
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
 

 

 

Årsmøtet i Kvikne utmarksråd i 2020 er avlyst grunnet Korona- (Covid-19) utbruddet og i henhold til 

Helsedirektoratets anbefalinger.  

 

Sakliste:  

1. Årsmeldinger 

2. Regnskap 

Regnskap NØFF 

3. Innkomne saker 
Forslag fra styret i KUR til tillegg i vedtekter (se vedlegg) 

4. Valg 

5. Budsjett 

Styrets medlemmer: 

Leder:    Trond Livden, Rute 603, 2500 Tynset 

Nestleder:   Stein Grue, 2512 Kvikne 

Styremedlem:  Sveinung Eithun, Innset, 7398 Rennebu 

Styremedlem:  Geir Atle Bobakk, Rute 603, 2500 Tynset 

Styremedlem:  Henning Brevad 2512 Kvikne 

1. Varamedlem:  Audun Kregnes, 2500 Tynset  

2. Varamedlem:  Magne Thorleiv Rønning, 2512 Kvikne 

Valgkomiteens medlemmer: 

Leder:  Arnstein Solem, 2512 Kvikne 

Medlem: Conrad Schärer, 2512 Kvikne 

Medlem: Frode Flaa, 2512 Kvikne 

På valg i år: 

Leder:  Trond Livden 

Styremedlem: Stein Grue, 2512 Kvikne 

Styremedlem: Geir Atle Bobakk, Rute 603, 2500 Tynset 

Varamedlem: Magne Thorleiv Rønning, 2512 Kvikne 

Valgkomité:  Arnstein Solem, 2512 Kvikne 

Møteleder:  Steinar Munkhaugen, 2500 Tynset  

Vara møteleder: Arne Ingvar Nymoen, 2512 Kvikne 

 
I hht. § 5 i vekteltene for Kvikne Utmarksråd skal «saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 

senest fire uker før årsmøtet».  
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Forsidebilde: Kalvingsprosjektet 2019, pilespiss funnet i Litjkletten 2019, svartkurle registrert i Kvikne vestfjell 

2019 og tifiske/stryking 2019.  
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Årsmelding fra leder 

Styrets sammensetning og hovedansvarsområder for 2019 var som følger: 

Stilling Navn Adresse Hovedansvarsområde 

Leder Trond Livden 2500 Tynset  

Nestleder Stein Grue 2512 Kvikne Elg/hjort/rådyr 

Styremedlem Henning Brevad 2512 Kvikne Småvilt 

Styremedlem Geir Atle Bobakk 2500 Tynset Villrein 

Styremedlem Sveinung Eithun 7398 Rennebu Fisk 

1. Varamedlem Audun Kregnes 2500 Tynset  

2. Varamedlem Magne Thorleiv Rønning 2512 Kvikne  

  

Utenom årsmøtet som ble avholdt 19.3.19, er det er avholdt 5 styremøter og behandlet 19 saker. I 

tillegg har det vært egne møter for villrein, elg/hjort/rådyr, småvilt (rypetaksering), samt fisk. 

 

Styreleder og ansatte har holdt jevnlige samtaler om drift, saksforberedelser og gjøremål. Når det 

gjelder økonomi, regnskap og budsjett legges dette fram som egen sak på årsmøtet. 

 

Hjemmesida til Kvikne Utmarksråd blir jevnlig oppdatert av daglig leder.  

Her legges blant annet ut møtereferater, de til enhver tid gjeldende papirer for jakt (jegerkontrakter 

for elg/villrein/hjort, overgangsavtaler med mer)  

samt diverse nyheter. Vi ønsker å oppfordre alle, både medlemmer og andre, til å benytte seg av 

disse sidene for informasjon og til orientering om det arbeidet som utføres i Kvikne utmarksråd. 

Dersom noen har forslag til endringer/forbedringer av sidene blir vi glade for tilbakemeldinger på 
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dette.  

