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Saksnr. 9/2014:  Arbeidsplan og oppsynsinstruks for de ansatte i KUR 

 

 

 

 

I 2014 ble det avholdt et møte mellom leder og de ansatte i KUR hvor utearbeidet ble bestemt for 

sesongen for å ha noe mer struktur på dette. Både for arbeidsgiverne (grunneierne), styret og de 

ansatte kunne det også vært fordelaktig om det utarbeides en enkel arbeidsplan for de ansatte som 

er statisk og kan brukes fra år til år hvor de grove linjer trekkes opp. En slik plan kan gjelde både 

inne- og utearbeid og fordele oppgaver på de ansatte.  

 

En oppsynsinstruks hvor handlingsmønster til oppsynene ved privatrettslige brudd vil også sikre en 

mer lik behandling blant oppsynene og fra sak til sak.  

En eventuell oppsynsinstruks må tas opp til avstemning på årsmøtet i KUR. 

Forslag til vedtak: 
 

Vedtak: 

 

Daglig leder og leder i utmarksrådet starter å arbeide med utkast til arbeidsplan og 

oppsynsinstruks som legges fram for styret for godkjenning før det legges fram på 

årsmøtet.  

Saksnr. 10/2014: 
Økt grad av samordning av jakt på Kvikne  

 

En del jakt er godt tilrettelagt og samordnet på Kvikne, men finnes rom for forbedringer. Blant 

annet finnes det ikke noe samkjørt system for jakt på smårovvilt enda det er et felles opplegg for 

skuddpremier.  

 

Ved ikrafttreden av den nye forskriften om forvaltning av rovdyr av 18.3.05, ble det også ved 

lisensfellinger krav om at grunneiers tillatelse skulle foreligge. Kvikne Fjellstyre vedtok i 2013 å gi 

slik tillatelse til de som ønsker å jakte jerv innen KØS sine grenser. Vedtaket lyder: «Tillatelsen 

gjelder kun de som har løst lisens for jakt på jerv, og som i tillegg har reinsjakt på KØS det 

aktuelle året. Andre må kontakte det lokale fjellstyrekontoret (på Vollan gård) for utstedelse av 

tillatelse og fremvisning av jegeravgift».  For de øvrige eiendommene innen Kvikne er det uvisst 

om dette er tatt stilling til.  

 

Begge forslag må tas opp til vedtak under årsmøtet i KUR for å eventuelt kunne innføres. 

Diskusjon: 
De frammøtte var positive til felles smårovviltkort for Kvikne. Forhåpentligvis vil 

det gjøre at flere starter med jakt/fangst av smårovvilt. Kortet bør være gratis.  

 

Ei samordning hvor grunneiers tillatelse til lisensfelling av jerv gis, vil gjøre 

felling mer tilgjengelig for de som ønsker å forsøke seg på dette. Det må presiseres 

at grunneiers tillatelse kommer i tillegg til statens krav: 

«Alle som skal drive lisensfelling på jerv i Norge må være registert i det norske 

jegerregister og ha betalt jergeravgiften. Det kreves fra 2006 at man registrerer 

seg som lisensjeger for aktuelt år i jegerregisteret. Ved bruk av jervebås må man i 

tillegg registrere seg hos Fylkesmannen. Lisensfeller må være fylt 18 år. I tillegg 
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kreves bestått skyteprøve for storviltjakt med godkjent resultat for vedkommende 

jaktår (1.4. – 31.3.) dersom fellingen skal utøves med rifle. For hagle foreligger 

det ikke krav om skyteprøve. Kombivåpen rifle/hagle kan benyttes, skyteprøve skal 

da være avlagt.» 

 

Det ble også diskutert at fellinga av hjort har gått ned de senere år, og at 

fellingsprosenten er for lav per i dag hvis vi ønsker å holde bestanden, og skader 

på avlinger, nede. Mulige måter å få opp fellingsprosenten ble nevnt. Et forslag 

var en to-deling av jaktsesongen: Første del av sesongen blir som i dag til og med 

en fastsatt dato. Etter denne dato slippes et –eller flere- organiserte hjortejaktlag 

til. Etter den nevnte dato kan jaktområdet deles opp i færre terreng enn hva som er 

tilfellet for elgjakta i dag. De to hjortejaktlaga kan da jakte på hvert sitt terreng. 

Det kan holdes av en restkvote til denne siste delen av jaktsesongen slik at 

jaktlaga er sikret jakt selv om fellinga i første del av sesongen skulle bli 

usedvanlig høy. Hjorteviltansvarlig og daglig leder må møtes og diskutere dette 

nærmere før innkalling til neste hjorteviltmøte så det kan legges fram et slikt 

forslag på dette møtet. 

Det kom også opp forslag om at det vedtaksfestes, evt. i den nye hjorteviltplanen 

at alle skadefellinger i framtida skal utføres av oppsyn eller fallviltgruppe. 

