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Årsmelding fra leder
Styrets sammensetning og hovedansvarsområder for 2010 var som følger:
Stilling

Navn

Adresse

Hovedansvarsområde

Leder

Frode Flaa

2512 Kvikne

Nestleder

Arnt Strand

7398 Rennebu

Villrein

Styremedlem

Jon A. Stenrud

2512 Kvikne

Småvilt

Styremedlem

Trond Livden

2500 Tynset

Elg/hjort

Styremedlem

Marit Mjøen Solem

2512 Kvikne

Fisk

1. Varamedlem

Bente Fossen Bekken

2512 Kvikne

2. Varamedlem

Simen Kalbækken

2500 Tynset

Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 22 saker. Utover dette har styreleder og daglig leder holdt
jevnlige samtaler om drift, saksforberedelser og gjøremål.
Også i 2010 ble Ingebrigt Storli ansatt som fjelloppsyn på deltid. Ingebrigt har også vært ansatt som
rovviltkontakt i denne perioden og dette har fungert meget bra. På slutten av året fikk styret en ny
utfordring på bemanningssituasjonen, da daglig leder Frode Aalbu aksepterte et tilbud om ny jobb.
Prosessen dette utløste var både lærerik og interessant for styret. Vi føler selv at vi løste situasjonen
godt og formelt riktig. Aalbu har fått ett års permisjon, Storli har fått utvidet ansvar for feltoppgaver
og John Stenrud får ansvaret for de administrative oppgavene dette året. I tillegg får utmarksrådets
medlemmer og styret god tid til å komme med innspill til drifta av utmarksrådet for årene som
kommer.
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.
Regnskapet er oppgjort med et lite overskudd.
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Viser til egne årsmeldinger fra styremedlemmene angående, hjort, elg, fisk, småvilt og
rein.
Vi hadde møte med Trønderenergi og Kraftverkene i Orkla angående klekkeriets
tilstand. Vi har fått tilskudd på kr. 50.000,- fra KVO til å forprosjektere nytt klekkerihus,
og et muntlig tilsagn om støtte på omkring 250.000,- til nytt klekkeri. Arbeidsgruppe for
klekkeriet bestående av Trond Livden, Erik M. Ydse og Frode Aalbu ble opprettet, men
arbeidet har ikke kommet i gang enda.
Vi har hentet inn et kultiveringsprosjekt av ca ett månedsverks størrelse fra SNO til
driftsåret 2011. Dette bør gi god ekstrainntekt kommende år.

Styreleder har i 2010 gjennomført medarbeidersamtaler med de ansatte, og dette har vært nyttig for
begge parter. I tillegg har vi utarbeidet en arbeidsplan som går mer i detalj på oppgaver som skal
løses gjennom året, frister for disse, og hvem som i praksis blir ansvarlige. Vil takke Liv, Frode og
Ingebrigt for flott jobb. Dere har en vanskelig balansegang med å tilfredsstille alle eierinteresser.
Frengstad 4.februar 2011
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.
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.

Antall Antall Antall Ryper
Antall
Område
meter obs. ryper
per
linjer
linje
totalt obs.
obs.
Kvikne
Øst A
Kvikne
Øst B
Kvikne
Øst C
Kvikne
Øst D

Antall ryper/km2
(90 % sikkerhet)

Antall
Antall
kyllinger kyllinger
/ høne*
/ høne*

2009

2010

2009

2010

16

46 390

18

69

3,8

6 (4-11)

7 (4-12)

3,8

3,8

11

39 710

29

205

7,1

10 (5-17)

26 (16-41)

1,5

7,1

12

40 910

40

329

8,2

19 (12-30) 39 (26-59)

4,3

6,8

13

34 710

15

62

4,1

1,9

8,3

7 (4-10)

6 (3-13)

