret på grunn av merarbeidet dette medfører. 

Isteden ble det vedtatt at utmarksrådet skulle ta seg av fiskekontoen og arbeidet med utbetaling av 

utbytte ettersom KUR allerede er registrert i enhetsregisteret. For utførelsen av dette arbeidet 

vedtok fiskegruppa at KUR i framtida skal få 4 % av fiskekortinntektene, etter beregning av 

tidsforbruk som tilsvarte kostnader så vidt over 4 % av fiskekortinntektene siden Kvikne fikk 

felles fiskekortkort i 2005.  

En arbeidsinstruks for fiskegruppa ble også utarbeidet og vedtatt i 2013. Fiskegruppa vedtok i 2013 

at en tidligere ordning med premiering av rusefiske av ørekyte skulle gjeninnføres. Dette for å 

engasjere barn og unge i bygda i natur og miljø og lære dem litt om dette, samtidig som de fikk 

gjort en nyttig jobb. Det ble utlovet kr 20,- pr. liter ørekyt som ble fanget. Ikke mange benyttet seg 

av denne ordninga, og i 2013 ble det utbetalt totalt kr 232,50 for 15,5 liter ørekyt. Fiskegruppa 

håper flere vil fangste ørekyte i årene som kommer. Fullstendige møtereferat er å finne på 

www.kvikneutmarksrad.no. 

http://www.kvikneutmarksrad.no/
http://www.kvikneutmarksrad.no/
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I løpet av 2013 ble forprosjekt for nytt klekkeri på Kvikne ferdigstilt og rapport levert KVO, etter 

avtale utarbeidet i 2010 (KVO utbetalte tilskudd til dette prosjektet i 2010). I forprosjektet 

konkluderte den nedsatte «klekkerigruppa» (Trond Livden, Stein Grue, Erik Ydse, Frode Aalbu, Liv 

E R Sverja, John Stenrud og Kristin L Austvik) med at Vollan gård vil være den beste lokalisering 

av et eventuelt nytt klekkeri. Dette på bakgrunn av undersøkt vannkvalitet samt drift av et framtidig 

klekkeri. Stiftelsen Vollan gård var også delaktige i prosessen og meget positive til en eventuell 

lokalisering av et klekkeri på Vollan. Dersom det blir et klekkeri ved Vollan gård kan dette, i større 

grad enn det eksisterende ved Sverja, benyttes i undervisningssammenheng. Høsten 2013 var Erik 

Ydse, John Stenrud, Bernt R Hansen (stiftelsen Vollan gård) og Kristin L Austvik i Rennebu hvor 

vi presenterte rapporten og anbefalingene for KVO. KVO var positive til våre planer og ser behovet 

for et nytt klekkeri på Kvikne for også i framtida å kunne dekke sitt utsettingspålegg. En endelig 

avgjørelse ble imidlertid ikke tatt av KVO i 2013. Inntil KVO har tatt sin avgjørelse må vi derfor 

bare håpe at klekkeriet på Sverja holder ut og leverer settefisk.  
 
Storeng 12.februar 2014 
Stein Grue 
 

ÅRSMELDING ELG OG HJORT ANSVARLIG 2013 

Årsmøtet i Nord Østerdal – Røros elgregion ble holdt 23.04.13 i Holtålen. 

Totalkvoten for 2013 for hele regionen ble satt til 842 dyr i vestre del og 360 dyr i østre del, 1202 

dyr til sammen. Dette i tråd med vedtatt bestandsplan. Dette er tall jeg antar, ettersom det ikke er 

referert til kvote i årsmøtereferatet. 

Undertegnede var på møte på Alvdal på vårparten, angående avvikling av cersim som dataverktøy. 

Hvordan beregningene blir gjort fremover vites ikke. 

