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Forsidebilde: Villreinjegere ved Storhøa jakta 2014. Foto: Kristin L Austvik 
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Årsmelding fra leder 

Styrets sammensetning og hovedansvarsområder for 2014 var som følger: 

Stilling Navn Adresse Hovedansvarsområde 

Leder Trond Livden 2500 Tynset  

Nestleder Stein Grue 2512 Kvikne Fisk 

Styremedlem Henning Brevad 2512 Kvikne Småvilt 

Styremedlem Geir Atle Bobakk 2500 Tynset Elg/hjort 

Styremedlem Ivar Neverdal 7398 Rennebu Villrein 

1. Varamedlem Simen Kalbækken 2500 Tynset  

2. Varamedlem Bente Fossen Bekken 2512 Kvikne  

  

Det er avholdt 3 styremøter og behandlet 12 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. 

Også i 2014 ble det lagt ned mye arbeid for å skaffe midler til ulike prosjekter innen KUR.  

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

2014 var nettverkets siste år. KUR var også i 2014 med på Fishspot som arbeider for å markedsføre 

fisket i medlemsregionene til både norske og utenlandske turister. Medlemskapet i 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.  

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

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. 

 

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

 
Bubakken 23.02.2015 
 
Trond Livden 

Årsmelding fra småviltansvarlig 

Tabell 1: Takseringsresultater fra Kvikne østfjell (A,B,C,D) og vestfjell (E) i 2014. 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 2014.  

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 

2013 2014 2013 2014 

Kvikne Øst A 16 45 485 34 166 4,9 13(8-18) 17 (8-33) 3,6 4,1 

Kvikne Øst B 10 33 820 27 185 6,9 22(16-30) 38 (19-78) 4,3 6,5 

Kvikne Øst C 12 40 780 57 378 6,6 24(17-32) 40 (27-58) 5,6 6,6 

Kvikne Øst D 14 40 110 33 199 6,0 16(11-24) 24 (12-48) 5,8 8,6 
Kvikne ABCD 
samlet 

52 160 195 151 928 
6,1 

17((10-26) 30 (21-42) 4,8 6,3 

Kvikne Vest E 25 70 660 120 572 4,8 12 (8-18) 34 (25-47) 3,4 4,4 

 

Årets rypetaksering var bedre enn i 2012 og 2013, noe som tyder på en bestand i oppgang. 

Forhåpentligvis fortsetter oppgangen i 2014. På senhøsten og vinteren 2013 og sommeren/høsten 

2014 har det vært en del smågnagere og smågnagerspor å se i fjellet. Dersom vi får en god vinter 

kan det derfor bli mye smågnagere i fjellet i 2015, noe som også lover godt for rype- og 

småviltbestandene våre.  

 

Skuddpremie (fjorårets tall i parentes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrert felling 2013/2014:  

Rødrev 41 (47) 

Mår 6 (7) 

Villmink 1 (4) 

Røyskatt 2 (24) 

Grevling 2 (2) 

Ravn 7 (8) 

Kråke 43 (26) 

Skjære 21 (15) 

Nøtteskrike 1 (3) 

Gråmåke 0 (7) 

En mink måtte bøte med livet da den trodde den 

skulle få seg et storslått måltid i fiskerusa under 

tifisket høsten 2014. Foto: Kristin L Austvik 
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Totalt utbetalt for skuddpremieordningen for sesongen 2013/2014 kom på kr.16.730,- (kr.20 690,- i 

2012/13).  
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. 

Det framkommer av tallene at skutte rødrev ligger rundt samme antall som sesongen 2012/13, noe som 

kanskje er et mer «normalt tall» enn i 2011/12 da hele 84 rødrever ble skutt. Også avskyting av mår er 

omtrent likt som i 12/13.  

Sist sesong ble det fangstet bare en villmink på Kvikne. Villminken er svartelistet
2
 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 ble derfor økt fra kr 100 til kr 300 under årsmøtet i 2014. Satsen for rødrev ble 

tilsvarende økt fra kr 300 til kr 500 ettersom de fleste bygdene i nærområdet som har skuddpremie på rødrev 

ligger rundt dette nivået. De nye satsene gjelder fra og med sesongen 2013/2014. 

 

Fjellrev 
Støtteforinga av Fjellreven har pågått også i 2014.  