Rypetaksering: Tallene var så alarmerende dårlige at utmarksrådet anbefalte grunneierne å foreta
grep som reduserte uttaket av rype betraktelig i 2009 og 2010. Dette resulterte i at flere valgte å
frede lirypa, stoppe jaktkortsalget underveis i jakta eller innføre betydelig reduserte ”bag-limits”
(kvoter). Mange jegere var fornuftige og avsluttet jakta nesten før de hadde begynt, en takk til de
som ser frem i mot bedre tider i rypefjellet.
Håper at den nye skuddpremieordningen motiverer til økt jakt på smårovvilt og spesielt rev.
Her er gjeldende satser.
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Skuddpremier i Kvikne utmarksråd for jaktåret 2010-2011 (15.juli-15.april):
Viltart
Rødrev
Mår
Villmink
Røyskatt
Grevling
Ravn
Kråke
Skjære
Nøtteskrike
Fiskemåke/Gråmåke

Jakttid
15.07-15.04
01.11-15.03
01.04-31.03
21.08-15.03
21.08-31.01
10.08-29.02
15.07-31.03
10.08-29.02
10.08-29.02
21.08-29.02

Utbetaling per felt vilt
300,200,100,100,100,50,40,30,30,30,-

Kvikne 2.februar 2011
John A. Stenrud

Årsmelding fra villreinansvarlig
Knutshø:
Med en kvote på 500 dyr og en felling på 55,4 %, er dette et normalt jaktuttak for Knutshø.
Tynset og Rennebu jaktfelt (ToR) var det tildelt 142 dyr. Det ble felt 81 dyr. Det gir en felling på 57
%. Dette er meget godt for våre jaktfelt, og skyldes både bra uttelling på overgangsjakta og det
faktum at vi hadde stordelen av villreinstammen på egne terreng i ei ukes tid. Fellingsprosent har
variert mellom 17 % og ca 40 % de siste 10 årene. I skrivende stund jobber undertegnede og Simen
Kalbækken med å framfoirhandle nye overgangsavtaler med Statskog, Folldal og Oppdal, da forrige
avtaleperiode var for jaktårene 2006-2010.
Forollhogna:
Kvote på 650 dyr, det ble felt 589 dyr. Dette gir en fellingsprosent på 90,6. Både bestands-størrelse,
-struktur, kvote og fellingsprosent er helt etter bestandsplanen. For FO-1 ble det tildelt 161 dyr og
det ble felt 145 dyr, som gir en felling på 90,1 %.
Det gode fellingsresultatet i villreinområdet totalt er som ønsket. Erfaringene de siste åra har likevel
vist at dette er krevende, og i 2010 må nok en del av æren for dette kunne tilskrives FO-1. Forslaget
om fellesjakt på tirsdager og onsdager gav synlige resultater, og oppsynet konkluderer med at
ordningen fungerte utmerket for jaktutøvelsen.
Også i 2010 resulterte jakta i anmeldelser fra oppsynet. 3 saker i 2010, hvorav 2 var
grensekrenkelser internt i FO-1, samt en gjennomskytingssak med påfølgende skadeskyting.
Vintertellingene 2011 er i skrivende stund ikke gjennomført.
Undertegnede har deltatt på blant annet årsmøtet i Knutshø og i Forollhogna.
Innset 15.februar 2011
Arnt Strand