 

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

 
Bubakken 17.02.2020 
 
Trond Livden 
 

Årsmelding fra småviltansvarlig 

 

Rypetakseringer 

De to første helgene i august var det tid for den årlige rypetakseringen på Kvikne. Ansvarlig for 

takseringa var Marianne Steenland i nært samarbeid med Kvikne Utmarksråd. 

Tabell 1 og 2: Takseringsresultater fra Kvikne østfjell (A,B,C,D), Kviknebrona og Innerdalen i 2019. 

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 2019.  

Område A, B, C består av Falningsjølia, Svartsjølia , søndre deler av Kvikne statsallmenning, 

”Korridoren”, Ytjønnan og Bratthøa, Odden-Prestlien, Ya-Gryta og Eidsfjellet.  

Område D består av Nappsjølia, Storlisetra og nordre deler av statsallmenningen. 

Kviknebrona består av Kviknebrona grunneierlags område og Innerdalen er Innerdalen fjellsameie. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Kvikne A,B og C 16,6 28 48,6 64 30,8

Kvikne D 7,9 22,8 37,3 38,8 21,5

Kviknebrona 5,1 7 14,6 12,2 3,1

Innerdalen 36,3 47,8 27,8

Kvikne samlet 10,6 19,3 33,5 35,7 16,3

Total tetthet

 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Kvikne D 2,1 4,2 5,1 5 3

Kviknebrona 0,8 4,2 5,6 4,5 1,5

Innerdalen 5,7 5,6 3,4

Kvikne samlet 1,8 4,4 5,4 5,6 3,3

Ant kyllinger/høne

Kvikne A,B og C 2 4,5 5,5 5,7 3

 
 

Når man bruker takseringsresultatene er det viktig å tenke på at det er mange faktorer som spiller 

inn. Derfor er det en generell anbefaling at man bør oppnå minst 40 observasjoner i et område for at 

den metodikken som brukes i analysene skal kunne gi et godt nok tetthetsestimat. I tilfeller med for 

få observasjoner bør man betrakte tallene som en indeks og ikke et presist mål på tettheten i 

området. 

 

Resultatene av takseringene i 2019 var stort sett oppløftende med tanke på tetthet av 

stamfugl/voksenfugl for de fleste områder. Kyllingproduksjonen hadde imidlertid fått seg en knekk, 

trolig som følger av dårlig vær i klekkinga. Selv om det dermed så ut for å ha gått bra med 
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stamfuglen for Kvikne generelt vil en så lav kyllingproduksjon kanskje ikke være nok til å 

opprettholde bestanden. Det ble derfor innført kvoter i de fleste jaktområder/grunneierlag på 

Kvikne. 

 

Skuddpremie  
 

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

Rødrev 33 84 47 41 69 100 50 67 81

Mår 3 4 7 6 9 10 3 5 4

Villmink 0 0 4 1 3 4 4 1 2

Røyskatt 5 32 24 2 12 12 1 0 5

Grevling 0 0 2 2 1 4 0 1 2

Ravn 4 9 8 7 8 10 24 16 30

Kråke 28 41 26 43 92 105 94 100 95

Skjære 12 7 15 21 19 34 11 47 74

Nøtteskrike 0 3 3 1 3 1 0 6 9

Gråmåke 0 30 7 0 6 11 4 0 0
SUM utbetalt 12680 32490 20690 16730 46420 60880 32310 41290 50390  
 

Totalt utbetalt for skuddpremieordningen for sesongen 2018/2019 kom på kr 50.390,-. 

Avskytingen av rødrev har variert i takt med bestanden. For de øvrige smårovviltartene er 

avskytingen/fangsten relativt lav, utenom felling/fangst av kråke.  

Mer informasjon om skuddpremieordningen finnes på www.kvikneutmarksrad.no.  