2014 har vist seg å bli nok et rekordår for fjellreven i Sør-Norge med totalt 46 fjellrevkull med til 

sammen 321 valper, men det er fortsatt ikke registret noen yngling i Forollhogna hvor fjellreven 

observert for første gang i 2012. 

Mulighetene for et enda bedre smågnagerår i 2015 lover godt også for fjellreven, som er avhengig 

av god tilgang på disse for å yngle. 

Kvikne 5. februar 2015 

Henning Brevad 

Årsmelding fra villreinansvarlig 

(Fjorårets tall i parentes)  

Knutshø: 

Fellingsprosenten for hele Knutshø inkludert jaktfeltene Fåset og Naustervorda ble 52,2 % (56 % i 

2013), av en kvote på 670. Fellingsprosent uten Fåset og Naustervorda ble 53,8 % av en kvote på 

650. Tynset og Rennebu jaktfelt (ToR) var tildelt 184 fellingstillatelser. Etter betaling for 

overgangsavtalene til Folldal, Oppdal og Statskog satt ToR igjen med 161 fellingstillatelser. Av 

de161 ble det felt 83 dyr. Det gir en felling på 51,6 % (48,1 % i 2013), dette er veldig bra for våre 

jaktfelt. Fellingsprosent har variert mellom 17 % og ca. 51 % de siste 10 årene. Tidlig i jakta 2014 

var det mye rein på ToR- terreng og jegerne fikk da felt mye dyr. De fleste dyr ble innen ToR felt i 

områdene Flomhøgda, Dølvad, Børsjøen og Låggia. Overgangsavtaler med Folldal, Oppdal og 

Statskog gjelder ut 2015, så i løpet av inneværende år bør forhandlinger om nye avtaler påbegynnes.  
I Knutshø var det 3 anmeldelser og det ble det registrert 5 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. 

 

Forollhogna:  

Av totalkvoten innen hele Forollhogna på 700 dyr ble det skutt 631 dyr, som gir en fellingsprosent 

på 90,1 % (84,6 % i 2013).  For FO-1 ble det i 2014 tildelt 173 dyr og det ble felt 157 dyr, som gir 

en felling på 90,75 ( 71 % i 2013). 

Når det gjelder kortskjæring har rettighetshaverne fortsatt et arbeid å gjøre med å 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, selv om de feller et eldre dyr. 

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

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

2
Gederaas, L., Moen, T.L., Skjelseth, S. & Larsen, L.-K. (red.) 2012. Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 

2012. Artsdatabanken, Trondheim. 
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Forollhogna for 2013 ble videreført med noen få endringer i 2014. Av de enveis avtalene var det nå 

4 felt som ble med på disse (3 i 2013), dette var Nøkksjøen, Styggfjellet og Romundhaugen og 

Singsås Fjellstyre. Til sammen betalte 16 personer fra disse områdene administrasjonsgebyr og 

kunne kjøre til Kvikne for å jakte. Tre områder ble tilbudt gjensidige avtaler i 2014 (Budal Jaktvald, 

Soknedal og Dalsbygda). Alle tre områdene inngikk avtale med FO1 i 2014.  

 

I løpet av reinsjakta ble det registrert 8 OPS (oppgjort på stedet)-saker (7 i 2013), 1 grensekrenkelse 

rapportert til rettighetshaver, mens 1 forhold (1 i 2013) er rapportert til politiet. De 8 OPS sakene 

omhandler uregelmessighet med 

kontrollkort og våpenkort. 

Forholdet som er rapportert til 

politiet dreier seg om jakt uten å 

ha med våpenkort.  

I slutten av mars ble det 

gjennomført to 

minimumstellinger i Forollhogna. 

Første opptelling viste 1598 dyr. 

Under siste telling ble det funnet 

1608 dyr. Vinterbestanden ble 

beregnet til mellom 1900 og 1950 

dyr. 

 

Undertegnede har deltatt på 

årsmøtene i Knutshø og 

Forollhogna. 

 

 

 

 
Innset 5.feb 2015 
Ivar Neverdal 

Årsmelding fra fiskeansvarlig 

 (Fjorårets tall i parentes) 

I 2014 ble det i Kvikne solgt 1124 (1162) døgnkort og 189 (192) sesongkort. Det er totalt solgt 

fiskekort for kr.173 277,- (175 029,-).   