Kvikne elgvald holdt fordelingsmøte på Vollan den 6.august. Møtet ble som vanlig avviklet i 

gemyttlig tone og god stemning. En kvote på totalt 34 dyr ble vedtatt og som fordeler seg slik: 
 

  Kvote 

Jaktområde 

Arealmessig 

riktig kvote 

Tildelt 

totalt Frie dyr Eldre okse Eldre ku Ung-dyr Kalv 

Dølvad 2,10 2     

 

1  1 

Kvikne nord 5,09 3   1   1 1 

Kvikne vest 1,15 2   

 

  1  1  

 Innerdalen   1    1   

  Kvikneskogen 6,63 9   2 1 3 3 

    0           

    0           

    0           

    0           

Burudalen 1,48 2    1   
 

 1 

 Nordskogen 2,35 3   
 

 1  1 1 

Odden/Prestlien 1,40 2     

 

1 1  

Vollan 4,23 5   1 

 

2 2 

    0           

    0           

Ulvmoen 1,88 2    1  1 

  Ya/Gryta 2,29 2   

 

1   1 

 
Kvikne 

Utmarksråd *   1         1 

    34 0 7 4 11 12 

    100 0,0 23,3 13,3 26,7 36,7 

    Dekar bak hver fellingstillatelse: 7857 
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Av denne kvoten, ble 24 dyr felt. Det gir en fellingsprosent på 70,6% Disse fordeler seg slik: 

 

 
 Eldre okse Eldre ku Ung-dyr Kalv Fell. % 

Dølvad         0 

Kvikne nord 2     1 100 

Nerbygda vest         0 

Innerdalen         0 

            

Såttdalen     1 1 100 

Løkkjelia   1     100 

Tunntjønnfeltet     2 1 100 

Tørresvangen/ 

Kløftåsen     1 2 100 

Burudalen 1     1 100 

Nordskogen         0 

Odden/Prestlien   1   1 100 

Vollan 1   2 1 80 

Ulvmoen   1 1   100 

Ya/Gryta 1 1     100 
 

Fortsatt skytes det alt for mange okseungdyr i forhold til kjønnsfordelinga i bestandsplanen. Men 

allikevel viser sett elg skjemaene at ku/okseforholdet er svært lavt. Det ser faktisk ut som at det er 

mer okse i bestanden enn kyr.  

Kvoten på hjort ble satt til 13 dyr, pluss 2 dyr til ev. senere fordeling. Det ble satt ei begrensing på 

maksimalt 3 voksne hanndyr og 2 voksne hunndyr. 

Av denne kvoten ble 9 hjort felt. 3 voksne bukker, 1 voksen kolle, 2 kalver og 3 ungbukker. Dette 

gir en fellingsprosent på 69,3 dersom man ikke regner med de to dyrene til fordeling. Det kan 

dermed se ut som om bestandsveksten har stagnert. Dog virker det som om interessen daler 

betydelig når kvota på voksen bukk er full….. 

 

Det er kommet inn melding om 3 skutte rådyr. 2 voksne bukker og 1 killing. 

 
Bubakken 24.02.2014 
Trond Livden 
 

Årsmelding for Kvikne Klekkeri 2013 

Innlegget 2012/2013: 

Innlegget høsten 2012 ble veldig bra, 6,9 l rogn, fra Kvikne østfjell (Sverja) og Kvikne vestfjell 

(Inna/Innerdalen). For første gang i “manns minne” bunnfrøs Sverja. Brønnen til klekkeriet var 

trolig også bunnfrosset, men det kan hende at telen hadde gått så dypt at også rørene var frosset. Det 

var helt spesielt mye “stevling”, - lite vi kunne gjøre med dette. Vi vet ikke sikkert, men lurer på om 

vannføringa i Sverja var mindre denne høsten/vinteren enn normalt? Om dette hadde noe med 

reguleringa av Sverja å gjøre blir en spekulasjon. Det skal nevnes at vi hadde en god dialog med 

