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Årsmelding fra leder 

Styrets sammensetning og hovedansvarsområder for 2012 var som følger: 

Stilling Navn Adresse Hovedansvarsområde 

Leder Frode Flaa 2512 Kvikne  

Nestleder Stein Grue 2512 Kvikne Fisk 

Styremedlem Jon A. Stenrud 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  

 
Leder og styret mener at styret i utmarksrådet bør få bedre fullmakter til å ta avgjørelser. Dette for å 

gjøre drifta av rådet enklere, og prosesser mindre tid- og ressurskrevende. Det er tidvis en 

utfordring at rettighetshaverne virker å skifte meninger fra et møte til neste, noe som gjør at arbeid 

og framgang tar unødvendig lang tid.  

Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 21 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. 

Det er fortsatt en utfordring for styret og daglig leder å skaffe til veie nok midler til drift. For å øke 

inntektene må de ansatte stadig påta seg nye arbeidsoppgaver, og det kan bli vanskelig å få tida til å 

strekke til. Samtidig øker generelle driftsutgifter i takt med samfunnet ellers. 

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

og avtalen fortsetter også i 2013 og 2014. 

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

Nettverket arbeider med å utvikle Kvikne som en reiselivsdestinasjon og å få flere turister til å bli 
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lengre på Kvikne. KUR var også med på Fishspot som arbeider for å markedsføre fisket i 

medlemsregionene til både innenlands og utenlandske turister.  

Kvikne Utmarksråd fikk i 2011 opprettet en egen hjemmeside, denne fungerer godt og oppdateres 

jevnlig med nyheter fra nærområdet og andre interessante saker. Møtereferater vil også legges ut 

her. Vi håper å kunne utvikle sidene enda mer etter hvert og å bruke de i markedsførings- og salgs-

sammenheng. 

Klekkeriet på Svergja er i så dårlig forfatning at det må bygges nytt dersom det skal fortsettes med 

klekkeridrift. Det er derfor nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med å hente inn prisoverslag på 

nybygg, vurdere lokalisering av et eventuelt nybygg, samt finansiering. Målet er å få en avklaring i 

løpet av året på om det blir nybygg.  

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

rein. 

 Svartkurleprosjektet fortsetter også i 2013 

 Det er søkt om midler til merking av en natursti på Vollan. Stimerking er et område det 

vil arbeides mer med fremover. 

 Det er sendt en søknad om prosjekt for utvikling og tilrettelegging av fisket på Kvikne 

 Det er søkt om midler til gjennomføring av en beverregistrering på Kvikne i 2013 

 

Til slutt vil jeg takke for samarbeidet både til ansatte og styre. Takk for 4 begivenhetsrike år som 

leder i KUR. 

Frengstad 27.februar 2013 

Frode Flaa 

Årsmelding fra småviltansvarlig 

 
Tabell 1: Takseringsresultater fra Kvikne østfjell i 2010. 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. Dette gjelder spesielt i år med så lite fugl som i 2009 og 2010.  Uthevet skrift er 

faktiske tall for 2012.  

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 
Ant. 
linjer 

Antall       
meter 

Ant. 
obs. 

Antall 
ryper 

Ryper
/obs 

Ryper / km2 (90% 
sikkerhet) 

Ant 
kyllinger/høne 

2011 2012 2011 2012 

Kvikne Øst A 16 45 485 18 93 5,2 17(12-24) 7(4-11) 8,6 3,8 

Kvikne Øst B 10 33 820 34 121 3,6 37(27-52) 13(10-17) 7,2 2,4 

Kvikne Øst C 12 40 780 40 160 4,0 29(22-37) 13(1o-17) 7,7 1,9 

Kvikne Øst D 14 40 110 16 60 3,8 24(18-32) 3(2-5) 5,4 3 
Kvikne ABCD 
samlet 

52 160 
195 

108 434 4,0 28(19-41) 9(7-11) 7,2 2,5 

 