 

 
Fjellrev 

http://www.kvikneutmarksrad.no/
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Vinteren 2012 dukket det igjen opp fjellrev i Forollhogna. Det ble da straks satt ut fôrautomater 

med viltkamera i Forollhogna og i 2015 ble det dokumentert yngling. Det skal da ha vært 48 år 

siden fjellreven sist ynglet i Forollhogna. Fôrautomatene står fortsatt ute. Det ble ikke registrert 

aktivitet på noen av hiene vinteren eller sommeren 2019.  

 

Vinteren 2019 ble det ikke registrert noen ynglinger av fjellrev i hverken Knutshø eller 

Forollhogna. Både i Knutshø (Oppdal) og i Forollhogna fôres fjellreven, men den yngler likevel 

sjelden utenom smågnagerår. 

Kvikne 2. mars 2020 

Henning Brevad 

 

Årsmelding fra villreinansvarlig 

(Fjorårets tall i parentes)  

Knutshø: 

Telling vinteren 2019 viste at det var minst 1338 dyr i Knutshø villreinområde. Etter vedtak på 

årsmøtet ble kvoten for Knutshø villreinområde satt til 400 dyr. Fordelinga av kvoten på 

kortkategoriene var 45 % kalv, 30 % simle/ungdyr, og 25 % frie dyr. I tillegg ble det satt en kvote 

på 10 frie dyr for hver av feltene Fåset og Naustervorda. Kvoten og sammensetningen ble godkjent 

av villreinnemnda i mai. Totalkvota for 2019 ble derfor 420 dyr, inklusive Fåset og Naustervorda. 

Det ble felt 186 dyr i Knutshø villreinområde i 2019. Fellingsprosenten for hele Knutshø inkludert 

jaktfeltene Fåset og Naustervorda ble 44 % av en kvote på 420. Fellingsprosent uten Fåset og 

Naustervorda ble 46,5 av en kvote på 400. 
 

Tynset og Rennebu jaktfelt (ToR) var tildelt 114 (111) fellingstillatelser. Ettersom det ikke var noen 

betaling for overgangsavtalene i 2019 fikk TOR beholde alle disse. Av de 114 ble det felt 36 dyr. 

Det gir en felling på 31,6 (26,1 %). Mye sønnavind hele jakta, som igjen gjorde at reinen stort sett 

oppholdt seg på Folldalsterreng gjorde at villreinutvalget valgte å utvide jakta med ei uke (6 dager). 

I denne perioden oppholdt dyra seg mye i området Risberget på Oppdal og TOR-jegerne hadde 

overgang hit man tom torsdag også i utvidelsen av jakta. Dette gjorde at fellingstallene ble høyere 

enn hva som kunne blitt tilfelle denne høsten. Folldal var heller ikke i 2019 med på 

overgangsavtalen som har vært praktisert mellom TOR, Oppdal og Statskog de siste årene.  

Innleveringsprosenten på kjever og rapportering av nøyaktige slaktevekter har vært varierende i 

Knutshø. I 2019 leverte 75 % kjeve, noe som er en oppgang fra året før. Mange innleverte kjever og 

nøyaktige slaktevekter gir gode data og forutsetninger for å drive ei best mulig forvaltning, men det 

forutsetter altså at jegere leverer kjever og skriver nøyaktig slaktevekt på kortene. Her har både 

villreinutvalg, utmarksrådet og rettighetshavere en jobb å gjøre for å få enda flere jegere til å levere 

kjever og nøyaktig slaktevekt. NINA rapporterer hvert år data og resultater til Hjorteviltregisteret og 

publiserer jevnlig rapporter med resultater fra overvåkinga av elg, hjort og villrein. Se rapporten 

«Oppsyn og felling KHØ 2019» som er å finne på vår hjemmeside; www.kvikneutmarksrad.no, for 

mer informasjon. 

 

I 2016 overtok daglig leder i utmarksrådet (KUR) som ny sekretær for Knutshø villreinutvalg. 

Tidligere er det Oppdal Bygdeallmenning (OBA) som har hatt denne stillinga.  