Kraftverkene i Orkla (KVO) med tanke på å forsøke å få vanntilførsel inn i klekkeriet igjen ved å 

grave opp elveløpet ovenfor brønnen. KVO gav et bidrag til dette på inntil kr 15 000. Elveløpet ble 

gravd opp (av Mesta), men ikke helt opp til brønnen til klekkeriet, fordi rogna døde før dette ble 

gjort. 
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I midten av september 2013 ble klekkeriet vasket og klargjort til nytt innlegg. Da vanntilførselen 

inne i klekkeriet var dårlig viste det seg at det var veldig mye slam i inntaket i brønnen. Det ble 

fjernet svært mye slam! Da dette var gjort så vi at silen på inntaksrøret hadde løsnet. Selve ringen 

på kummen var også forskjøvet, noe som kan ha skjedd i forbindelse med tidligere flom. Rørene ble 

så spylt opp, silen festet til inntaksrøret og kumringen skjøvet på plass. KVO var svært 

imøtekommende og påtok seg kostnadene for dette arbeidet også. Arbeidet ble fullført akkurat i tide 

for innlegg i klekkeriet. 

Innlegg høsten 2013: 4,9 l rogn fra Inna, Innerdalen og Litj-

Sverja. 

I november var det igjen problem med vanntilførsel, - for lite 

vann inn i klekkeriet. Ola Rønning gravde i elveløpet ved 

brønnen for å få større vannføring inn mot brønnen, samtidig 

ble det boret større hull på inntakskummen. 

Videre var det dårlig kvalitet på endel rogn (en “bakke” med 

svært mye dødrogn), så pr dags dato er innlegget på ca 4 l. Nå 

har det blitt “øyerogn” som snart er klar for sjokking og 

desinfisering. Så da får vi håpe at resten av 

produksjonssesongen går fint.  

Økonomi: 

Viser her til lagets årsmelding og for øvrig til lagets regnskap 

ang. klekkeriets økonomi. 

 

Ansvarsfordeling: 

Som i fjor: 

Stamfiske og utsetting: Kvikne Utmarksråd.  

Øvrig (daglig ettersyn, rengjøring, ’behandlinger’, overflyttinger etc.): Liv E. R. og John Svergja.  

Sluttord: 

Drifta av klekkeriet er sårbar, - først og fremst i forhold til vanninntak. Det er ikke bra når det nå blir to sesonger uten 

produksjon av settefisk for salg, noe som er beklagelig. Slik anlegget er nå mangler det bl.a. reserveløsning for 

vanninntak. Ved bygging av nytt klekkeri er det derfor viktig å tenke på trusselfaktorer og lage gode reserveløsninger 

slik at systemet blir minst mulig sårbart. Vi ser fram til at dette blir realisert. Det er godt at vi er flere som jobber 

sammen når uforutsette ting inntreffer, -takk til Kristin og Ingebrigt for god hjelp og godt samarbeid! 
 

Kvikne, 23. februar 2014,  
Liv Elisabeth Ryen Svergja og John Svergja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stryking av fisken i rusa ved Inna (ved 

Kvikne Utmarksråd) hvor også Kvikne 

skole deltok, høsten 2013. 
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Årsmelding fra fjelloppsynet og andre ansatte. 

Generelt 

Denne årsmeldingen er skrevet på grunnlag av dagboknotater fra Ingebrigt Storli og Kristin Lund 

Austvik for tidsrommet 1. januar til 31. desember 2013.  

Dagboknotatene viser at om lag 1 232 timer er brukt i forbindelse med oppsyn/tilsyn, og 1 432,8 

timer i forbindelse med planer, solgte tjenester, administrative oppgaver og kurs og møter, til 

sammen 2 664,8 arbeidstimer. Ingebrigt Storli hadde hovedansvar for beiteoppsynet for beitelaga på 

Kvikne, samt for villreinjaktoppsyn i perioden 20.august – 20.september. Stein Grue har (sammen 

med Ingebrigt og Kristin) tatt seg av stamfisket på høsten (arbeidstimer for Stein er ikke tatt inn i 

årsmeldinga). Liv Elisabeth Ryen Svergja har vært ansvarlig for driften av settefiskanlegget. 

Svergja har skrevet egen årsmelding.  