Årsmelding fra fiskeansvarlig
I året 2010 er det i Kvikne blitt solgt 1097 døgnkort og 191 sesongkort. Det er totalt solgt fiskekort
for kr. 172 320,-. I 2009 ble det solgt 1150 døgnkort og 190 sesongkort, til totalt kr. 175 824,08.
Antallet døgnkort er gått ned og antallet sesongkort er lik 2010.
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Norsk Ørretfiskefestival ble i år som i fjor en suksess, antall deltakere var noe færre enn 2009. I
forbindelse med fiskefestivalen ble det tatt en runde med alle grunneiere som har har stilt grunn til
disposisjon. Grunneierne fikk da generell informasjon, samt en avtale om at NØFF kan bruke disse
strekningene i årene fremover. Hver enkelt grunneier har mulighet til å si opp avtale fortløpende.
Status sammenslåing av Kviknes fiskeforeninger. Kvikne Vestfjell og Orkla har vedtatt å gå for en
sammenslåing av fiskeforeningene, vi avventer svar fra KØFA slik at vi kan avslutte denne
prosessen og få dannet 1 fiskeforening på Kvikne.
Kvikne Utmarksråd har hatt møte med Fish-spot, Gudmund Nygaard ang. deltakelse, profilering og
markedsføring gjennom Fish-spot. Kvikne Utmarksråd mener at dette er en billig og bra måte å få
markedført ressursen fiske på Kvikne. I tillegg er Fish-spot med på å samle fiske i Nord-Østerdal.
I 2010 ble det utlevert ca.13 000 settefisk i regi av Klekkeriet og KUR.
Takk til Klekkeriet som har produsert et viktig bidrag til fremtiden i vatna våre.
Storeng 25.januar 2011
Marit Mjøen Solem

Årsmelding fra elg/hjorteansvarlig
ELG
Siste år har vært preget av to hovedsaker; Ny bestandsplan i Kvikne elgvald og ny bestandsplan for
elg i Nord Østerdal elgregion. Jeg velger å begynne med sistnevnte først.
Årsmøtet i elgregionen vedtok den 24.04.10 ny bestandsplan for perioden 2010 – 2013.
Bestandsplanen gir i grove trekk en ønsket utvikling av elgstammen der bestanden skal halveres før
den stabiliseres på 1100 vinterdyr i vestre arbeidsområde, samt reduksjon og stabilisering av
vinterbestanden på 700 dyr i østre arbeidsområde. Dette gir et årlig uttak på 450 dyr i vest og 230
dyr i øst, ved 70% fellingsresultat. Til sammenligning har uttaket i vestre område (riktignok med de
områdene som per i dag er utmeldt) ligget på 700 – 800 dyr per år.

Kommune

Ålen

Tildelinger 2.
Første årene i
Bestandsplanperi
oden
40

Tildelinger vestre
region i
bestandsplanperio
den
Målsetting
30

Avskytningsmodel
l
(Vestre Utgave)
4
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Røros vest
Os vest
Tolga
Tynset
Øvre Rendal vest
Sum tildelinger