 

Forollhogna:  

Telling vinteren 2019 viste at det var minst 1248 dyr i Forollhogna villreinvald. Etter vedtak på 

årsmøtet ble kvoten for Forollhogna villreinvald satt til 300 dyr ettersom det fortsatt er ei målsetting 

om å bygge opp bestanden igjen etter feiltellinger og for høye kvoter. Fordelinga av kvoten på 

kortkategoriene var 60 % kalv, 15 % simle, 15 % liten bukk og 10 % stor bukk. Kvoten og 

sammensetningen ble godkjent av villreinnemnda i april.  

http://www.hjorteviltregisteret.no/
http://www.kvikneutmarksrad.no/
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Av total fellingskvote på 300 (300) dyr ble det skutt 229 (182) dyr, som gir en fellingsprosent på 76 

% (60,7 %).   

For FO-1 ble det i 2019 tildelt 70 (74) dyr og det ble felt 68 (64) dyr, som gir en fellingsprosent på 

97,1 % (86,5 %).  

 

Mer om jakta er å finne i oppsynsrapporten som ligger ute på www.hognareinen.no. På grunn av 

observert seinere brunst i Forollhogna de siste årene og nedgang i slaktevekter og andre 

kondisjonsparametere ble det igangsatt et prosjekt i 2016 som skulle se nærmere på 

kalvingsperioden i området, dette prosjektet gikk også i 2019. Mer om prosjektet under årsmelding 

fra fjelloppsynet og på www.hognareinen.no. 

 

Utenom de 5 styremøtene i KUR har undertegnede deltatt på 6 møter, deriblant årsmøtene i 

Knutshø og Forollhogna.  

 

I 2019 overtok daglig leder i utmarksrådet (KUR) som ny sekretær for Forollhogna villreinutvalg. 

Tidligere er det Ålen fjellstyre som har hatt denne stillinga. 

 
Bjørkly 10. februar 2020 
Geir Atle Bobakk 
 

Årsmelding fra fiskeansvarlig 

 (Fjorårets tall i parentes) 

Det er totalt solgt fiskekort for kr. 132 253,- (157 680,-). 

Det var dermed en liten nedgang i kortsalget fra året før. Salget av fiskekort varierer mye, og været 

ser ut til å spille en stor rolle i så måte. 

  

Stamfisket og stryking samt innlegg av rogn i klekkeriet ble også i 2019 utført av Stein Grue 

(ansvar for rusa i Innerdalen), Kristin Lund Austvik, Magne T Rønning (ansvar for rusa i Inna og 

Storinnsjø-kanalen) og Ingebrigt Storli (ansvar for rusa i Sverja).  

 

Etter at årsmøtet for 2018 bevilget kr 100.000,- til klekkeri har styret startet jobben med dette. 

1. Leieavtale på huset ble reforhandlet for nye 10 år med opsjon på forlengelse. 

2. Det ble rettet forespørsel til KVO v/Kjetil Værnes som påtok seg 50% av kostnadene med inntil 

100.000Nkr   

3. Det har blitt f foretatt befaringer av klekkeri og vanninntak. Med aktuelle bygge og anleggsfirma 

4. Det er innhentet anbud på utbedring av hus og vanninntak. 

5. Det er sendt søknad til KRK om ekstra støtte til prosjektet. 

Det har under denne prosessen vist seg at huset er i dårlig forfatning med et nokså omfattende 

behov for fornyelse. Vanninntak i elva er heller ikke flomsikret noe som resulterer i ustabil 

vannkvalitet, ettersom vannføring varierer med humus osv. Det er likevel av styrets oppfatning at 

det vil være riktig å koste på det eksisterende huset og vanninntaket. Dette begrunnes med at et nytt 

anlegg vil bety mye høyere kostnader og strengere forskrifter å forholde seg til. 