Naturoppsyn, tilsyn og informasjon  

Generelt naturoppsyn (fjorårets tall i parentes) 

Kvikne utmarksråds faste oppsynsvirksomhet er avgrenset geografisk til Innset i Rennebu 

kommune og Kvikne i Tynset kommune, og tematisk til veiledning, opplæring, skjøtsel, 

dokumentasjon, og kontroll. Under villreinjakt er vårt geografiske arbeidsområde avgrenset til 

Forollhogna og Knutshø villreinområder, uavhengig av fylkes- og kommunegrenser. Utover dette 

driver vi oppsyn, uavhengig av grenser, for Statens naturoppsyn. Våre naturoppsyn har begrenset 

politimyndighet gjeldende for naturoppsyn i Hedmark og Sør-Trøndelag politidistrikter.  

Ansatte i Kvikne Utmarksråd har tariffavtale for fjelloppsyn og er lønnet og godtgjort deretter. 

Finansieringen av lønn og godtgjørelse er delvis privat (betaling fra rettighetshavere for bufetilsyn, 

fiskeoppsyn, jaktoppsyn, arealavgift etc.) og delvis offentlig (gjennom tilskudd og/eller salg av 

tjenester til SNO). 

Antall gåtte kilometer i oppsynsområdet til fots er estimerte avstander, derimot er tilsvarende for 

snøskuter og bil korrekte. Det er beregnet en halv time i re-/klargjøring for oppsyn på barmark og 

én time for snødekt mark.  

221 (232) jegere og fiskere er registrert kontrollert, hovedtyngden utgjør jegerne. Undertegnede må 

presisere at antall kontrollerte personer reelt sett er vesentlig høyere enn tallene tilsier. 791 (883) er 

informert og gitt opplysninger av ulik karakter. Hovedårsak til at det i 2013 er færre kontrollerte 

enn i 2012 er at oppsynene hadde vesentlig færre timer under reinsjakta dette året enn det 

foregående pga. at det var relativt lite rein på Kviknegrunn under jakta. Tallene er minimumstall, 

men alle som er kontrollert er også informert. 14 (14) personer har fått advarsel, hovedsakelig er 

dette manglende undertegning av jaktkort for villrein, og ikke medbrakt våpenkort på villreinjakt.  

I løpet av 2013 ble det gått 2613 (3069) kilometer til fots. 

Det ble kjørt 741(1062) kilometer med snøskuter og 7656 (9760) kilometer med bil i forbindelse 

med feltarbeid og annet arbeid (møter etc.) for de ansatte i utmarksrådet.  

Kostnadsoversikten forbundet med feltarbeidet viser at vi årlig bruker omfattende ressurser på 

generelt naturoppsyn. Finansieringskildene – og oppgavene- er mange. For alle bør dette være en 

fordel fordi kostnadene for de enkelte oppgavene reduseres når flere oppdrag utføres på samme tur. 

Tabell 1 Oversikt over kostnader forbundet med feltarbeid.  1. Ca. kr 250,- er selvkostnad for Kvikne Utmarksråd i 2013 

(230 i 2012).  2. Til og med 2011 er dette kostnader for kjøregodtgjørelse for bruk av egen skuter (ihht tariff kr 6,70/km). Fra 

og med 2012 er dette punktet kostnader til vedlikehold og bensin til utmarksrådets egen snøscooter. Ved bruk av snøskuter, 

vil annet arbeid være en del av oppsynsarbeidet (eks: viltreg., frakt av matr., søppel etc). 3. Forbrukt timeantall inkluderer 

annet arbeid som vist i forklaring 2. 

Kostnader 2013 2012 2011 2010 2009 

Lønnskostnader (kr 250,-/time) 1 308 000 302 565,00 274 890,00 206 800,00 206 360,00 

Kjøregodtgjørelse for bil (ihht tariff kr 5,05/km) 38 662,80 43 917,75 35 581,50 28 818,00 33 408,00 

Bensin- og vedlikeholdskostnad snøscooter 2 4909,00 4716, 00 5 205,90 4 107,10 3 772,10 

SUM 351 571, 8 353 598,15 315 677,40 239 725,10 243 540,10 
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Prosjekter og annet 
 

Svartsjøen infopunkt 

I 2012 utarbeidet KUR en plan for opparbeidelse av et infopunkt for nasjonalparken her, på oppdrag av SNO. 