890

90

32

130
190
280
160

70
145
228
140

1
1
1
1
1

645
(450 fellinger ved
70 % felling

Tabellen viser årlig uttak i vestre arbeidsområde 2010 – 2013

Som man ser er ikke kvotene veldig utslagsgivende for bestandsreduksjonen. Det er derimot
avskytingsmodellene der det kun er Ålen som vil opprettholde en stamme på nivå med i dag.
Årsaken er sammensetningen av eldre dyr i kvotene. Avskytingsmodell 1 som gjelder for
størsteparten av valdene tilsier en kolleandel på 37 %. Dette er riktig nok samlet andel koller fra 1,5
år og oppover, slik at ungdyr er inkludert. Dersom andelen kviger holdes høgt i avskytingen vil ikke
utslaget bli så stort, men gitt en høy andel (20 – 25 %) eldre ku i avskytingen vil bestanden
reduseres forholdsvis raskt. Til sammenligning er målet for Kvikne 30 % ku/kvige i avskytingen,
hvorav 15 % eldre ku (modell 4 som i Ålen). Ettersom vi på Kvikne er nødt til å ta hensyn til
anbefalingene fra elgregion vil det være en diskusjon hvorvidt vi skal holde på målet om en stabil
stamme. Til syvende og sist er egen vurdering av stammen som må bli utslagsgivende. Vår egen
bestandsplan vil uansett være førende frem til 2014. Vi har vel antagelig mer til felles med Ålen enn
resten av Tynset kommune. Ettersom det i løpet av høsten ble gitt tillatelse til vinterjakt i Tynset (I
Glommadalføret og Tylldalen) gjennom et hastevedtak i fylket vil muligens presset på den lille
stammen vi har øke. Vedtaket gjelder også for neste år. Jeg tror ikke mange dyrene ble skutt under
denne jakta i år grunnet snøforholdene og sent trekk. (har ikke tallene per i dag).
Fellingsresultatene i ordinær jakt for Tynset samla er ikke klar i skrivende stund, men tilrådd uttak
for en stabil stamme i 2010 var 215 dyr mens tilrådd kvote fra regionen var på 280 dyr med sterk
kolleavskyting. Gitt et fellingsresultat på 80% og en 25 % kolleandel i stedet for 15 %, gir dette en
økning på antall skutte koller fra 32 til 56, altså 24 færre produksjondyr. Dette er i tillegg en
selvforsterkende effekt ettersom voksne koller er den dyregruppen som er lettest å felle, selv med
redusert bestand.
Kvoten på Kvikne for 2010 ble under tildelingsmøtet på Vollan satt til 25 dyr i tråd med den nye
bestandsplanen. Av dette ble 17 dyr felt. Følgende viser delmålene for elg i den nye bestandsplanen:
Kvikne skal ha en elgkvote på 25 dyr per år de to første driftsårene. Deretter skal kvoten øke til 30
dyr og så til 34 dyr de to siste driftsårene. Målet er en stabil kvote på 34 dyr.
Gjennomsnittlig fellingsprosent for planperioden bør være om lag 80 % med et akseptert avvik
I slutten av planperioden skal avskytingen fordeles med minst 60 % kalv og ungdyr hvorav kalv
utgjør mer enn halvparten, 14 - 16 % eldre ku og resten eldre okse
Maksimum 55 % hanndyr skal felles
Vi skal prøve å stabilisere eller øke forholdet ku/okse til 1,6:1
Vi skal prøve å heve andel kalv per kalvku til 1,4 – 1,6
Alle eldre dyr (2 år+) skal aldersbestemmes ved tannsnitting
Tendensen som har vært de senere år med bra avskyting nord for Orkla og en svakere avskyting på
sørsiden fortsatte i år. Av ukjente årsaker trakk det ut mange dyr fra Kvikneskogen før jakta tok til.
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Det må nevnes at det var mye dyr på Nytrøa de to – tre første jaktdagene, senere forsvant elgen fra
dette området også. Det ble under jakta observert mye dyr i områdene nord for Orkla (Nordskogen,
Storinnsjøen, Dølvad) I tillegg var det til dels mye dyr i fjellet ved Støsetra – Fjellegret. Det var per
januar 2011 fortsatt elg igjen på Kvikne.
Fordelingen av de skutte dyrene ble slik: 6 kalv, 3 okse ungdyr, 6 okser, 2 kyr.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sum

Eldre
4
4
3
6
4
6
27

Hanndyr
1 1/2 år
2
1
3
2
4
3
15
62

Eldre
25,2

Hanndyr
1 1/2 år
14,0
57,9

Kalv
5
4
3
3
2
3
20

Eldre
5
4
1
2
4
2
18

Hunndyr
1 1/2 år
2
4
1
2
2
0
11
45

Kalv
3
2
3
2
3
3
16

Hunndyr
1 1/2 år
10,3
42,1

Kalv
15,0

Fellingsresultat (prosent)

Ideelt

Okse 2+
25,2
20,0

Ku 2+
16,8
15,0
Kalv + ungdyr
Hunndyrfordeling
Hanndyrfordeling

Kalv
18,7

Eldre
16,8

1,5 år
24,3
30,0

0,5 år
33,6
35,0
57,9
43,5
56,5

MÅL
Min 60%

Min 45%
Max 55%

Tabellen viser felte dyr siden 2005.
Som man kan se av tallene i tabellene skytes det fortsatt for mange voksne dyr, både kyr og okser.
Resultatet for voksne kyr bedret seg riktignok i 2010 men andelen voksne okser er vel høg. Men siden
tallene viser en stadig fallende tendens når det gjelder sett ku per okse (siste år bare litt over 1) er vel
ikke okseavskytinga den største utfordringa. Det viser seg vanskelig å få prosentandelen kalv/ungdyr
høg nok i avskytingen. Det er allikevel viktigst at vi ikke skyter mer voksen kolle enn vi gjør i dag (helst
litt færre), dersom vi vil holde en stabil bestand.

