
Kvikne Sau og Geit   
   
 
 
 

ÅRSMELDING 2013 

 
Styret:   Leder   Mona M. Arntzen 

Nestleder  Bjørnar Balstad 

   Kasserer  Odd Jarle Skogstad 

 

Leder gjeterhundnemda   Jon Erling Arntzen 

 

Organisasjon: 

Mona Arntzen deltok på årets årsmøte i Hedmark Sau og Geit. Også i år fikk 

rovdyrpolitikken mye oppmerksomhet. Det ble også i år gjort noen endringer i styret. 

Leder   Ole Jakob Akre 

   Nestleder  Martin Mostue 

   Styremedlem  Ola Dagfinn Gløtvold 

   Styremedlem  Kjell Eierholen 

   Styremedlem  Charlotte Ryen 

   Sekretær/Kasserer Toril Hårdnes 

 

Beitestatus. 

Kvikne Østfjell beitelag:  Kvikne Vestfjell beitelag: 

Sau sendt:   1516   1882 

Sau tapt:   34   70 

Lam sendt:   2395   3100 

Lam tapt:   332   421 

Tapsprosent sau:  2.2   3.7 

Tapsprosent lam:  13.8   13.6 
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Flere besetninger fikk også i år 50 prosent avkortning på søkt erstatning! Og det er 

oppfordret fra Hedmark sau og geit om at alle klager inn vedtaket, hvis de er uenige. 

Det er videresendt en mal som alle kan bruke. 

 

Lag og medlemstall 
  
Medlemstallet i 2012 har holdt seg forholdsvis stabilt.  
 
  Hoved.m.     Hust.m. Æresm.  2012   2011  2010    2009 2008   

Kvikne  26  12          0       38        39       41         43   45    

Hedmark 517   110       11        645      655     682        700     737    

 

 

Styrets arbeid. 

Relativt lite aktivitet i 2013! Vi har hatt 2 styremøter, pluss telefonmøter! 

Undertegnede var i møte på Tolga i juli angående kartlegging av rovviltbestanden og 

samling av DNA med Øivind Løken. Alle har fått mail angående dette. 

Vi minner om vår mailadresse: kvikne.lokallag@sauoggeit.no 

Vi håper at alle medlemmene vil benytte denne når de vil ha kontakt med oss i styret. 

Vi kommer til å sjekke mailboksen jevnlig. 

 

Det ble i fjor vedtatt å  gjenoppta Beitedagen. Styret beklager at dette ikke ble fulgt 

opp, og satser på et møte med dyrlege før lammingen 2014. Har allerede vært i 

kontakt med Tynset og venter på tilbakemelding fra Grethe. 

 

Ull. 

Usikkert når det vil bli levering i 2014, antagelig ikke før mars/april. 
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Avl. 

I år var det 85  påmeldte værlam til kåring, 56 ble kåra. 

 

Uttak av jerv. 

Det er ikke felt jerv i Tynset kommune i 2013, med det er felt 12 jerver fordelt på 

Hedmark fylke, hvorav 1 i Folldal og 1 på Alvdal. 

Kvikne Fjellstyre gir sin tillatelse til lisensjakt på jerv for Kvikne Østre 

Statsallmenning.Tillatelsen gjelder for dem som har løst lisens for jakt på jerv, og 

som i tillegg har reinsjakt på KØS det aktuelle året. Andre må kontakte det lokale 

fjellstyrekontoret (på Vollan gård) for utstedelse av tillatelse og fremvisning av 

jegeravgift.Tillatelsen ble fattet under møte den 4.12.13 (sak 24/2013) og er gyldig 

inntil et eventuelt nytt vedtak fattes av Fjellstyret. 

Når det gjelder ulv, er det tatt ut 6 stk i fylket i 2013, hvor den siste ble tatt ved 

Spekehogget, Tynset i november. 

Sluttord. 

Så da vil jeg bare si; ut og skyt, brett opp armene og se fremover mot neste sesong 

og lamminga. Frem med entusiasmen og smil, for vi har verdens beste yrke. 

Takk til Odd Jarle Skogstad med familie for kjøring av vedder og jobben han gjør for 

værringen. 

Takk til Jon Erling Arntzen for husrom under kåringa. 

Takk til styret og alle medlemmer for samarbeidet i 2013 

 

Sæter, 3. januar 2014 

Mona Malvik Arntzen 

 

 

 