 

Vedtak: 
Kvikne Utmarksråd legger fram forslag om felles smårovviltkort på neste årsmøte. 

Forslaget blir som følger: «Alle som vil jakte/fangste smårovvilt innen grensene til 

Kvikne Utmarksråds medlemslag (unntatt i Nåvfeltet og 

Magnillkroken/Fjellenglia) melder seg på Kvikne utmarksråds kontor og legger 

fram bevis på betalt jegeravgift. Jeger mottar da et gratis smårroviltkort som 

gjelder alt areal innen Kvikne utmarksråds medlemsområde.  Kvikne Utmarksråd 

fører register over alle som har løst slikt kort hver sesong.» 

 

KUR legger også fram forslag for årsmøtet om grunneiers tillatelse til lisensfelling 

av jerv innen grensene for Kvikne utmarksråds medlemslag, likt vedtak gjort for 

KØS i 2013. Forslaget blir som følger: «Alle som vil felle jerv innen Kvikne 

utmarksråds medlemsområde melder seg på Kvikne utmarksråds kontor (på 

Vollan gård). Lisensfeller må her kunne fremvise bevis for betalt jegeravgift for 

storvilt for å kunne få utstedt tillatelse. Tillatelsen gjelder kun de som har løst 

lisens for jakt på jerv. I tillegg må statens vilkår for lisensfelling av jerv 

oppfylles». 

 

Hjorteviltansvarlig og daglig leder møtes så snart som mulig for å diskutere 

mulige forslag for neste hjorteviltmøte. 

Saksnr. 11/2014: 
Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling 

og fangst  

 
Miljødirektoratet har lagt ut en høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og 

fangst. Revisjonen gjelder bestemmelsene om ettersøkshund / ettersøksekvipasjer og 

jegerprøvegebyret. 

Kommunen som viltmyndighet har ansvaret for at påkjørt og skadd hjortevilt blir ettersøkt og 

avlivet så rask som mulig. Ved siste forskriftsendring i 2013 ble det krav om at kommunale 

ettersøk skal foregå med godkjent ettersøksekvipasje. Nå ønsker Miljødirektoratet å forskriftsfeste 

at ettersøksekvipasjer som påtar seg oppdrag på vegne av de offentlige skal ha gjennomført 
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videregående ettersøkskurs. Kvikne Utmarksråd har det overordnede ansvaret for ettersøk innen 

Kvikne i regi av kommunen og er således både arbeidsgiver og arbeidstaker i dette arbeidet. 

Vedlegg: 

Høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, felling og fangst 

Diskusjon: 
Nødvendigheten av et slikt utvidet krav om videregående kurs ble tatt opp til 

diskusjon. Alle var enige i at noe kursing er bra, men at kurset kanskje ikke 

trenger være så omfattende som foreslått. Dersom et slikt krav imidlertid skal 

innføres bør det da følge med midler fra staten til kommunen som kan dekke alle 

utgifter med kurset for deltakerne og lønne/godtgjøre de for oppmøtet.  

Det er viktig å presisere at kommunen må slippe å dekke dette selv med bruk av 

viltfondsmidler ettersom disse er svært begrenset per i dag og brukes til viktig 

arbeid med viltforvaltning i kommunene.   

Vedtak: 
Daglig leder sender et høringsinnspill til Miljødirektoratet. Innspillet skal i grove 

trekk lyde: «Svar angående høring på revisjon av forskrift om utøvelsen av jakt, 

felling og fangst. Generelt sett må Kvikne Utmarksråd få si at vi er enige i at det 

må stilles visse krav til kommunale fallviltgrupper for å sikre kompetansen til 

både hund og hundeførere. Vi må imidlertid få påpeke at det fra det offentlige 

forventes at fallviltmedlemmene er tilgjengelige for utrykning til alle døgnets tider 

og alle dager, hverdager som helg og helligdager. Mange påkjørsler skjer 

nattestid og oppdragsmengden kan variere stort. Det er med andre ord ikke en 

inntekt fallviltmedlemmene kan regne med. Jobben krever en relativt stor grad av 

erfaring og  interesse fra arbeidstakerne ettersom arbeidstida er ugunstig og 

arbeidsmengden uforutsigbar. For de færreste fallviltmedlemmer vil det lønne seg 

å bruke mye tid på kursing og prøver ettersom oppdragsmengden ikke vil stå i 

forhold til arbeidsmengde- og dermed inntekt. Vi mener på dette grunnlag at 

fallviltmedlemmene ikke kan pålegges ytterligere kursing uten at dette dekkes av 

det offentlige, som er det normale ved ønsket kompetanseheving hos de ansatte. 

Vårt forslag er derfor at kurs og prøve  må være gratis for fallviltmedlemmene. 