Rypetaksering: Det var nedslående resultater etter årets taksering, en kraftig nedgang sammenlignet 

med sist år som heller ikke var spesielt godt. Det har vært noe varierende de siste årene og totalt sett 

er det litt for dårlig. Det er ikke lett å si hva som er årsaken til den lave bestanden, rypa har mange 

utfordringer, værforhold under og rett etter klekkeperioden er som kjent en viktig faktor og kanskje 

kan klimaendring være en spillende faktor. Sammen med rovdyr / fugler er det vel vi mennesker 

som er den største trusselen ettersom det er vi som også har ansvaret for klimaendringene. Dette 

med vanskelige værforhold under klekkeperioden og de første dagene etterpå, gjør også takseringen 
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vanskelig. Om det blir omlegging seint så kan det være vanskelig å finne rypekulla, nyklekte 

kyllinger gir nesten ingen lukt for hundene. Resultatet kan da bli noe feil og det finnes kanskje noen 

flere ryper en det som først er antatt. Det må man kunne si er positivt, det hadde vært verre om det 

var motsatt. Takseringen i 2012 gjorde sitt til at mange områder ble fredet, ikke bare på Kvikne, 

men også terrengene rundt oss. Noen hevder det er / var noe mer rype en først antatt, og at man så 

mer rype senere på høsten enn i takseringstida og i starten av jakta. Dersom dette er tilfellet har vi 

gjort en bra innvestering for de kommende årene.  
 

Skuddpremie. 
 

Registrert felling 2011/2012: Rødrev 84 

 
Mår 4 

 
Villmink 0 

 
Røyskatt 32 

 
Grevling 0 

 
Ravn 9 

 
Kråke 41 

 
Skjære 7 

 
Nøtteskrike 3 

 
Måker 30 

   

Totalt utbetalt for skuddpremieordningen kr.32 490,-   

 

Antall felte små rov-vilt og kråkefugler økte betraktelig i 2011/2012 sesongen (kr 12 680,- i 

2010/2011). Dette bør gi frukter av mere matnyttig småvilt som rype, skogsfugl, hare og rådyr. 
 

Fjellrev 
Vårvinteren 2012 ble det observert en fjellrev i Forollhogna av SNO. Kort tid etter dette observerte 

de ansatte i KUR to fjellrever ikke langt fra stedet hvor den første observasjonen av den enslige 

fjellreven ble gjort.  

SNO og Fjelloppsynet fikk etter dette i oppdrag å montere opp to foringsstasjoner med viltkamera i 

nærheten av observasjonsstedene i regi av det norsk- svenske samarbeidsprosjektet Felles Fjellrev. 

Med hjelp av bildene fra automatene identifiserte man minst tre ulike individer av fjellreven. To var 

øremerket og hadde sin opprinnelse fra Avlsprogrammet for fjellrev, NINA.  

Foringen foregår fortsatt og forhåpentligvis kan vi få en yngling av fjellrev i Forollhogna når det 

blir et nytt smågnagerår. 

Kvikne 21.februar 2013 

John Stenrud 

Årsmelding fra villreinansvarlig 

Knutshø: 

Med en kvote på 670 dyr og en felling på 56 %, er dette et bra jaktuttak for Knutshø. For Tynset og 

Rennebu jaktfelt (ToR) var det tildelt 183 dyr. Det ble felt 84 dyr. Det gir en felling på 45,9 %, dette 

er også bra for våre jaktfelt. Fellingsprosent har variert mellom 17 % og ca. 40 % de siste 10 årene. 

Overgangsavtaler med Folldal, Oppdal og Statskog gjelder tom. 2015.  

I 2012 ble reins-stammen i Knutshø beregnet til om lag 1500 dyr. 

 

Forollhogna:  

Av totalkvoten på 600 dyr ble det skutt 453 dyr, som gir en fellingsprosent på 75,5 %  

(89,2 % i 2011).  Dette er det dårligste resultat på 23 år. For FO-1 ble det i 2012 tildelt 149 dyr og 

det ble felt 128 dyr, som gir en felling på 85,9 %. 