I 2013 startet KUR på tilretteleggingsprosjektet og det ble da merket, ryddet og satt ned staurer for 

infoskilter for en natursti som skal gå fra en av de to tenkte P- plassene ved Svartsjøen og opp til Ruv. 

Trygve Estensgård la ned et godt arbeid i å rydde plass for en gamme som etter planen skal opp i 2014. 

Denne gamma er tenkt å stå åpen største deler av året, med mulighet for utleie i jakttida for å finansiere 

forefallende arbeid med infopunktet (tømming av utedo, søppelrydding mm) samt innkjøp av dopapir og 

annet aktuelt forbruksmateriell. I 2014 skal etter planen P- plassene ferdigstilles og et utedo settes opp.  

Tanken er at infopunktet skal bli et møtested for jakt, fiske og friluftsinteresserte, skoleklasser og barnehager 

og hvor de kan få informasjon om nasjonalparken. Oppsynene vil også benytte seg aktivt av infopunktet til 

undervisning og informasjon til både elver og jegere. 

Vi håper også at det med infopunktet vil bli attraktivt å parkere ved Svartsjøen i forbindelse med reinsjakta 

(og ellers), for slik å redusere den påvirkningen man de senere år har sett på villreinens trekk over Ya. Den 

merkede stien vil være et godt og lettgått alternativ for å komme opp på Svartsjølikletten. 

Forollhogna nasjonalparkstyre finansierer tiltaket. 

 

Vollan natursti 

KUR brukte også 2013 til å lage en sammenhengende natursti som går fra Vollan til den 

gamle vannkummen i Sagbekken, følger så Sagbekken ned til Orkla og følger denne 

tilbake til Vollan. Langs stien får man informasjon om både naturen og kulturen 

omkring. Vi håper mange vil ta i bruk stien når det blir barmarksesong igjen. 

Tiltaket ble støttet av Dovrefjell nasjonalparkstyre.   

 

Svartkurleskjøtsel 

Kvikne Utmarksråd startet med skjøtsel av to 

svartkurlelokaliteter på Kvikne i 2012, etter avtale med Tynset 

kommune. I 2013 ble det også utført skjøtselsarbeid. I tillegg ble 

det gjennomført en studietur til Sølendet i Røros den 1. august 

sammen med Tynset kommune. 

Skjøtselen er finansiert med midler fra Tynset kommune.   
 

Uteundervisning og jaktopplæring 

I 2013 gjennomførte Kvikne Utmarksråd i samarbeid med Kvikne Fjellstyre og SNO to 

uteundervisningsopplegg med Tynset og Kvikne, samt Rennebu ungdomsskoler. Tynset og Rennebu benyttet 

seg også av et tilbud om jaktopplæring fra villreinutvalget, hvor SNO og KUR var veiledere. Alle tre skoler 

fikk tildelt kort på en reinkalv hver av Forollhogna villreinutvalg. 

Oppleggene var finansiert av Regionalt Oppsynsutvalg (RoU) og Forollhogna villreinutvalg. 
 

Friluftsdager 

I uka før skolestart arrangerte KUR friluftsdager for elever ved Kvikne 

barneskole. Tretten glade og spreke barn deltok på de tre dagene opplegget 

varte. Dagene bestod av blant annet beversafari, pil og bue- spikking, ute- 

overnatting, kajakkpadling og rafting. Med god hjelp fra enkelte foreldre gikk 

dagene strålende. 

Opplegget ble støttet av fylkeskommunen og villreinnemda for Snøhetta og 

Knutshø.   

