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Møte blant interimsstyret i Øvre Orkla 

Elveeierlag 

Fredag 24. januar 2014, kl. 11.00, 

Nasjonalparksenteret, Vollan gård 

 

Møtesaker: 
 

1) Orientering om den nyopprettede fiskeforeninga på Kvikne. 

Daglig leder i KUR orienterer om den nyopprettede fiskeforeninga på Kvikne. Målet er at foreninga 

skal fungere som en overordnet forening for fiskeområdet Kviknekortet, og at den da kan erstatte de 3 

foreningene: Kvikne Vestfjell (nedlagt), Kvikne Østfjell og Øvre Orkla. Fiskeforeninga har i dag 

medlemmer fra hvert av disse tre områdene. I tillegg møter fiskeansvarlig i Utmarksrådet og daglig 

leder på møter med fiskeforeninga. Møtereferater fra møter i denne gruppa, samt vedtatt 

arbeidsinstruks er vedlagt innkallinga. 

Styret i ØOE tar dette til orientering. 

2) Nedleggelse av ØOE og avgjøre hva som skal skje med kontoen til ØOE. 

De oppmøtte må avgjøre om ØOE skal legges ned i henhold til vedtektene og hva som da skal skje 

med kontoen til gamle ØOE, samt de midlene som alt står på denne kontoen. 
 

Diskusjon 

For at Øvre Orkla Elveeierlag skal kunne nedlegges må et alternativ til «oppbevaring» av de oppsparte 

midlene, og framtidige årlige inntekter, være på plass. Et annet alternativ er at Kvikne fiskeforening 

organiseres som «lag og forening» i Brønnøysund slik at de får et organisasjonsnummer og kan inneha en 

konto for disse midlene. 

 

Vedtak. 

 

De frammøtte var enige i at Øvre Orkla Elveeierlag legges ned dersom Kvikne fiskeforening registreres i 

Brønnøysundregistrene, slik at denne får et org.nr og mulighet til å inneha en konto for midlene til ØOE. 

Sekretær i utmarksrådet får i oppgave å sjekke ut med fylkesskattekontoret om det er mulig å registrere 

Kvikne fiskeforening som et «lag og forening» i Brønnøysund slik at denne får et org.nr og kan overta 

kontoen til ØOE og gjøre om disponent av kontoen fra Bjørnar Balstad til Henning Brevad. 

Dersom dette lar dette seg gjøre på en enkel måte, uten at man da blir pålagt skatter for de oppsparte 

midlene, skal dette gjøres.  

Dersom det ikke lar seg gjøre skal sekretær i utmarksrådet kalle styret i ØOE inn til nytt drøftingsmøte 

angående oppløsning av ØOE og behandling av midlene. 

Under årsmøtet i ØOE i 2009 ble det enstemmig vedtatt at alle oppsparte midler (ca 68.000,- per 2009), 

pluss inntekter for 2009 og 2010 skulle avsettes til tilretteleggingstiltak, med hovedvekt på skilting og 

tilrettelegging for å kanalisere ferdselen dit rettighetshaverne finner det mest hensiktsmessig og minst 

konfliktfylt.  

Våre naturoppsyn 

er medlem av: 
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På styremøtet den 24.1.13 ble det vedtatt at dette vedtak skal gjelde også for 

midlene fra 2011 til 2013 som står på konto til ØOE, og det som i framtida vil 

komme inn som ØOE’s andel av fiskekortsalget på Kvikne. Dette ble av styret vurdert til å være til det beste 

for Orkla og grunneierne og hovedvekt vil ligge på å kanalisere ferdsel dit det er ønskelig ved å opprette 

fiskestier med gjerdekliv og klopper. Dette for å unngå tråkkskade på avlinger og skremming av fe. I tillegg 

bør det vurderes oppsatt enkelte gapahuker der hvor bruken av elva er stor til glede for grunneiere og andre 

fiskere. En årlig utbetaling til hver enkelt grunneier ble ansett som uaktuelt på grunn av det høye antallet 

grunneiere langs Orkla på Kvikne (82! etter grundige undersøkelser utført i 2009), ettersom dette gjør at 

utbyttet per grunneier vil være ubetydelig. Kostnaden (tidsbruken) ved utbetaling til alle disse vil langt 

overstige utbyttet til den enkelte grunneier og en slik løsning vil derfor være uhensiktsmessig.  

Styret vedtok videre at det i framtida må til et eventuelt årsmøtevedtak for å endre dette vedtaket. For vedtak 

som omhandler andelen (midlene) til gamle ØOE presiserte styret at det kun er grunneierne med rettigheter 

langs Orkla og som er med på den felles fiskekortordningen for Kvikne som skal delta i avstemninger på 

årsmøter. Grunneiere som er med i fiskekortordninga på Kvikne, men som kun eier grunn i fjellet må derfor 

avstå fra stemming på slike årsmøteforslag. Det kreves 2/3 flertall blant grunneierne langs Øvre Orkla for at 

slike årsmøtevedtak skal være gyldige og trå i kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

For ØOE 

 

Bjørnar Balstad   Henning Brevad  Steinar Munkhaugen 

 

 

 

 

Sekretær: 

Kristin L Austvik 
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