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. 
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Det dårlige fellingsresultatet i villreinområdet totalt er et resultat av ensidige vindforhold og 

manglende fellesjaktavtale. FO1 sa i fjor opp fellesjaktavtalen på grunn av ulik praksis og 

forskjellsbehandling i overgangsavtaler for Forollhogna. Dette resulterte i at flere trakk seg ut, slik 

at denne avtalen ble betydelig redusert.  

I bestandsplanen for Forollhogna er det konkludert med at de, historisk sett, gode 

overgangsavtalene i Forollhogna er grunnen til den høye fellingsprosenten. Dette kan vi også se 

ganske tydelig av oppgangen i fellingsprosent i 2010 og 2011 (de to årene det var fellesjakt) og den 

høyere fellingen de dagene det var fellesjakt sammenlignet med da det ikke var det.  

Når reins-stammen i Forollhogna nå skal økes fra en vinterstamme på 1700-1800 dyr til ca. 2000 

dyr, har også FO1 et ansvar for å være med på å sikre at vi klarer å forvalte stammen på en god 

måte når den blir større. Et veldig viktig poeng i så måte er at vi klarer å felle kvoten i Forollhogna. 

Det arbeides derfor i skrivende stund med å utarbeide en overgangsavtale som skal gjelde for 2013 

og det er opprettet et utvalg for FO1 (FO1-utvalget) som skal arbeide med dette utover vinteren.  

 

Det ble i løpet av jakta rapportert 2 forhold (3 i 2011) til politiet. Dette gjaldt ett forhold der 

gjennomskyting av et dyr førte til at et annet dyr ble truffet (dødskutt) og en skyting av dyr totalt 

uten bakgrunn. 

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. 

 

For å bedre kontakten mellom de ansatte og rettighetshaverne i Fo1 ble det i 2012 opprettet et 

utvalg (Fo1-utvalget), bestående av fire personer: villreinansvarlig i Kvikne Utmarksråd, 

villreinansvarlig i Kvikne Fjellstyre og to valgte representant blant de private grunneierne i FO1. 

Arne Magne Lunaas (Magnillkroken/Fjellenglia) og Mariann Totlund (Y- tjønnan v/Tynset 

kommune) ble valgt inn som grunneierrepresentantene for Fo1-utvalget i desember 2012. Utvalgets 

formål er å virke som et bindeledd mellom rettighetshaverne i FO1 og de ansatte i Kvikne 

Utmarksråd i saker som angår forvaltningen av villreinressursene i FO1. Utvalgets faste 

arbeidsoppgaver skal bestå av: 

 Ta vare på rettighetene til grunneierne i FO1 og forvaltninga av vår felles reinstamme i 

henhold til gjeldende lover og regler 

 Avholde rettighetshavermøter Etter jakta senest innen 1. desember  

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

 Foreslå saker til årsmøtet i Forollhogna 

 Arbeide med forslag til overgangsavtaler og fortløpende evaluering av disse 

 Arbeide med jegerkontrakter 

 Kontakt opp imot resten av rettighetshaverne i Forollhogna 

 Arbeide med andre saker som det er naturlig at utvalget arbeider med 

Utvalget har i 2012 arbeidet med forslag til nye overgangsavtaler som skal gjelde for 2013 og 

evalueres av rettighetshaverne i etterkant av jakta.  

Undertegnede har deltatt på årsmøtet i Forollhogna.  

Innset 27.februar 2013 

Ivar Neverdal 

Årsmelding fra fiskeansvarlig 

I året 2012 er det i Kvikne blitt solgt 1050 døgnkort og 158 sesongkort. Det er totalt solgt fiskekort 

for kr.152 560,-.  I 2011 ble det solgt 1004 døgnkort og 167 sesongkort, til totalt kr. 154 089,-. 

Nedgangen i inntekt gjenspeiler ikke en nedgang i totalt solgte kort, men i antall solgte sesongkort. 