Fiskekortsalget var dermed omtrent likt som i 2013, både for døgn- og sesongkort. I 2013 og 2014 

ble det satset ekstra på markedsføring av fisket på Kvikne gjennom medlemskapet i Fishspot.  

 

Den 24.1.14 hadde styret i Øvre Orkla Elveeierlag (ØOE) og daglig leder i KUR et møte om 

nedlegging av ØOE og hvilke muligheter som er for løsning av utfordring med bankkonto og 

oppsparte midler til ØOE. 

De frammøtte var enige i at Øvre Orkla Elveeierlag legges ned dersom Kvikne fiskeforening 

registreres i Brønnøysundregistrene, slik at denne får et org.nr og mulighet til å inneha en konto for 

midlene til ØOE. Den som til enhver tid er med i Kvikne fiskeforening for tidligere ØOE blir da 

disponent for kontoen.  

Under årsmøtet i ØOE i 2009 ble det enstemmig vedtatt at alle oppsparte midler, pluss inntekter for 

2009 og 2010 skulle avsettes til tilretteleggingstiltak, med hovedvekt på skilting og tilrettelegging 

for å kanalisere ferdselen dit rettighetshaverne finner det mest hensiktsmessig og minst konfliktfylt.  

På styremøtet den 24.1.13 ble det vedtatt at dette vedtak skal gjelde også for midlene fra 2011 til 

2013 som står på konto til ØOE, og det som i framtida vil komme inn som ØOE’s andel av 

fiskekortsalget på Kvikne. Dette ble av styret vurdert til å være til det beste for Orkla og 

Ikke alle er like flinke til å levere kjevene i slik stand at de er brukbare 

til måling. Her har rettighetshavere en informasjonsjobb å gjøre! 

Foto: Kristin L Austvik 
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grunneierne og hovedvekt vil ligge på å kanalisere ferdsel dit det er ønskelig ved å opprette 

fiskestier med gjerdekliv og klopper. Dette for å unngå tråkkskade på avlinger og skremming av fe. 

I tillegg bør det vurderes oppsatt enkelte gapahuker der hvor bruken av elva er stor, til glede for 

grunneiere og andre fiskere. En årlig utbetaling til hver enkelt grunneier ble ansett som uaktuelt på 

grunn av det høye antallet grunneiere langs Orkla på Kvikne (82! etter grundige undersøkelser 

utført i 2009), ettersom dette gjør at utbyttet per grunneier vil være ubetydelig. Kostnaden 

(tidsbruken) ved utbetaling til alle disse vil langt overstige utbyttet til den enkelte grunneier og en 

slik løsning vil derfor være uhensiktsmessig. 

 

Styret i Kvikne Fiskeforening (KF) (leder Arnt Strand (Kvikne vestfjell), Henning Brevad (ØOE) 

og Bård Bjørsagård (Kvikne vestfjell) hadde i 2014 ett møte med daglig leder i Kvikne Utmarksråd. 

Under møtet ble videre organisering av Kvikne Fiskeforening i Brønnøysundregistrene drøftet. Det 

ble vedtatt at det skulle utarbeides vedtekter og et stiftelsesdokument for innsending til 

Brønnøysundregistrene og at KF skal registreres som lag/forening dersom det lar seg gjøre. Dette 

vil kreve årsmøte for KF, men styremedlemmene var samstemte i at det vil være positivt å ha et 

åpent årsmøte hvor alle medlemslag/medlemmer kan møte opp og få ytret sin mening og slik også 

få et nærere forhold til det arbeidet som legges ned i fiskeforeninga. Innsending av 

stiftelsesdokument og vedtekter ble gjort i 2014, men saken er ikke ferdig behandlet i Brønnøysund 

i det dette skrives. 

De frammøtte var enige i ØOE´s vedtak om at konto til ØOE overføres til KF når foreninga er 

registrert med Henning Brevad (leder i ØOE) som disponent. 

 

Det ble i 2014 utarbeidet en ny fiskebrosjyre for Kvikne. Utkast til brosjyre ble behandlet av styret i 

KF. 

