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Sak 9/2017 Høring av søknad om endring av manøvreringsreglement 
Sakframlegg: NVE har sendt ut «201400011-10 Høring av søknad om endring av manøvreringsreglement 

for Orkla- og Granavassdraget, Tynset kommune fra NVE - Norges vassdrags- og 

energidirektorat.» 

Styret i utmarksrådet bør se på denne og komme med et evt innspill til NVE på høringa. 
Vedlegg: 201400011-10 Høring av søknad om endring av manøvreringsreglement for Orkla- og 

Granavassdraget, Tynset kommune fra NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat. 
Diskusjon:  

1.Søknad om endring av dato for overgang til minstevannføring sommer ved Øvre 

Dølvad og Ya fra 1.5 til 1.6. 

Sweco uttaler i søknaden: «En endring i manøvreringsreglementet vil gjøre reguleringen av de 

høyest liggende bekkeinntak, Øvre Dølvad og Ya, mer i tråd med hydrologisk syklus og 

naturlig overgang mellom vinter/vår/sommer.» 

Dette er Kvikne Utmarksråd enige i. Et manøvreringsregime som er mer tilpasset klimaet og 

det naturlige hydrologiske regime vil trolig være en fordel ved at endringen bør medføre mer 

"naturlig" vassføring, og ingen negativ effekt for fiskeproduksjon og overlevelse.  

 

Det er imidlertid andre forhold som taler mot å flytte dato for overgang til minstevannføring 

fra 1. mai til 1. juni ved inntaket Øvre Dølvad og Ya. I tida rundt 1. juni er det ikke lengre 

snøscooterføre og fjellvegene er som regel stengt på grunn av teleløsning. Å kjøre på vegene 

på denne tida vil i et normalt år påføre vegen skader som gjør at det tar lengre tid før den kan 

åpnes for allmenn trafikk og vil være fordyrende for veilaga som driver vedlikehold av vegene. 

 

Kjøring på Storinnsjøvegen inn til Øvre Dølvad er dessuten ut fra et villreinfaglig perspektiv 

ikke ønskelig fordi det på denne tida av året regelmessig holder til villrein ved setervollene 

som ligger like ved vegen. 1. juni er på slutten av kalvingstida i Knutshø villreinområde, og 

det har også vært observert simle med nyfødt kalv i dette området. I kalvinga er villreinen 

ekstra sårbar og man bør søke å unngå å økt forstyrrelse i villreinområdet. 

 

2. Søknad om endring av krav til minstevannføring ved terskel Kvikne kirke 

Sweco uttaler i søknaden: "Når det gjelder endring av reglement for minstevannføring ved 

terskel Kvikne kirke vil endringen være miljømessig positiv...et manøvreringsreglement som 

angir vannslipp i tråd med naturlig tilsig vil derfor være gunstig."  

Kvikne Utmarksråd mener at det ikke mye å gå på når det gjelder vassføring ved Kvikne 

Kirke, her er det lite nok vatn som det er. At vassføringa reduseres ytterligere kan medføre at 

gytegrunner i større grad enn tidligere tørrlegges. Kvikne utmarksråd er derfor skeptiske til 

den omsøkte endringen. 

 
Vedtak: Sekretær skriver en uttalelse på bakgrunn av diskusjonen i styret og tar kontakt med 

villreinnemda og villreinutvalget for å høre om deres syn på flytting av dato for overgang til 

minstevassføring sommer ved Øvre Dølvad. 

Sak 10/2017 
Fiskefredning 

Sakframlegg: Av «Forskrift for fiske, Tynset kommune, Hedmark» (FOR-1993-05-01-395), § 1. følger at «Alt fiske 

etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober». 

 

Forskrifta ble utarbeidet i 1993, da det var mer av både garnfiske og øvrig fiske i fjellet, og dermed 

kanskje et større behov for ei fredning i gytetida til ørreten.  

I dag er imidlertid situasjonen en annen og de fleste vatn fiskes det heller for lite i. Signaler fra Hedmark 

Fylkeskommune tilsier at forskrifta er moden for revidering og i den forbindelse kan Kvikne utmarksråd 

komme med et innspill på dette dersom det synes hensiktsmessig. En oppheving av denne paragrafen vil 
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neppe føre til noen stor økning i fisket, da det er få som uansett vil fiske på denne tida av året, men for de 

få som ønsker det vil det være positivt i tillegg til at det ikke påfører noe negativ belastning på 

fiskebestandene. 

 
Vedlegg: https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/1993-05-01-39 5?q=forskrift fisk hedmark   

Diskusjon: I dag er det heller for lite fisking enn for mye i fjellet. Forbudet kom på ei tid enkelte drev med lystring 

og stengning av utoser med garn. En mulighet er å ha et forbud mot fiske kun i gytebekker/elver, men det 

vil neppe være noen mange som gjør det uansett. Dersom grunneiere mener enkelte fiskevatn bør ha slik 

fredning kan de dessuten vedta egen fredning for eventuelle slike vatn.  

Vedtak: Styret er samstemte i at KUR kommer med et innspill til Fylkeskommunen på å gå bort fra forbudet i §1.  

Sak 11/2017 Eventuelt/orienteringer 

 Villrein 

- Jakta 2017 

- Tellende areal FH 

- Oppsynsordninga og overgangsavtalen i KH 

- Saltsteinprosjekt og prøvetakinger 

Fisk 

- Innlegg 2017 

- Klekkeri  

 

Elg/hjort/rådyr 

- CWD-prøvetaking 

- Kontroll av felt elg/hjort 

- Fôring 2017/18 

Småvilt 

- Taksering 

 

 

- Julebord 2017 

- Økonomi 

- Prosjekter 2017; kalvingsprosjekt, tjenestsalg SNO, svartkurleregistrering, svartkurleskjøtsel, 

fjerning av edelgran, fornying av utstilling Kvikne NP-senter,  

  

 
Det ble informert om «ståa» og arbeid som har vært gjort innen de ulike ansvarsområdene siden sist. 

 

 