HJORT
En av hovedsakene i siste år var ny bestandsplan for 2010 – 2014, der hjorten fikk egen plass. Dette
arbeidet ble satt igang på senvinter/vår og fullført i løpet av våren. Følgende viser delmålene i
bestandsplanen når det gjelder hjorten:


Kvikne skal ha en hjortekvote på 12 dyr de to første driftsårene. Deretter skal kvoten øke til 14 dyr og så
til 15 dyr de to siste driftsårene. Målet er en stabil kvote på 15 dyr.
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Gjennomsnittelig fellingsprosent for hjort i planperioden bør være ca 80 % med et akseptert avvik.



Det bør maksimalt felles 25% eldre bukk og 15% eldre hind per år. I slutten av planperioden skal
avskytingen fordeles slik at det maksimalt er felt 15% eldre hind, 20% eldre bukk og resten fordelt på
kalv/ungdyr.



Alle eldre dyr (2 år+) skal aldersbestemmes ved tannsnitting.

Bestandsplanen ble godkjent av kommunen i god tid før tildelingsmøtet. Dermed ble kvoten for 2010
satt til 12 dyr i henhold til bestandsplanen. Av disse ble det felt 11 dyr. Disse fordeler seg slik:
2 kalv, 3 spissbukk, 2 unghind, 4 voksen hind. Avskytingen siste år fordelte seg over flere jaktfelt enn
tidligere noe som sammen med fortsatt høg fellingsprosent tyder på fortsatt vekst i stammen. Det ble i
januar registrert vinterhjort på følgende steder: Brevadsetra, Botnan/Storli, Mosvollan og Vollan.

Fellingsresultat Hjort (antall)

Antall felte dyr
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Sum

Voksen
3
3
3
2
2
0
13

Voksen
28,9

Hanndyr
Ung
0
1
0
1
2
3
7
27

Kalv
0
0
3
2
1
1
7

45
Voksen
0
1
0
2
3
4
10

Hunndyr
Ung
0
0
1
0
0
2
3
18

Fellingsresultat (prosent)
Hanndyr
Hunndyr
Ung
Kalv
Voksen
Ung
15,6

15,6

60

22,2

6,7

Kalv
1
0
1
1
1
1
5

Felte dyr
4
5
8
8
9
11

45

Kvote
5
5
8
10

Fellings%

10
12
50

80
100
100
80
90
90
90

Kalv
11,1

40

Tabellen viser felte dyr siden 2005.
Som man ser av tabellen bedret andelen felte voksne bukker seg betraktelig sist år, da det ikke ble felt
voksen bukk. Derimot er det litt dårlig tendens når det gjelder voksne hinder. Undertegnede vil på det
sterkeste anbefale en høgere kalveskyting. Jeg er klar over at det er svært vanskelig å se forskjell på 1.5
års og 2,5 års hind og det er ikke sikkert at det er riktig å sette skillet mellom disse gruppene, da
avskytingen i stor grad går ut på å felle kalv der det er kalv og enslige hinder dersom det er det som
dukker opp på post. Bestandsplanen tilsier at avskytingsforholdet både når det gjelder voksen bukk og
voksen hind skal rettes opp i siste del av planperioden. Er det allikevel tenkelig at vi bør regulere
avskytingen av voksen hind fra år til år slik som vi gjør med voksen bukk?
RÅDYR
Skuffende nok ble det ikke registrert felte rådyr høsten 2010. Bestanden har nok gått noe ned på grunn
av fjorårets snøforhold (og gaupe?). Det er også færre rådyr på foringsplassene enn normalt i skrivende
stund, men det kan vel skyldes at det i år er lite og lett snø. Jeg har stor tro på vekst i stammen i år og
oppfordrer grunneierne om å prøve å organisere rådyrjakta bedre. Tror ikke det er vanskelig å selge kort.
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Til slutt vil jeg takke alle for et godt samarbeid i året som gikk, og en særskilt takk til Frode for godt
samarbeid med den nye bestandsplanen.