Fullstendige møtereferat er å finne på www.kvikneutmarksrad.no. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storeng 23.februar 2015 
Stein Grue 
 
 

Fiskestien langs Orkla trengte en real puss i vår. Dette ble gjort av utmarksrådet 

innen fiskefestivalen. (Før og etterbilde av en overgrodd og skakk klopp langs 

fiskestien). Foto: Kristin L Austvik 

http://www.kvikneutmarksrad.no/
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 Årsmelding fra elg- og hjortansvarlig 

Årsmøtet i Nord-Østerdal-Røros regionen ble avholdt 28.04.14 i Sømådalen. Jeg ble forhindret i å 

delta der. Totalkvoten for regionen er i bestandsplanen for regionen (2014- 2017) fastsatt til 780 dyr 

for hele bestandsplanperioden. 

Fordelingsmøtet for Kvikne elgvald ble først avholdt 21.01.2014, men pga. at ikke alle hadde fått 

innkallingen ble det avholdt et nytt møte den 30.04.2014. En kvote på 34 dyr ble vedtatt og fordelt 

slik: 

Av denne kvoten ble det felt 24 dyr, fellingsprosent på 70,6%. Fordelt slik: 

 

Dekar bak hver fellingstillatelse: 6726 daa 

Som årene før ble det felt mest hanndyr (54 % totalt). Når det gjelder ku/okse forholdet viser det 

seg ut fra «sett-elgskjema» at det er en liten oppgang fra året før, nesten 1,5 ku/okse. Det er 

fremdeles lavt (1,6- 1,8 er ansett som ideelt for god produksjon). Mens forholdet kalv/kalvku har 

gått noe opp til 1,3 (1,3- 1,5 er ansett som ideelt). Gjennomsnittsvekta på kalv har gått noe ned fra 

2013 (begge kjønn), mens for voksne dyr har det gått noe opp. Disse tallene må imidlertid ses over 

lengre tid for å kunne trekke noen konklusjoner, ikke bare mellom enkeltår. 

 

Kvoten for hjort var i år på 15 dyr. Det ble felt 10, noe som gir en fellingsprosent på 67 %. Også for 

hjort felles det flere hanndyr enn hunndyr (totalt 60 % hanndyr). Samme betingelser som før (maks 

3 voksne hanndyr og 2 voksne hunndyr). 

 

Av rådyr ble det rapportert 2 skutte dyr; 1 voksen bukk (14 kg) og 1 voksen geit (11 kg). 

 
Bjørkly 2/3-2015 
Geir Atle Bobakk 

 

Årsmelding fra Klekkeriansvarlig 

Innlegget høsten 2013 ble 4,9 l rogn, fra Kvikne østfjell (Sverja) og Kvikne vestfjell 

(Inna/Innerdalen). Den ene bakken, med 0.9 l rogn, var av dårlig kvalitet, så da det ble problemer 

med vanntilførsel inn i klekkeriet ble denne destruert. 14. november 2013 (som nevnt i fjorårets 

årsmelding): Ola Rønning kom med gravemaskina og endret litt på elveløpet slik at det ble større 

vanntilførsel inn mot brønnen. Det ble også boret et større hull på selve kummen. Vanntilførselen 

ble bra og holdt seg stabil utover vinteren. Den 5. mars 2014 ble 4 l rogn vasket og desinfisert 

  
Kvote elg 2014 

 Felt elg 2014 

Jaktområde 

Arealmessig 

riktig kvote 

Tildelt 

totalt 

Frie 

dyr 

Eldre 

okse 

Eldre 

ku 

Ung-

dyr Kalv 

Eldre 

okse 

Eldre 

ku 

Okse 

ung-

dyr Kvige 

Ku- 

kalv 

Okse- 

kalv 

Fell. 

%  

Dølvad 2,10 3     1 1  1     1  33,3 

Kvikne nord 5,09 4   1  1 1 1 1    2  75 

Kvikne vest 1,15 1   1     

 

    1  100 

Innerdalen   1      1  

 

      0 

Kvikneskogen 6,63 10   2 1 3 4 2 2 1  1 1 70 

Burudalen 1,48 2   1     1 1      50 

Nordskogen 2,35 2   1  1    1 1  1 150 

Odden/Prestlien 1,40 2       2 1     1 100 

Vollan 4,23 5   1  2 2 1    2  60 

Ulvmoen 1,88 2     
 

1 1      2 100 

Ya/Gryta 2,29 2   
  

1 1  1     50 

Kvikne Utmarksråd *   1         
 

       

   SUM 34 0 7 4 10 13 6 3 2 1 7 5 70,6 

   Prosentfordeling 100 0,0 20,6 11,8 29,4 38,2 25 12,5 8,3 4,2 29,2 20,8  
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(sjokking). Den 26. mai var all rogn ferdig klekket. 22. juni ble all yngel flyttet fra bakkene til kara. 