Totalsalget er allikevel betydelig dårligere enn hva det var fom. 2008 tom. 2010 og det kommer 

trolig av de dårlige somrene vi hadde i 2011 og 2012. 
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Kvikne Vestfjell, Øvre Orkla Elveeierlag og Kvikne Østfjell Fiskeforening har hatt flere møter 

sammen med undertegnede og daglig leder i utmarksrådet angående sammenslåing av foreningene. 

Status per 12.2.13 er at de av foreningene som ikke alt er oppløst har tatt dette opp i styret for 

foreningene, og det er vedtatt å legge ned foreningene så snart ei ny forening e.l. med ansvar for 

fisk er på plass.  

Et interimstyre med representanter fra de tre områdene har vedtatt å danne en undergruppe til KUR 

med fisk som ansvarsområde. Gruppen skal få egne vedtekter.  

Storeng 12.februar 2013 

Stein Grue 

Årsmelding elg/hjort ansvarlig  
Årsmøtet i Nord Østerdal – Røros elgregion ble holdt 5. mai i Feragen. 

Totalkvoten for 2012 for hele regionen ble satt til 842 dyr i vestre del og 360 dyr i østre del, 1202 

dyr til sammen. Dette var i tråd med vedtatt bestandsplan. Tynsets del av denne kvoten ble satt til 

280 dyr. Det ble vedtatt uendrede satser for beite og tiltaksavgift. 

 

Kvikne elgvald holdt fordelingsmøte på Vollan den 10.juli. Møtet ble som vanlig avviklet i 

gemyttlig tone og god stemning. En kvote på totalt 30 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 1   1       

    2       1 1 

Kvikneskogen 6,63 7   2 1 2 2 

    0           

    0           

    0           

    0           

Burudalen 1,48 1       1   

Nordskogen 2,35 2   1     1 

Odden/Prestlien 1,40 2     1 1   

Vollan 4,23 5   1 1 1 2 

    0           

    0           

Ulvmoen 1,88 2       1 1 

Ya/Gryta 2,29 2   1     1 

Kvikne Utmarksråd 
*   1         1 

    30 0 7 4 8 11 

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

    Dekar bak hver fellingstillatelse: 7857 
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Av denne kvoten ble 23 dyr felt, som fordelte seg slik: 

 

Som man ser ble total fellingsprosent 76,7. Det som synes klart er at vi burde ta ut flere ungdyr og 

noe færre okser. Kolleavskytinga er oppe i 13 %, som er bedre enn sist år og vel omtrent der vi bør 

ligge (burde vel strengt tatt ha vært felt ei kolle til…) Det er gledelig at fellingsprosenten igjen er 

oppe på 100, sør for Orkla. Alt i alt tyder årets jakt på en bestand i svak vekst. 

 

Kvoten på hjort ble satt til 14 dyr, der 2 dyr ble tildelt KUR til ev. senere fordeling. Det ble satt ei 

begrensing på maksimalt 2 voksne hanndyr og 2 voksne hunndyr. 

 

Av denne kvoten ble 8 hjort felt. 2 voksne bukker, 2 voksne koller, 2 kalver og 2 ungbukker. Av 

disse ble 1 voksen kolle kassert (gammel skade). Dette gir en fellingsprosent på 66,7 dersom man 

ikke regner med de to dyrene til fordeling. Det kan dermed se ut som om bestandsveksten har 

stagnert, men det er vanskelig å si noe sikkert ut fra et år med så små tall. 

 

Når det gjelder rådyr er det rapportert om tre skutte dyr, alle killinger.  

 

Bubakken 01.02.2013 

Trond Livden 

Årsmelding for Kvikne Klekkeri 2012 

Innlegget høsten 2011 var 5,8 l rogn. Stamfisket foregikk både på Kvikne vestfjell og Kvikne 

østfjell.  

Rogna ble vasket/sjokket/desinfisert under øyerognstadiet, den 10. februar 2012. Lite dødrogn etter 

denne behandlingen viste at rogna var befruktet og av god kvalitet. 