Styret tar sikte på å få gjennomført en fullverdig oppgradering av hus og vanninntak i løpet av 2020 

For at vi skal nå dette målet forutsettes det at hele finansieringen kommer på plass i rett tid slik at 

oppgraderingen kan tilpasses driften av anlegget. 

 

Undertegnede har deltatt i de 5 styremøtene i KUR.  

  
Innset 3. mars 2019 
Sveinung Eithun 
 

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

Det ble avholdt ett møte med grunneiere/jegere i år. Det ble da fordelt kvoter på elg, hjort og rådyr. 

 

Våren 2019 gjennomførte vi for fjerde året hjortetelling innen valdet. Valdet er det delt inn i 8 ulike 

områder/roder hvor det ble gjennomført telling til samme dato og tidspunkt en gang i uka. Det ble 

til sammen 4 tellinger. Første telling ble gjennomført 29. april og siste telling 20. mai. I 2019 var 

det (som i 2018) tidlig vår og det ble tidlig beite i skogen, noe som nok gjør tellingene noe 

underrepresentert, men vi startet opp noe tidligere med tellingene i 2019 sammenlignet med 2018 

og det var også i den første tellinga vi talte flest hjort. Resultatene av tellingene er lagt ut på 

www.kvikneutmarksrad.no.  

Vi vil fortsette med tellingen også i 2020. 

 

Fjorårets elgkvote var på 34 dyr i henhold til ny, godkjent bestandsplan. Alle ble fordelt ut til 

jaktfeltene.  

 

Kvote og felte dyr fordelte seg slik: 
OBS: enkelte jaktlag driver samjakt mellom flere områder, derfor kan fellingsprosenten i et område bli høyere eller 

lavere enn 100 % selv om det totalt for områdene er felt det riktige antall dyr.  
  

På grunn av overgang fra gammelt sett- elg registreringssystem til et nytt system og litt ulik 

praktisering av gammelt/nytt system blant jaktlagene tar vi ikke med oversikt over sett-elg i årets 

årsmelding. I løpet av 2020 skal det nye systemet være innført blant alle jaktlag også på Kvikne så 

da vil vi få data som kan brukes for sammenligning med senere år. 

 

Jaktområde

Arealmessi

g riktig 

kvote

Tildelt 

totalt Frie dyr Eldre okse Eldre ku Ung-dyr Kalv Felt totalt Okse-kalv Ku- kalv

Okse 

ungdyr Kvige Eldre okse Eldre ku Fell. %

Nedre Dølvad 1,66 2 1 1 2 1 1 100,0

Øvre Dølvad 0,77 1 1 1

Kvikne nord 6,18 4 1 1 1 1 1 1 25,0

Kvikne vest 1,65 2 1 1 2 1 1 100,0

Innerdalen 1,36 2 1 1 2 1 1 100,0

Kvikneskogen 7,31 9 2 1 4 2 7 2 1 1 2 1 77,8

2 1 1

1 1

3 1 1 1

2 1 1

Burudalen 1,68 2 1 1 2 1 1 100,0

 Nordskogen 2,51 2 1 1 1 1 50,0

Odden/Prestlien 1,52 2 1 1 2 1 1 100,0

Vollan 4,58 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 100,0

Ulvmoen 1,66 2 1 1 2 1 1 100,0

Nappsjølia

Ya/Gryta 2,86 2 1 1 1 1 50,0

SUM 34 0 8 5 10 11 27 7 4 3 3 7 3 79,4

Prosentford

eling 100 0,0 23,5 14,7 29,4 32,4 79,4 25,9 14,8 11,1 11,1 25,9 11,1 100,0

Mål bestpl. 34 16-22 14-16 20-30 30,0

Kvote 34

Kvote Felte dyr

Dekar bak hver fellingstillatelse: 7254

Elgkvote for Kvikne storviltvald 2019

 
 

 

 

 

 

http://www.kvikneutmarksrad.no/
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Kvote og felte dyr for hjort hadde denne fordelinga i 2019: 