Vekstsesongen gikk svært bra, yngelen ble gradvis satt ut, for og “tynne” i kara og forebygge stor 

dødelighet. Siste utsett av fisk (utlevering) var 9. september, klekkeriet tømt. Det ble totalt 

produsert ca 22 000 ensomrig settefisk av meget god kvalitet.  

Den 3. oktober 2014 ble det første innlegget for sesongen 2015 lagt inn. Totalt innlegg i år er 7 l. 

Denne rogna ble sjokket 11. februar 2015 og alt ser bra ut, så langt.  

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: 

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, 16. februar 2015,  
Liv Elisabeth Ryen Svergja og John Svergja 

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 2014.  

Dagboknotatene viser at om lag 1 611 timer er brukt i forbindelse med oppsyn/tilsyn, og 1 515 

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

sammen 3126  arbeidstimer. 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.  

Bilde t.v: utsett av fisk i Orkla sommeren 2014.                   Bilde t.h: god hjelp under fjorårets tifiske ved Inna. 

Foto: Liv Svergja     Foto: Esten S Skullerud 
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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.  

225 (221) jegere og fiskere er registrert kontrollert, av dette 98 fiskere. 806 (791) er informert og 

gitt opplysninger av ulik karakter. Tallene er minimumstall, men alle som er kontrollert er også 

informert. 12 (14) personer har fått advarsel. 4 av disse gjaldt trening av hund uten grunneiers 

tillatelse og det var grunneier selv som varslet oppsynet om at det foregikk ulovlig trening av hund i 

terrenget. Enda to gjaldt brudd på båndtvangen etter 1. april. Et tilfelle gjaldt en som ikke hadde 

undertegnet jaktkort for villrein. De siste fem gjaldt manglende fiskekort. Alle kontrollerte fiskere 

som ikke hadde kort, fikk beskjed om å kjøpe dette, noe også samtlige gjorde.  

I løpet av 2014 ble det gått 3058 (2613) kilometer til fots. 

Det ble kjørt 355 (741) kilometer med snøskuter og 10834 (7656) 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 260,- er selvkostnad for Kvikne Utmarksråd i 2014 (kr 

250,- i 2013). Tall for kostnader samsvarer ikke helt med antall timer brukt, dette fordi timeforbruket inkluderer overtid som 

det ikke utbetales lønn for. En del av dette vil tas ut som fri i 2015 i hht. arbeidsavtale. 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  
2014 2013 2012 2011 2010 

Lønnskostnader (kr 260,-/time) 1 318 500 308 000 302 565,00 274 890,00 206 800,00 

Kjøregodtgjørelse for bil (ihht tariff kr 5,05/km) 41840, 55 38 662,80 43 917,75 35 581,50 28 818,00 

Bensin- og vedlikeholdskostnad snøscooter 2 690 4909,00 4716, 00 5 205,90 4 107,10 

SUM 361 030, 55 351 571, 8 353 598,15 315 677,40 239 725,10 
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Prosjekter og annet 

Svartsjøen infopunkt 

Plakatene på naturstien ble hengt opp våren 2014. P- 
plassene ble ferdigstilt av Ola Rønning og et utedo ble 
satt opp av Kviknehytta. Utedoet har delvis fått et strøk 
med beis (Kvikne utmarksråd), resten blir gjort i 2015. 

Våren 2015 kommer Ingvald Jåma til Kvikne for å holde 

kurs i bygging av sørsamisk gamme. Etter planen skulle 

han komme høsten 2014, men da han måtte på sykehus 

ble det utsatt til 2015. Ca 250 raier av gran ble imidlertid 

barket høsten 2014 av kursdeltakerne, som hadde et stort 

pågangsmot og humør i arbeidet. Både kursholder og 

kursdeltakere gleder seg til kursstart i 2015.   

 

Svartkurleskjøtsel 

Kvikne Utmarksråd startet med skjøtsel av to svartkurlelokaliteter på Kvikne i 2012, etter avtale 

med Tynset kommune. I 2014 ble det også utført skjøtselsarbeid. I tillegg ble det gjennomført en 

befaring på Kvikne sammen med Tynset kommune og grunneiere/brukere i forbindelse med en 

planlagt sti som skal opp i 2015. 