Den 21. april begynte rogna fra “Vestsida” å klekke. “Østsida” noe senere. Den 26. mai var all rogn 

så godt som ferdigklekket. 

Jaktområde Felt totalt Okse-kalv Ku- kalv Okse ungdyr Kvige Eldre okse Eldre ku Fell. %

Dølvad 0 0,0

Kvikne nord 3 1 1 1 100,0

Kvikne vest 1 1 100,0

Innerdalen 0 0.0

Kvikneskogen 7 2 1 1 0 2 1 100,0

Såttdalen 1 1 100,0

Løkkjelia 1 100,0

Tunntjønnfeltet 1 1 100,0

Tørresvangen/ 

Kløftåsen 1 1 100,0

Burudalen 1 1 100,0

 Nordskogen 2 1 1 100,0

Odden/Prestlien 2 1 1 100,0

Vollan 5 2 1 1 1 100,0

Ulvmoen 1 1 50,0

Ya/Gryta 1 1 50,0

Kvikne 

Utmarksråd *

23 6 3 2 1 8 3 76,7

76,7 26,1 13,0 8,7 4,3 34,8 13,0 100,0

Felte dyr
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3. juli begynte klargjøring for overflytting av yngel fra bakkene til store kar og startfòring. Under 

rengjøring av de store karene ble det problemer med vanntilførselen. Først kom det bare slam og 

grums ut av kranene, deretter ble det full stopp i vanntilførselen. Røret hadde tettet seg og 

vannspruten “stod” fra røret til magasinet. Det begynte å renne vann i døra, gjennom veggen og fra 

taket og ned i klekkeriet. I samråd med Ingebrigt Storli prøvde vi fortvilet å løse problemet. 

Yngelen kunne ikke klare seg lenge uten friskt vann, -det endte dessverre med at vi måtte sette ut all 

yngel i Sverja (ca 40 000 – 50 000 yngel). Hvis en skal sette ut yngel skal det gjøres på dette stadiet, 

når plommesekken er oppbrukt, så vi får håpe og tro at det gikk bra med “utsettet”. 

I klekkeriet ble vanntilførselen stengt, isolasjonen i taket ble fjernet for opptørking. Videre ble slam 

i brønnen fjernet. Rørlegger Arne Magnar Moen sjekket /ordnet rørsystemet. Det viste seg at 

“proppen” trolig skyldtes at hylsene i lufterøret var fullstendig mettet med slam og dermed ble hele 

røret tettet. Disse ble rengjort og vanntilførsel åpnet igjen. Videre ble anlegget vasket og klargjort 

for nytt innlegg til høsten. Ny isolasjon ble lagt i taket.  

Mattilsynet v/Jostein Riise var på inspeksjon i klekkeriet i august 2011. På grunnlag av dette mottok 

Kvikne Utmarksråd en rapport fra Mattilsynet om forholdene i klekkeriet. Det ble påpekt at vi 

manglet en beredskapsplan. Kristin har utarbeidet denne i samråd med Liv og i oktober var den 

ferdig. Denne er laminert og henger på veggen i klekkeriet. Videre skal vi også utarbeide et 

dokument for å sikre gode rutiner ved daglig drift, også med tanke på bl.a. ferieavløsing. 

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

(Inna/Innerdalen). I skrivende stund er klekkeriet ute av drift! Årsak er at for første gang i “manns 

minne” er Sverja bunnfrosset. Brønnen til klekkeriet er trolig også bunnfrosset, men det kan hende 

at telen har gått så dypt at også rørene er frosset. Det har vært helt spesielt mye “stevling” i år og det 

er lite vi kunne gjøre med dette. Vi vet ikke sikkert, men lurer på om vannføringa i Sverja har vært 

mindre i høst/vinter enn normalt? Om det har noe med reguleringa av Sverja å gjøre blir en 

spekulasjon. Det skal nevnes at vi har hatt 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 ville gi et bidrag til dette på inntil kr 15 000. Men etter nøye vurderinger fant vi ut at 

det var svært liten mulighet for å lykkes med dette samt at det også var stor dødelighet av innlegget 

i klekkeriet, - rogna. Det har blitt mange uheldige omstendigheter i drifta av klekkeriet det siste 

halvåret. 