 

Kartlegging av beverbestanden 

I 2013 ble det gjort en feltundersøkelse av tilholdet av bever i Orkla og Tunna 

på Kvikne, med større sidevassdrag. I forkant av undersøkelsen ble det 

annonsert en oppfordring om å komme med tips om tilhold av bever. Flere 

kom med konkrete tips og undersøkelsen munnet ut i en rapport som er å 

finne på: www.kvikneutmarksrad.no.  

Tiltaket ble støttet av Tynset kommune. 

http://www.kvikneutmarksrad.no/
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Pynte bygda til fest 

KUR har, i samarbeid med Kvikne Utvikling, sett på hvor det vil være fordelaktig å rydde skog for å åpne 

opp landbruksbildet i bygda fra Rv3. Disse har videre avklart og lagd avtaler med aktuelle grunneiere om 

dette arbeidet som vil gjennomføres innen 17. mai 2014 da det er Grunnlovsjubileum og Kvikne skal feire 

både dette og at vi hadde 2 «sambygdinger» på Eidsvoll, i tillegg til at nasjonalsangforfatter Bjørnstjerne 

Bjørnson er født på Kvikne. 

Tiltaket ble støttet av Tynset kommune ved SMIL- midlene. 

 

I tillegg har KUR gjennomført et fisketurismeprosjekt (mer om dette i årsmelding fra fiskeansvarlig.) De 

ansatte i KUR har også hatt med elever fra Kvikne barneskole på blant annet fugleundervisning, tifiske, og 

vært med på snøhulegraving. 

Viltnemndsoppdrag 

Tynset kommune la i 2012 ned Viltnemda i kommunen og delegerte da kommunens myndighet i henhold til 

Viltloven til rådmannen og formannskapet i Tynset kommune. Kontaktpersoner og ansvar ved 

skadeskyting/ettersøk under storviltjakta ble overført til kommunalt fallviltlag. Kvikne Utmarksråd skrev 

under en oppdragsavtale med Tynset og Alvdal kommuner der det står at vi er en del av kommunens 

fallviltgruppe. I 2013 har utmarksrådet hatt til sammen 12 fallviltoppdrag. Oppdragene gjelder 6 rådyr 

(døde), 1 voksen elg (ikke gjenfunnet- friskmeldt), 1 ung elg (død) og 4 hjort (1 død voksen, 1 død 

kalv, 1 avlivet kalv, 1 friskmeldt voksen bukk). Det er flere oppdrag på rådyr enn de tre foregående 

vintre (1 stk i 2010, 1 stk i 2011, 3 stk 2012), noe som kanskje kan indikere en sterkere bestand enn tidligere 

(I 2010 og 2011 var det unormalt få påkjørsler av rådyr).  
Mange av fallviltoppdragene har vært i området Børlia- Letan og det ble derfor satt opp et fareskilt 

(hjort) i dette området av vegvesenet vinteren 2014 etter kontakt med KUR. Vi håper at dette bidrar 

til å redusere antall påkjørsler i dette området. 

Bufetilsyn 

Beitelagene har også i 2013 kjøpt tilsyn fra 

utmarksrådet. Omfanget var på kr. 44.000,- i 2013. 

Bakgrunnen for tjenestekjøpet er et ønske fra både 

beitelaga og utmarksrådet om et målretta tilsyn for å 

svare på krav til dokumentasjon på slik aktivitet fra 

fylkesmannen. 
 

To lønnede personer fra Kvikne Utmarksråd har ført 

tilsyn med bufe på utmarksbeite; Ingebrigt Storli og 

Kristin Lund Austvik.  

Det er spesielt i tiden før jaktstart at arbeidet 

primært er rettet mot bufetilsyn. Men vi har vært 

veldig bevisst på at det også etter jaktstart skal gås 

bufetilsyn. Under et møte med beitelagene i 2011 ble det avtalt at de ansatte i KUR skulle prøve så 

langt det var mulig å være mer aktiv etter reinsjakta. Det har derfor vært ekstra fokus på beitetilsyn i 

denne perioden de siste årene. I østfjell kan man til en viss grad kombinere jaktoppsyn og 

bufetilsyn, i vestfjell er dette vanskelig fordi villreintrekkene er lengre vest enn beiteområdet. 