Voksen Ung Kalv Voksen Ung Kalv Felte dyr Kvote Fellings%

2015 4 6 3 3 2 0 18 20 90

2016 2 2 0 1 3 2 10 20 50

2017 4 4 2 4 2 4 20 20 100

2018 4 3 1 3 0 1 12 20 60

2019 4 4 0 3 1 5 17 20 85

Hunndyr

Fellingsresultat Hjort (antall)

Hanndyr

 
 

Tabellen viser antall felte dyr fordelt på kjønn og alder, kvote og fellingsprosent for 2018 og 2019 og for forrige 

planperiode (2015-2017). Oversikt over fellingene fordelt på jaktområder finnes på www.kvikneutmarksrad.no  

 

 

For rådyr har det som før vært fri kvote. Det ble registrert 6 (6) felte rådyr i 2019, av dette 1 voksen 

geit, 1 voksen bukk og 4 killinger. 

 

Utenom de 5 styremøtene i KUR har undertegnede deltatt på 3 møter.  

 
Storeng 13/3-20 
Stein Grue 
 
 

Årsmelding for Kvikne Klekkeri 2019 

Innlegg høsten 2018 ble 7,6 l rogn, fra Inna, Innerdalen, Storinnsjøen og Sverjesjøen. Ny ruse ble 

innkjøpt til stamfisket. Det ble uvanlig tidlig øyerogn, “sjokking” og desinfisering ble gjennomført 

den 14. januar 2019. Den 15. januar ble 8 dl øyerogn solgt og hentet av Olav Skjøtskift (Oppdal 

Fjellmat og Fjellfisk AS).  

Den 20. april var klekkingen godt i gang i alle bakker og den 14. mai var alt ferdig klekket. Det 

første utsettet av yngelen ble gjort den 20. juni. Det ble også i 2019 solgt noe yngel til medlemslaga 

i Kvikne utmarksråd. Disse hentet yngel for utsett etter avtaler. 

Klekkeriet skal oppgraderes, viser her til fiskeansvarlig i Kvikne Utmarksråd sin årsmelding om 

dette prosjektet. 

Totalt innlegg denne sesongen (2019/2020) er 6,3 l., fra Inna, Innerdalen, Storinnsjøen og Sverja.  

Økonomi: 

Viser her til lagets årsmelding og for øvrig til lagets regnskap ang. klekkeriets økonomi. 

Ansvarsfordeling: 

Stamfiske og utsetting, daglig ettersyn i sommersesongen, fra 15. juni til innlegg på høsten: Kvikne Utmarksråd.  

Øvrig (daglig ettersyn gjennom høst og vinter fram til 15. juni): Liv E. R. og John Svergja.  

 
Takk for god hjelp og godt samarbeid! 
 

Kvikne, 24. februar 2020,  
Liv Elisabeth Ryen Svergja og John Svergja 

http://www.kvikneutmarksrad.no/
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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 2019.  

Dagboknotatene viser at om lag 1 312 (1 369) timer er brukt i forbindelse med oppsyn/tilsyn, og om 

lag 1 271,5 (1 232,5) timer i forbindelse med planer, solgte tjenester, administrative oppgaver og 

kurs og møter. Daglig leder har avholdt/deltatt på 45 møter og 6 kurs/seminarer/fagdager/ 

befaringer. I tillegg kommer flere «uformelle» møter. 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 fram til slutten av juni 

2019. 

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.  

Lønn til de ansatte i Kvikne Utmarksråd forhandles lokalt. 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 kommune og fjellstyre 

(herunder SNO)). I tillegg kommer det hvert år inntekter av ulike prosjekter som er med på å dekke 

opp lønnskostnadene.  

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.  

79 (103) jegere og fiskere er registrert kontrollert, av dette 53 (43) fiskere. 498 (410) er informert 

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

informert. Fem (0) har fått advarsel.  

Det er levert 1 (1) anmeldelse.  