Arbeidet med forprosjektering til nytt klekkeri er godt i gang. Flere alternativer vurderes. En 

mulighet er å bygge nytt klekkeri på Vollan i tilknytning til eksisterende fagmiljø. Hvis dette skal 

realiseres vurderes Sagbekken som vannkilde. Vannprøve fra denne ble sendt til analyse i oktober 

og funnet meget godt egnet til formålet. Tegninger og kostnadsanalyse utarbeides. 
 

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 i forhold til naturen, dvs. først og fremst 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, Ingebrigt og Frode Aalbu for god hjelp og godt 

samarbeid! 
Kvikne, 4. mars 2013,  
Liv Elisabeth Ryen Svergja og John Svergja 
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Årsmelding fra fjelloppsynet og andre ansatte. 

Generelt 

Denne årsmeldingen er skrevet på grunnlag av dagboknotater fra Ingebrigt Storli, John Stenrud og 

Kristin Lund Austvik for tidsrommet 1. januar til 31. desember 2012. John Stenrud var ansatt til og 

med februar 2012. Kristin Lund Austvik ble ansatt 1. mars 2012. 

Dagboknotatene viser at om lag 1 511 timer er brukt i forbindelse med oppsyn/tilsyn, og 1 419 

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

sammen 2 930 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.  

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.  

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

presisere at antall kontrollerte personer reelt sett er vesentlig høyere enn tallene tilsier. 883 (386) er 

informert og gitt opplysninger av ulik karakter. Tallene er minimumstall, men alle som er 

kontrollert er også informert. 14 (11) personer har fått advarsel, hovedsakelig er dette manglende 

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

Det er levert 4 (6) anmeldelser. 2 i forbindelse med villreinjakta i Fo-1 (gjennomskyting og skudd 

uten bakgrunn). 1 brudd på motorferdsloven i nasjonalparken. 1 for mangelfull melding om ettersøk 

av elg. 

I løpet av 2011 ble det gått 3069 (1979) kilometer til fots.  

Det ble kjørt 1062 (777) kilometer med snøskuter og 9760 (7907) kilometer med bil i forbindelse 

med feltarbeid og annet arbeid (møter etc.) 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. Kroner 230,- er selvkostnad for Kvikne 

Utmarksråd i 2012. I 2011, 2010 og 2009 var den 220,-.  I 2008 var den 197,-. Fra 2005 - 2007 var den kr 

170/time. 2. 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 2012 2011 2010 2009 2008 

Lønnskostnader (kr 230,-/time) 1 302 565,00 274 890,00 206 800,00 206 360,00 99 879,00 

Kjøregodtgjørelse for bil (ihht tariff kr 4,50/km) 43 917,75 35 581,50 28 818,00 33 408,00 12 616,00 

Kjøregodtgjørelse for skuter (ihht tariff kr 6,70/km) 2 7 115,40 5 205,90 4 107,10 3 772,10 3 711,80 

 353 598,15 315 677,40 239 725,10 243 540,10 116 206,80 
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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. Oppdragsavtalen gjelder tom 1.4.2013 og skal fornyes etter dette. Det er ikke fakturert for 

oppdrag fra Kvikne Utmarksråd, isteden sendes det ut en samlefaktura mot slutten av avtaleperioden. 

Oppdragene gjelder 3 rådyr, 1 voksen elg (friskmeldt), 2 elgkalver og en usikker (hjort eller rådyr- 

ikke gjenfunnet). Det er flere oppdrag på rådyr enn de tre foregående vintre, som kanskje kan indikere en 

sterkere bestand enn tidligere.  

Bufetilsyn 

Beitelagene har også i 2012 kjøpt tilsyn fra utmarksrådet. Omfanget var på kr. 44.000,- i 2012. 