 

Oppsynet har prøvd å fordele turene i området etter beste evne, og i forhold til beitebrukernes 

øvrige tilsynsaktivitet og ønsker. Områder hvor det har blitt funnet kadaver i løpet av sesongen har 

blitt prioritert ekstra. Det vises for øvrig til rapporter lagt ut på beitelagssider på www.kvikne.no.  

 

Total feltaktivitet av oppsynet i utmarksrådet viser i beitesesongen (6.jun.-10.sept.) 2021 (2222) 

gåtte km. i terrenget, fordelt på 831 (956) timer og 104 (119) dager. Dette omfatter all 

oppsynsaktivitet, men i denne perioden er det i hovedsak beiteoppsyn vi prioriterer fram til jaktstart. 

De avtalte ca. 12 dagene med beiteoppsyn i hhv øst- og vestfjell må derfor kunne sies å være vel 

oppfylt. Oppsynet har prøvd å yte service ved telefonkontakt med eiere ved tilfeller av sykdom, 

skader og andre spesielle situasjoner.  

Sau ved saltsteinen på Litjkletten høsten 2013. 

http://www.kvikne.no/
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Kvikne østfjell beitelag (fjorårets tall i parentes)  

Det ble sluppet totalt 1516 (1560) voksen sau og 2395 (2379) lam i Kvikne østfjell i 2013. 

Tapstallene viser 34 (44)/ 2,2 % (2,8 %) voksne og 332 (196)/ 13,7 % (8,2 %) lam. Dette gir en 

samlet tapsprosent på 8 % (6,1 %). Samlet tapsprosent for Kvikne østfjell gikk altså opp med 1,9 % 

fra 2012 til 2013. Enkelte beitebrukere opplevde vesentlig tap til jerv som holdt til i østfjellet, dette 

til tross for omfattende uttak av jerv (SNO) i Kvikne østfjell i 2012.  

Det ble sluppet 239 (262) storfe. 0 tap. 

 

Kvikne vestfjell beitelag (fjorårets tall i parentes) 

Det ble sluppet totalt 1882 (1899) voksen sau og 3100 (2990) lam i Kvikne vestfjell i 2013. 

Tapstallene viser 70 (51)/ 3,7 % (2,7 %) voksne og 421 (330)/ 13,6 % (11 %) lam. Dette gir en 

samlet tapsprosent på 9,9 % (7,8 %). Samlet tapsprosent for Kvikne vestfjell gikk altså opp med 2,1 

% fra 2012 til 2013. Også enkelte beitebrukere i Kvikne vestfjell hadde dermed betydelige tapstall 

sesongen 2013.  

 

Vi håper på en bedre sesong med mindre tap for alle beitebrukere i 2014! 

Veioppsyn 

Kvikne Utmarksråd har ansvar for å kontrollere om kjørende har betalt bomavgift på veiene 

tilhørende Grøtli/Odden/Kamstein Veiforening, Plasseterveien Veiforening, Storinnsjøen 

Veiforening og Kviknebronaveien. Veiforeningene godtgjør kontrollen med 10 % av omsetningen 

til Kvikne utmarksråd. Denne kontrollen viser som tidligere år at det er få som unnlater å betale 

bomavgift. I parkerte biler hvor oppsynet ikke finner kvittering for betalt bomavgift, blir det lagt en 

lapp på bilen som viser at de er registrert. Antall kontroller som er loggført i 2013 (fjorårets tall i 

parentes) er følgende; 31 (30) biler er kontrollert på Storinnsjøveien, 36 (28) på Kviknebronaveien, 

294 (286) på Plasseterveien og 27 (30) på Grøtli/Odden Kamstein. 2 (3) er gitt varsel om 

manglende synlig kvittering. 

Det har vært mer aktivitet på fjellvegene i 2013 enn i 2013, noe som nok har sammenheng med det 

fine været vi hadde sommeren og høsten 2013. Noe som er veldig positivt er at det synes som at de 

aller fleste betaler bomavgifta og parkerer hensynsfullt på fjellvegene.  