Bubakken 03.februar 2011
Trond Livden

Årsmelding for Kvikne Klekkeri 2010
1.1

Innlegg høsten 2009 / utsett av yngel sommeren 2010:

Innlegget høsten 2009 var 1,25 l befruktet rogn, altså et lite innlegg. Vinteren kom tidlig i fjellet,
snøen ”la seg” den 27. september, -og ble liggende! Vinteren ble kald, rogna var ikke klar til
sjokking og desinfisering før den 2. mars. Klekkinga var såvidt i gang 13. mai og den 1. juni var all
yngel ferdigklekket. Den 21. juni var det tomt for vatn i magasinet i klekkeriet! Inntaket var tett.
Heldigvis gikk det bra, da vi bar inn frisk vatn og fikk staket opp inntaket. Brønnen/inntaket ble
senere renset, store masser slam ble fjernet. Fisken ble heller ikke i år startfòret da innlegget var så
lite. Den 5. juli var fisken klar til å settes ut. Da klekkeriet ble tømt for fisk den 13. juli begynte
fisken å bli i temmelig dårlig kondisjon (mager). Vi fikk i ettertid noe kritikk for at vi ikke solgte
fisk til kjøper som skulle hente fisken noen dager senere, men etter vårt syn hadde det da ikke vært
salgbar yngel. Det var helt nødvendig å berge yngelen ved utsetting i elva, så den fikk ernæring. Det
ble til sammen satt ut ca 13 000 yngel.
1.2

Innlegg høsten 2010:

Sesongens innlegg er på 5,9 l. 0,9 l kommer fra Orkelsjøen og klekkes ut for Oppdal
Bygdeallmenning. Denne settefisken skal tilbake til Orkelsjøen. Innlegget i år er svært bra og
optimalt med tanke på å utnytte kapasiteten i anlegget. Stamfisket har forgått i Kvikne øst- og
vestfjell. November ble en svært kald måned. Den 28. november kom en flodbølge i Sverja, store
vann- og ismasser flommet gjennom gården. Heldigvis gikk det bra med mennesker, dyr og
bygninger. Av de materielle skadene som oppstod ble de store karene til klekkeriet, som ligger
utenfor huset, rammet. Vanskelig å si hvor store skadene på disse er nå, det vet vi ikke før til våren
når snøen/isen har smeltet. Samtidlig var det nok disse karene som ”reddet” hele
klekkeriet/bygningen fra å bli ødelagt av vann-/ismassene. Bygninga fikk seg en ”trøkk”,
vannmassene kom helt opp til vinduet.
1.3

Økonomi:

Økonomien i anlegget må vurderes kontinuerlig. Viktig at fiskeforeningene har gjort avtale om årlig
kjøp av settefisk. Kalde vintere fører til større ”fyringsutgifter” i klekkeriet. Det blir et større
strømforbruk og denne er i tillegg dyr. Videre er det behov for å oppgradere hele lokaliteten. Viser
her til lagets årsmelding og for øvrig til lagets regnskap ang. klekkeriets økonomi.
1.4

Ansvarsfordeling:

Som i fjor:
Stamfiske og utsetting: Kvikne Utmarksråd.
Øvrig (daglig ettersyn, rengjøring, ’behandlinger’, overflyttinger etc.): Liv E. R. og John Svergja,
med hjelp av fjelloppsyn Frode Aalbu ved behov.
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1.5 Sluttord:
Det blir en spennende prosess framover med tanke på utvikling. ”Nyetablering” av lokaliteten kan
gi mange nye og gode muligheter.
Mange takk til Frode som veileder og hjelper til når det trengs!
Kvikne, 7. februar 2011,
Liv Elisabeth Ryen Svergja og John Svergja