Den store nedgangen i kontrollerte og informerte i 2018 og 2019 kommer av sterkt redusert kvote 

og oppsynsaktivitet i Forollhogna villreinområde i 2018 og 2019. 

I løpet av 2019 ble det gått 2577 (2129) kilometer til fots. 

Det ble kjørt 855 (1026) kilometer med snøskuter og 13 735 (12 879) kilometer med bil i 

forbindelse med feltarbeid og annet arbeid (møter etc.) for de ansatte i utmarksrådet. Årsaken til den 

store økningen i antall kjørte kilometer med snøscooter de fire siste årene er kalvingsprosjektet som 

startet opp i 2016. Alt av kjøring i forbindelse med dette prosjektet (samt arbeidstimer) blir dekket 

av prosjektet.  
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Prosjekter og annet 

Kalvingsprosjekt i Forollhogna 

Kalvingsprosjektet i Forollhogna som ble startet opp i 2016 gikk også i 2019. Prosjektet ledes nå i 

sin helhet av NINA. De lokale oppsynene er utøvende feltarbeidere i prosjektet. Mer om bakgrunn 

for prosjektet og målsetting i årsmelding fra 2016. De ansatte i Kvikne utmarksråd hadde til 

sammen 187 (175,5 i 2018) timer i dette prosjektet. Timeantallet omfatter både arbeid i felt og 

administrasjon ettersom Kvikne utmarksråd fikk ansvar for den lokale ledelsen av prosjektet i 

samarbeid med NINA. Arbeidstimer og utgifter til kjøring ble i sin helhet dekt av prosjektet, så 

dette ble en god inntektspost for Kvikne Utmarksråd også i 2019. 

 

Hjortefôring 

For sesongen 2018/2019 ble det søkt og gitt tillatelse fra Mattilsynet til fôringa av hjort og rådyr 

ved Vollan og Bakken. Sesongen 2014/2015 startet vi opp med fôringa ved Bakken. Rådyr og hjort 

har i vinterhalvåret trukket over Rv3 mellom skogen i østsida og jordene på vestsida av vegen for å 

beite på jordene. Tilbakemeldinger fra bilister, lokale og egne observasjoner sier at trekket over 

vegen etter at fôrplassen kom opp nå mer eller mindre har opphørt. Fôringa sesongen 2018/19 ble 

finansiert av Statens vegvesen. 

Svartkurleskjøtsel 

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

med Tynset kommune. I 2019 ble det også utført skjøtselsarbeid. Dekning av utgifter til 

skjøtselsarbeidet dekkes via Tynset kommune, men vil for 2019 dekkes sammen med utgifter til 

arbeidet for 2020 og således komme med i regnskapet for 2020. 
 

Registrering av svartkurle 

Svartkurle ble i 2015 utpekt av Regjeringen som en prioritert art, sammen med to andre plantearter. 

Utpeking av prioriterte arter er et av de nye, viktige virkemidlene i naturmangfoldloven. Målet er å 

bidra til at artene ivaretas på lang sikt og at de forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige 

områder. Alle prioriterte arter er klassifisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar på Norsk 

Rødliste for arter 2015. Prioriteringene er et viktig signal til forvaltningen og andre samfunnsaktører 

om hvilke arter det skal tas mest hensyn til. Dette bidrar til en bedre og mer forutsigbar forvaltning.  

I 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 har Kvikne Utmarksråd fått tildelt midler fra Fylkesmannen til å 

registrere blomstring av svartkurle ved kjente lokaliteter, i tillegg til å lete etter hittil ukjente 

lokaliteter.  

 

Bufetilsyn 

Beitelagene for Kvikne østfjell og vestfjell samt Innset vest beitelag har også i 2019 kjøpt tilsyn fra 

utmarksrådet.  

Omfanget av alle tre avtalene var på til sammen kr. 75.000,- i 2019. 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 

beitelagssidene på www.kvikne.no (Kvikne øst- og vestfjell) og www.utmarksradet.no (Innset vest). 