 

Kvikne den 6.februar 2014 

Kristin Lund Austvik og Ingebrigt Storli 
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Sluttord fra daglig leder 

Jeg begynner nå å komme godt inn i rutinene og årshjulet til utmarksrådet og synes 2013 har vært et 

spennende, lærerikt og utfordrende år. Samarbeidet med de øvrige ansatte og med styret har fungert 

svært godt. I 2013 var jeg heldig og fikk inn mange eksterne oppdrag og fikk omsøkte midler til 

både gjennomføring av aktiviteter og tiltak. Dette har gitt kjærkomne inntekter i 2013 og kommer 

klart til syne i regnskapet for dette året. Eksterne prosjektmidler er fortsatt nødvendig for å kunne 

drifte utmarksrådet (det trengs pr. dags dato ca. kr 100 000,- av slike midler for at årsresultatet for 

utmarksrådet skal gå i null. Dette i tillegg til de mer faste tjenestekjøpsavtalene 

(SNO/Fjellstyret/Tynset kommune)). Slike midler som vi fikk inntjent i 2013 er også viktig å ha 

som en buffer til et år man kanskje ikke er så heldige å få gjennomslag for søknadene og/eller ved 

store, uforutsette utgifter. Når utmarksrådet drives på den måten som det gjør i dag, at man er 

avhengige av innhenting av eksterne midler hvert år, er det essensielt at man klarer å spare opp 

midler enkelte år.   

Arbeidet med å søke inn midler og å gjennomføre alle de omsøkte prosjektene fører imidlertid med 

seg mye arbeid, og derfor har jeg både i 2012 og 2013 en del overtidstimer som det ikke er blitt 

anledning å avspasere. Forhåpentligvis har jeg nå såpass oversikt over regnskap og mulige 

prosjekter at arbeidsmengden kan normaliseres i tida framover. 

I 2013 har jeg også hatt en svært stor fordel av å kunne benytte meg av Esten Skullerud til oppdrag 

han har tatt på vegne av utmarksrådet, og som jeg eller Ingebrigt ikke har hatt anledning eller 

kompetanse til å ta oss av. Esten har vært ansatt på timebasis, det vil si at han kun arbeider for timer 

som dekkes opp av eksterne midler. Denne ordningen er derfor en del av årsaken til overskuddet i 

2013. På årsmøtet vil det legges fram regnskap som viser inntekter og utgifter for denne timebaserte 

stillingen. 

Jeg har i løpet av mine snart 2 år i utmarksrådet lagt merke til at det er få grunneiere som tenker på 

Kvikne Utmarksråd som hva det faktisk er; nemlig deres eget organ. Jeg ønsker derfor å forsøke å 

få bedre fram denne rollen KUR har, og håper vi kan klare å skape en større følelse av tilhørighet til 

utmarksrådet blant grunneierne i framtida. Jeg vil også oppfordre grunneierne til å komme innom 

Vollan for å gi ros og ris, eller bare for slå av en prat med sine ansatte. Kom gjerne med ideer til 

prosjekter eller oppgaver vi kunne løst. 

I 2013 startet KUR i samarbeid med Nettverk Kvikne og Utviklingslaget med en åpen dag i 

måneden hvor grunneiere, sambygdinger og andre interesserte kunne ta med seg matpakken og 

spise formiddags på Vollan sammen med oss. Dette ble gjort for å ha en useriøs arena for utveksling 

av tanker og ideer, samt for å ble bedre kjent. I løpet av 2014 vil vi starte opp med dette tiltaket 

igjen og da håper jeg at dere kommer!  

Ellers vil jeg takke styrene i KUR og Fjellstyret, oppdragsgivere og grunneiere m.fl., samt de øvrige 

ansatte i KUR for et godt samarbeid i 2013, og så håper jeg at vi vil få til et minst like godt år med 

enda mer aktivitet i årene som kommer! 

 

Kristin Lund Austvik 

Vollan gård 21.2.2014 