Skjøtselen er finansiert med midler fra Tynset kommune.   

 

Uteundervisning og jaktopplæring 

I 2014 gjennomførte Kvikne Utmarksråd i samarbeid med 

Kvikne Fjellstyre, Kvikne Nasjonalparksenter og SNO et 

uteundervisningsopplegg med Kvikne og Rennebu 

ungdomsskoler. Tynset, Kvikne og Rennebu skoler benyttet seg 

også av et tilbud om jaktopplæring fra villreinutvalget, hvor 

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 

KUR arrangerte 

i 2014 

friluftsdager 

både for elever i 4.7. klasse og elevene i 8.-10. klasse ved 

Kvikne skole. Det ble dessverre bare 3 deltakere under 

friluftsdagene for de eldste, men det ble tre flotte dager 

allikevel med kajakkpadling fra Moen til Kroken (Lonåsen) 

og rafting på Oppdal. Under friluftsdagene for de yngste 

deltok hele 18 barn på de tre dagene. Dagene bestod av blant 

annet fisking, lek, bading, ute- overnatting, kajakkpadling og 

rafting. Med god hjelp fra enkelte foreldre gikk dagene 

strålende. 

Opplegget ble støttet av fylkeskommunen.  

 

Hjorteviltbestandsplan 

I 2014 startet Kvikne utmarksråd opp arbeidet med ny hjorteviltbestandsplan. Denne skal være klar våren 

2015. 

Tiltaket ble støttet av Tynset kommune ved viltfondsmidler. 

 

De ansatte i KUR har i tillegg hatt med elever fra Kvikne barneskole på fugleundervisning. 

Ivrige kursdeltakere under gammekurset. Foto: 

Kristin L Austvik 

Flinke skoleelever under reinsjakta 2014. 

Foto: Kristin L Austvik 

Kajakkpadling under friluftsuka 2014. Foto: Esten 

Skullerud 



Kvikne Utmarksråd 

 12 

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 hvor KUR er en del 

av kommunens fallviltgruppe. I 2014 har utmarksrådet hatt til sammen 18 fallviltoppdrag (12 i 

2013). Oppdragene gjelder:  

Rådyr: 7 døde, 1 avliva, 1 ikke gjenfunnet (6 til sammen i 2013). 

Elg: 3 døde, 1 avliva, 2 ikke gjenfunnet (2 til sammen  i 2013). 

Hjort: 1 død, 2 ikke gjenfunnet (4 til sammen i 2013). 

Oppdragene på rådyr har økt mye senere åra (1 stk i 2010, 1 stk i 2011, 3 stk 2012, 6 i 2013), noe 

som kanskje kan indikere en sterkere bestand enn tidligere (I 2010 og 2011 var det unormalt få 

påkjørsler av rådyr). Påkjørslene av rådyr har alle vært på strekninga Litjfossen- Granengen og alle 

utenom 2 oppdrag har vært på vinteren. 

Det ble også vinteren 2014 satt opp et fareskilt (hjort) området Børlia- Letan av vegvesenet etter 

kontakt med KUR. Vi håper at dette har bidratt til å redusere antall påkjørsler i dette området. 

Bufetilsyn 

Beitelagene for Kvikne østfjell og vestfjell har også i 2014 kjøpt tilsyn fra utmarksrådet. Det ble i 

2014 inngått en avtale mellom KUR og Innset vest beitelag av samme ordlyd og omfang som de to 

øvrige beitelaga.  

Omfanget av alle tre avtalene var på til sammen kr. 75.000,- i 2014. 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.  

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. For beitelaga på Kvikne vises det 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.) 2200 (2021) 

gåtte km. i terrenget, fordelt på 1031 (831) timer og 128 (104) 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 Kvikne øst- og vestfjell samt Innset vest 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.  

 

Kvikne østfjell beitelag (fjorårets tall i parentes)  

Det ble sluppet totalt 1535 (1516) voksen sau og 2517 (2395) lam i Kvikne østfjell i 2014. 

Tapstallene viser 31 (34)/ 2,0 % (2,2 %) voksne og 327 (332)/ 13,0 % (13,7 %) lam. Dette gir en 

samlet tapsprosent på 7,95 % (8 %). Samlet tapsprosent for Kvikne østfjell holdt seg altså stabil fra 

2013 til 2014. Enkelte beitebrukere opplevde vesentlig tap til jerv som holdt til i østfjellet.  