 

http://www.miljostatus.no/lenkearkiv/dyr-og-planter/norsk/artsdatabanken-norsk-rodliste-for-arter-2015/
http://www.miljostatus.no/lenkearkiv/dyr-og-planter/norsk/artsdatabanken-norsk-rodliste-for-arter-2015/
http://www.kvikne.no/
http://www.utmarksradet.no/
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Total feltaktivitet av oppsynet i utmarksrådet viser i beitesesongen (6.jun.-10.sept.) 2200 (2120) 

gåtte km. i terrenget, fordelt på 1031 (1003) timer og 121 (113) 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 for hvert av beitelaga 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 1378 (1462) voksen sau og 2347 (2413) lam i Kvikne østfjell i 2019. 

Tapstallene viser 35 (39)/ 2,54 (2,6 %) voksne og 145 (150)/ 6,18 (6,22 %) lam. Dette gir en samlet 

tapsprosent på 4,36 % (4,87 %).  

Det ble sluppet 464 (438) storfe og sanket 461 (437). 

Fra beitelagets egen årsmelding:  

«Beitesesongen ble igjen på det normale værmessig. Dyra sleppes i utmarka i første halvdel av juni. 

Beitene var grei gjennom sommeren, vektene var på det jevne. Og med ekstra vekst på høstbeite 

utover høsten er det gode produkt oss leverer til slakt. 

Igjen en liten nedgang i tap i 2019 i forhold til 2018. Det er positivt, men enkelte er mer utsatt enn 

andre. Det har vært observert både jerv, ørn og gaupe i området. Ulv var også observert før 

beitesesongen. 

Med de uttaka av jerv som ble gjort før sesongen, ser oss at tapa er ganske lik de 3 siste åra. 

Men det er viktig at det årlig gjøres uttak, så rovdyrtrykket er minst mulig for våre beitedyr i 

GRØNN SONE.» 

 

Kvikne vestfjell beitelag  

Tall og mer informasjon om beitesesongen for Kvikne vestfjell beitelag er å finne i lagets egen 

årsmelding. 

 
Innset vest beitelag 
Fra beitelagets egen årsmelding:  

SNO skjøt jervtispe og 2 valper mellom Hestmoen og Storbekken i april. Så kom varmen og sola og 

ga oss en riktig fin april med bakoversveis og snøfall i starten av mai. Våren kom til litt sein/normal 

tid.  

De første sauene ble sluppet i Synnersetra 28 mai. 

Beitesesongen var stort sett normal, men vi slet med noe løshund og uro i deler av beiteområdet.  

Det ble også i år leid ekstra tilsyn fra Kvikne utmarksråd i tillegg til eget tilsyn. Sankingen startet 

andre uka i september.  

 

Vi håper på en god sesong med mindre tap for alle beitebrukere i 2020 

Kvikne den 13.mars 2020 

Kristin Lund Austvik og Ingebrigt Storli 

 

Sluttord fra daglig leder 

Arbeidet har også i 2019 vært svært variert og givende. Samarbeidet med de øvrige ansatte og med 

styret har fungert godt. Også i 2019 har vi hatt en del prosjekter. Eksterne prosjekter er fortsatt 

nødvendig for å kunne drifte utmarksrådet og gir mye, positiv aktivitet i bygda. I tillegg fikk vi 

sekretærfunksjonen for Forollhogna villreinutvalg, noe som utgjør en god del på inntektssida 

samtidig som jeg synes det er et spennende arbeid. Når jeg fra før er sekretær for Knutshø 

villreinområde er det interessant å også kunne være sekretær for Forollhogna villreinområde og jeg 

håper det kan gi gode resultater for alle. 
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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 2019. Jeg ser fram til videre arbeid i 2020. 

 

Vollan gård 10.02.2020 

Kristin Lund Austvik 