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.  

Mye snø i fjellet og sein smelting gjorde sitt til at det tok lang tid før sauen i vesentlig grad brukte beitet i 

høgfjellet. 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 ble derfor lagt inn litt ekstra innsats på 

denne tida i forhold til de to foregående årene. 

 

Kvikne østfjell beitelag 

Det ble sluppet totalt 1560 voksen sau og 2379 lam i Kvikne østfjell i 2012. Tapstallene viser 44 

voksne (2,8 %) og 196 lam (8,2 %). Dette gir en samlet tapsprosent på 6,1 % (7,32 i 2011). Samlet 

tapsprosent for Kvikne Østfjell gikk altså ned med 1,22 % fra 2011 til 2012. Denne gledelige 

utviklingen kan ha sammenheng med uttak av 11 jerv i 2012 i Forollhogna. Enkelte opplevde 

imidlertid et vesentlig tap til jerv som holdt til i området sør for Ya, og ble observert av turgåere og 

jegere. Dette området ble derfor spesielt prioritert etter at de første kadavrene ble funnet. 

Det ble sluppet 262 storfe. 0 tap. 

Fra rundt 20. jun. til 30. august ble det gått 24 dagsverk med hovedvekt på beitetilsyn. 

 

Kvikne vestfjell beitelag 

Det ble sluppet totalt 1899 voksen sau og 2990 lam i Kvikne vestfjell i 2012. Tapstallene viser 51 

voksne (2,7 %) og 330 lam (11 %). Dette gir en samlet tapsprosent på 7,8 % (8,1 i 2011). 

Fra rundt 20. jun. til 30. august ble det gått 26 dager med hovedvekt på beitetilsyn.  

For Kvikne Vestfjell var det en veldig svak nedgang i den samlede tapsprosenten fra 2011 til 2012 

på 0,3 %. Tapsprosenten er nå på sitt laveste siden 2003, som var et rekordlavt tapsår for Vestfjell i 

forhold til utviklinga de foregående 6-7 årene (se tabell). I Knutshø ble det også tatt ut jerv i forkant 

av beitesesongen, noe som kan ha ført til lavere tap enn hva som kunne vært tilfellet. Det ble tatt ut 

en jerv i Innerdalen og i tillegg ble det tatt 4 på bås i Savalen. 
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Gjennom sesongen ble det funnet rundt 10 saue-kadaver (dokumentert jervtatt av SNO) i området 

sør for Ya, av oss i utmarksrådet. På vestsida ble det ikke funnet noen kadaver dokumentert drept av 

rovvilt.  

 

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 til rapporter lagt ut på beitelagssider på www.kvikne.no.  

 

Total feltaktivitet av oppsynet i utmarksrådet viser i beitesesongen (6.jun.-10.sept.) 2222 (1292) 

gåtte km. i terrenget, fordelt på 956 (558,5) timer og 119 (76) 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.  

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 2012 (fjorårets tall i 

parentes) er følgende; 30 (34) biler er kontrollert på Storinnsjøveien, 28 (56) på Kviknebronaveien, 

286 (171) på Plasseterveien og 30 (17) på Grøtli/Odden Kamstein. 3 (2) er gitt varsel om 

manglende synlig kvittering. 

Det virker som det har vært generelt lav aktivitet på vegene og i fjellet av fiskere og turgåere i 2012, 

noe som nok har sammenheng med det dårlige været vi hadde sommeren 2012. Noe som er veldig 

positivt er at det synes som at de aller fleste betaler bomavgifta og parkerer hensynsfullt på 

fjellvegene. Der det er mest problem med plass til parkering er ved Storbekken under reinsjakta, 

men dette vil sannsynligvis bli utbedret i nær framtid.   

Kvikne den 2.februar 2013 

Kristin Lund Austvik, John Stenrud og Ingebrigt Storli 

http://www.kvikne.no/
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Innkomne saker 
 

 

 