Årsmelding fra fjelloppsynet og andre ansatte/innleide
Generelt
Denne årsmeldingen er skrevet på grunnlag av dagboknotater fra Frode Aalbu og Ingebrigt Storli
for tidsrommet 1. januar til 31. desember 2010.
Dagboknotatene viser at om lag 48,2 % årsverk (940 timer) er brukt i forbindelse med oppsyn/tilsyn
og resten (1 501 timer) i forbindelse med planer, solgte tjenester, administrative oppgaver og kurs
og møter, til sammen 2 441 arbeidstimer. Ingebrigt Storli ble leid inn som sommervikar i
forbindelse med ferie for daglig leder. I tillegg fungerte Storli med hovedansvar for beiteoppsynet
for beitelaga på Kvikne, samt på villreinjaktoppsyn i perioden 20.august – 20.september. Han har til
sammen levert ca 30 % årsverk. Stein Grue har (sammen med daglig leder) tatt seg av stamfisket på
høsten. 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.
187 (215) jegere og fiskere er registrert kontrollert, hovedtyngden utgjør jegerne. Undertegnede må
presisere at antall kontrollerte personer reelt sett er vesentlig høyere enn tallene tilsier. 202 (505) er
informert og gitt opplysninger av ulik karakter. Tallene er minimumstall, men alle som er
kontrollert er også informert. 4 (15) personer har fått advarsel, hovedsakelig er dette manglende
undertegning av jaktkort for villrein, og brudd på kjørebestemmelsene i forbindelse med
villreinjakta og motorferdsel i utmark.
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Det er levert 3 (9) anmeldelser, samtlige i forbindelse med villreinjakta i Fo-1. 2 av forholdene er
grensekrenkelser (jakt uten grunneiers tillatelse). 1 forhold gjelder ”inhuman jaktutøvelse” etter
viltloven (gjennomskyting).
Totalt er det brukt 940 (938) arbeidstimer forbundet med feltaktivitet.
I løpet av 2010 ble det brukt 127 (129) dager i felt, fordelt på disse dagene ble det gått 2098 (1678)
kilometer til fots.
Det ble kjørt 613 (563) kilometer med snøskuter og 6404 (7 424) kilometer med bil i forbindelse
med feltarbeid, av totalt 7 849 (9 688) kilometer i utmarksrådet.
Kostnadsoversikten forbundet med feltarbeide viser at vi bruker omfattende ressurser hvert år på
generelt naturoppsyn. Finansieringskildene er mange og oppgavene likeens. For alle bør dette være
en fordel fordi kostnadene for de enkelte oppgavene reduseres når flere oppdrag utføres på samme
tur.
Kostnader
Lønnskostnader1
Kjøregodtgjørelse for bil2
Kjøregodtgjørelse for snøskuter3
SUM

2010
206 800
28 818
4 107,10
239 725,10

2009
223 960
33 408
3 772,10
261 140,10

2008
99 879
12 616
3 712
116 207

2007
68 085
10 064
3 638
81 787

2006
61 540
11 820
6 602
79 962

Tabell 1 Oversikt over kostnader forbundet med feltarbeid. 1- Kroner 220,- er selvkostnad for Kvikne
Utmarksråd i 2010, tilsvarende som i 2009. 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). 3Forbrukt timeantall inkluderer annet arbeid som vist i forklaring - 2