Medlemmene må dessuten motta kjøre- og møte- godtgjøring eller ordinær lønn 

for oppmøte på kurs og prøve. Alle utgifter med kurs og prøve dekkes av statlige 

midler, ikke kommunale.  

Angående jegerprøvegebyret har Kvikne utmarksråd ingen innspill.» 

Saksnr. 12/2014: 
Orienteringssaker  
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Nytt fra arbeidsområdene: 

Hjortevilt 

Arbeidet med ny hjorteviltbest.plan 

Geir Atle, hjorteviltansvarlig, informerte om arbeidet med planen og hvilke 

endringer som innføres i denne for neste planperiode, som blir noe kortere enn 

tidligere for at vi skal komme i takt med regionens bestandsplan.  

Småvilt 

Utbetalte skuddpremier 2013/2014 

Småviltjakta 2014 

De ansatte informerte om småviltjakta, oppgang i småganger- og rypebestandene 

og utbetalte skuddpremier som lå på «normalen». 

Fisk 

Status klekkeriet og stamfiske/ innlegg 2014 

Fiskekortsalg 2013/2014 

Stein og daglig leder informerte om klekkeri, godt innlegg av rogn (7 l) og det 

som er innkommet av penger fra fiskekortsalget 2014. 

Villrein 

Jakta 2014 (felling, oppsyn mm) 

De ansatte informerte om gode fellinger for både ToR og FO1/Forollhogna. Det 

ble også informert kort om funn av fotråte i Forollhognabestanden. 

Opplæringsjakt 

De ansatte informerte om vellykket jakt med elever fra Tynset, Kvikne og 

Rennebu. 

FoU- prosjektet i Forollhogna «Villrein og ferdsel» 

Daglig leder informerte kort om framgangen i prosjektet som uføres av NINA på 

oppdrag av nemd, utvalg og nasjonalparkstyret. 

Bufetilsyn 2014 

De ansatte informerte om at utmarksrådet har fått avtale med Innset Vest Beitelag 

om beitetilsyn. Avtalen er lik de vi har med beitelaga på Kvikne og et 

kjærkomment tillegg i oppdragsmengden. Ellers ble beitetilsynet og tapstall for de 

tre laga lagt fram, dette blir presentert i årsmeldinga. 

 

Framgang i ulike prosjekter mm: 

 

Svartkurleskjøtselen har gått sin gang også i 2014. Kommunen var med på ei 

befaring med utmarksrådet og grunneiere hvor vi så hvor det kan legges en sti i 

2015. 

Kvikne Utmarksråd har i 2014 gjort noe supportarbeid for Find My Sheep som ga 

et ekstra tilskudd til økonomien. 

Etter avtale med styreleder har Esten Skullerud utført noe arbeid for Fishspot. 

Dette har gitt et godt overskudd til utmarksrådet. 

Også i 2014 ble det arrangert Friluftsdager på Kvikne. Nytt av året var at det ble 

arrangert et eget opplegg for 8- 10 klasse. Det var få deltakere på dette 

arrangementet pga. avmeldinger i siste liten, men de som var med mente de hadde 

fine dager.  

Infopunktet ved Svartsjøen: I sommer ble P- plassene ferdigstilt og utedo satt opp. 

Naturstien er også helt ferdig. Det skulle arrangeres kurs i gammebygging 1-5 okt, 

men kursholder ble syk og kurset ble derfor utsatt til våren 2015. 220 gran (raier) 

ble hogd i sommer, og barket av kursdeltakerne på høsten. Alt av materiale er på 



Kvikne Utmarksråd 
 Kvikne, 19.11.14 

Utskrift fra møtebok 
plass og ligger nå til tørk i vente på våren. 

 

Økonomi: 

Prosjekter: 

Hjorteviltdriftsplan er fortsatt under utarbeidelse. Daglig leder og 

hjorteviltansvarlig arbeider sammen om dette. Planen kan ikke bli klar til 

kommunens rapporteringsfrist for viltfondsmidler ettersom tallene for 

jaktsesongen må inn i denne. Dette er avklart med kommunen og midler vil 

allikevel bli utbetalt. 

Svartkurleskjøtselen 2014 er gjennomført og midler utbetalt som budsjettert. 

Alt arbeid med infopunktet i 2014 er ikke fakturert enda, men vil bli det ila 

november. 

I budsjettet var det lagt inn inntekter og utgifter med tilrettelegging innen Ripan. 

Dette prosjektet ble imidlertid utsatt til 2015 pga en tidkrevende prosess hos 

kommunen med innhenting av tillatelser fra alle grunneierne. 

De ansatte har utført noe rydding av edelgranfeltet (fremmed art) ved veibua på 

oppdrag av kommunen. Dette vil bli godtgjort av kommunen og gir et lite tilskudd 

i regnskapet. 

Andre, ikke budsjetterte inntekter i 2014: Oppdrag for Find My Sheep, Fishspot, 

beitetilsyn for Innset Vest beitelag. 
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