Det ble sluppet 221 (239) storfe og sanket 220. 

 

Kvikne vestfjell beitelag (fjorårets tall i parentes) 

Det ble sluppet totalt 1782 (1882) voksen sau og 3051 (2100) lam i Kvikne vestfjell i 2014. 

Tapstallene viser 65 (70)/ 3,6 % (3,7 %) voksne og 287 (421)/ 9,4 % (13,6 %) lam. Dette gir en  

http://www.kvikne.no/


Kvikne Utmarksråd 

 13 

 

samlet tapsprosent på 7,3 % (9,9 %). Samlet tapsprosent for Kvikne vestfjell gikk altså ned med 2,6 

% fra 2013 til 2014. Dette er gledelig og vi ser av statistikken at tapstallene har vist en dalende 

tendens de siste 10 åra (fig) 

 
 

Innset vest beitelag 

Som nevnt har Fjelloppsynene gått beitetilsyn også for Innset vest beitelag i 2014. De ansatte i KUR 

var svært fornøyde med å få utvidet tilsynsområdet sitt og å ha flere (forhåpentligvis) faste 

oppdragsgivere. Vi brukte noe ekstra tid enn de avtalte 12 dagene for å gjøre oss kjent med området 

og forholdene der. Tilbakemeldingene for tilsynet fra Innset vest beitelag var gode, de var godt 

fornøyde med å ha profesjonelt ansatte til å gå beitetilsyn, noe som også er viktig for deres videre 

rapporteringer til Fylkesmannen. Tilbakemeldingen er at de også ønsker å benytte seg av tilsyn fra 

Kvikne Utmarksråd i 2015, noe vi setter stor pris på. 

 

Innset vest har 9 aktive medlemmer og sesongen 2014 ble det sluppet totalt 880 voksen sau og 1425 

lam. Av dette manglet 39/ 4,4 % voksen sau og 85/ 5,9 % lam ved beiteslutt.  

Dette er en relativt høy tapsprosent for voksne sau og også høyere enn året før. En del av disse 

voksne sauene ble påkjørt av tog/ bil og minst en ble tatt av hund, mens i alle fall en ble funnet 

liggende på rygg (selvdød). Sammenlignet med tapsprosenter for Kvikne vest er tapsprosenten 

høyere for voksensau, men lavere for lam. 
 

Vi håper på en god sesong med mindre tap for alle beitebrukere i 2015! 

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 2014 (fjorårets tall i 

parentes) er følgende; 26 (31) biler er kontrollert på Storinnsjøveien, 47 (36) på Kviknebronaveien, 

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

manglende synlig kvittering. 

Kvikne den 23.februar 2015 

Kristin Lund Austvik og Ingebrigt Storli 

 



Kvikne Utmarksråd 

 14 

Sluttord fra daglig leder 

Arbeidet har også i 2014 vært svært variert og spennende. Samarbeidet med de øvrige ansatte og 

med styret har vært veldig godt. Jeg føler også at jeg i 2014 lyktes godt med innhenting av flere 

eksterne oppdrag, hvilket har gitt kjærkomne inntekter og et pent overskudd for 2014. Eksterne 

prosjekter er fortsatt nødvendig for å kunne drifte utmarksrådet og gir mye positiv aktivitet i bygda.  

Som dere ser av budsjettet for 2015 er tilskudd fra KRK ikke med. I 2012, 2013 og 2014 fikk vi kr 

25 000,- fra KRK som et bidrag og hjelp under skifte av daglig leder og økning av de faste 

årsverkene i utmarksrådet. Når dette nå ikke er søkt om er det fordi jeg mener utmarksrådet er klar 

for å «stå på egne føtter». Med avtalen om beitetilsyn for Innset vest beitelag og noe økning i 

tjenestekjøpsavtalen med Fjellstyret pluss noen prosjekter her og der kommer vi godt i mål på 

budsjettet for 2015.  

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 2014. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidsoppgavene i 2015 

og er særlig spent på gamme-prosjektet ved svartsjøen hvor kursdeltakere og grunneiere har vært 

veldig tålmodige og stått på meget godt! 

 

Vollan gård 12.03.15 

Kristin Lund Austvik 