Viltnemndsoppdrag
Utmarksrådets ansatte har i 2010 levert tjenester på viltnemndsoppdrag til Tynset kommune for kr.
511,-. Oppdraget gjelder 1 rådyr. Dette er unormalt få oppdrag på rådyr de siste to vintre, som
kanskje kan indikere en svakere bestand enn tidligere. Antall oppdrag på hjort har økt de siste årene.
Bufetilsyn
Beitelagene har også i 2010 kjøpt tilsyn fra utmarksrådet. Omfanget økte fra kr. 20.000,- i 2008 til
kr. 40.000,- i 2009 og 2010. Dette med bakgrunn i ønske fra både beitelaga og utmarksrådet om et
mer målretta tilsyn for å svare på krav til dokumentasjon på slik aktivitet fra fylkesmannen.
Kvikne østfjell beitelag
Det ble sluppet totalt 1645 voksen sau og 2545 lam i Kvikne østfjell i 2010. Tapstallene viser 42
voksne og 186 lam. Dette gir en samlet tapsprosent på 5,44. Det ble sluppet 187 storfe. 0 tap.
Oppsynet i utmarksrådet har gått 22 dagsverk med hovedvekt på beitetilsyn i perioden 15/6- 30/8
2010. Oppsynet har prøvd å fordele turene i området etter beste evne, og i forhold til beitebrukernes
øvrige tilsynsaktivitet og ønsker. Det vises til rapporter lagt ut på beitelagssider på www.kvikne.no.
Kvikne vestfjell beitelag
Det ble sluppet totalt 1785 voksen sau og 2705 lam i Kvikne vestfjell i 2010. Tapstallene viser 99
voksne og 419 lam. Dette gir en samlet tapsprosent på 11,5 (5,5 for sau og 15,5 for lam).
Fra 16. juli til 30. august ble det gått 24 dager med hovedvekt på beitetilsyn. Oppsynet har prøvd å
fordele turene i området etter beste evne, og i forhold til beitebrukernes øvrige tilsynsaktivitet og
ønsker. Det vises til rapporter lagt ut på beitelagssider på www.kvikne.no.
Total feltaktivitet av oppsynet i utmarksrådet viser i beitesesongen (10.juni-10.september) 1728
(1325) gåtte kilometer i terrenget, fordelt på 632,5 (633) timer og 84 (82) dager. Oppsynet har
prøvd å yte service ved telefonisk kontakt med eiere ved tilfeller av sykdom, skader og andre
spesielle situasjoner.
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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 2010 (fjorårets tall i
parentes) er følgende; 46 (26) biler er kontrollert på Storinnsjøveien, 17 (34) på Kviknebronaveien,
137 (151) på Plasseterveien og 23 (17) på Grøtli/Odden Kamstein. 2 (4) er gitt varsel om
manglende synlig kvittering, begge på Plasseterveien.
Kvikne den 10.februar 2011.
Frode Aalbu og Ingebrigt Storli
Sluttord fra daglig leder
Arbeidet har også i 2010 vært svært variert og spennende. Samarbeidet med de øvrige ansatte og
med styret har vært fortreffelig. Jeg føler også at jeg i 2010 lyktes godt med innhenting av flere
eksterne oppdrag, hvilket gir kjærkomne inntekter både i 2010 og i 2011. Dette er fortsatt
nødvendig for å kunne drifte utmarksrådet.
Ellers vil jeg benytte anledningen til å takke alle styremedlemmene i både utmarksrådet og
fjellstyret, samt medlemmene i KUR, for godt samarbeid i 5 år og 10 måneder. Det var ikke med
lett hjerte jeg valgte å skifte jobb. Tilliten jeg har blitt vist ved å få innvilget ett års permisjon er jeg
veldig takknemlig for. Jeg kommer til å savne mange av arbeidsoppgavene i utmarksrådet. Skulle
savnet bli større enn utfordringene i ny jobb klarer å dempe, så er jeg tilbake med nye impulser i
2012.
Jeg vil også berømme styret for en veldig ryddig og profesjonell håndtering av situasjonen. Jeg føler
meg trygg på at medlemmene vil bli tilfreds med løsningen som er valgt for det neste året, og
ønsker styret, Liv, Ingebrigt og John lykke til med oppgavene.

Innkomne saker
Oppfølling av infobrev til medlemslagene datert den 06.12.2010 (styret informerer)
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