Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 24.04.12

Utskrift fra møtebok
Sted
Vollan gård

Tid
7.3.2012- kl 1930

Tilstede: Frode Flaa, Trond Livden, Bente Fossen Bekken, Ivar Næverdal, Stein Grue og Kristin Lund
Austvik

Saksnr. 6/2011: Årsmelding, budsjett og regnskap.
Kort gjennomgang av årsmelding og regnskap for 2011, samt budsjett for 2012.

Forslag til vedtak:
Diskusjon:

Styret er enige om at John har gjort en god jobb i 2011 i forhold til å spare/få inn penger for
KUR. I 2012 er det noen poster som vil øke, blant annet lønnsutbetalingene ettersom KUR nå
vil ha 1,5 årsverk mot 1 i 2011. Telefon- og porto utgiftene vil trolig gå ned ettersom vi har
sagt opp fasttelefon og vil gå over til å ta i bruk e-post istedenfor brev i flere tilfeller.

Vedtak:

Styret tar dette til etterretning.

Saksnr. 7/2011: Høring viltnemda Tynset
Forslag til vedtak:
Diskusjon:

Tynset kommune ønsker å legge ned Viltnemda i kommunen og å delegere kommunens
myndighet i henhold til Viltloven til rådmannen og formannskapet i Tynset kommune.
Kontaktpersoner og ansvar ved skadeskyting/ettersøk under storviltjakta overføres til
kommunalt fallviltlag.

Vedtak:

Styret i KUR er enige om at rådmannen og formannskapet i Tynset kommune kan overta
Viltnemdas myndighet i henhold til Viltloven og at Viltnemda dermed kan legges ned.
Ordningen med fallviltgruppa er godt etablert og fungerer bra per i dag, styret synes videre at
det er viktig med lokale kontaktpersoner, spesielt med tanke på å få avlivet skadde dyr raskest
mulig. Styret i KUR ønsker derfor å opprettholde ordningen med fallviltgruppa som den er i
dag med en lokal kontaktperson i Kvikne som tar seg av fallviltsaker her.

Saksnr. 8/2011: Innovasjon Norge
Forslag til vedtak:
Diskusjon:

Styreleder informerer om at Innovasjon Norge har innvilget søknad om støtte til en 40-50%
stilling for å utvikle reiselivet i Kvikne.

Vedtak:

Styret er enige om at en ansettelse bør gjøres via KUR og at stillinga stasjoneres på Vollan .
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Saksnr. 9/2011: Fishpot
Forslag til vedtak:
Diskusjon:

Vedtak:

Saksnr.
10/2011:

Styret har tidligere diskutert å «delta» i Fishspot, men ville da vite mer om prosjektet før en
eventuell deltakelse ble vedtatt. Prosjektet har nå pågått i to år og vi har fått mer informasjon
om hva det dreier seg om og tror det kan gange KUR å være med på dette. Styret ønsker
imidlertid å vite om det er noe bindingstid på det.
Styret ønsker at daglig leder undersøker om det er noen bindingstid og det er enstemmig
vedtatt at KUR skal delta i Fishspot ut dette året som en prøveperiode.

Samarbeid Tynset Utmarksråd/elgvald

Forslag til vedtak:
Diskusjon:

Trond Livden informerer om at Tynset utmarksråd er misfornøyd med den lave avskytningen
av kolle i Kvikne elgvald og at han har fått en muntlig forespørsel om et møte med Tynset
utmarksråd angående elgtildelingen i Kvikne.
Styret så på den nye hjorteviltforskriften og diskuterte hvilke mål og strategier KUR skal ha
framover ifht samarbeidet med Tynset utmarksråd/elgvald og avskytningen i Kvikne elgvald.
Styret er enige om at elgstammen i Kvikne er såpass liten at vi ikke ønsker å risikere å ofre den
med en høyere avskytning av kolle. Bestandsplanen for 2010-2014 er vedtatt og godkjent og
styret ønsker at den skal gå ut perioden.

Vedtak:

Styret er enige i at KUR ikke skal øke avskytningen av kolle i Kvikne elgvald og ser heller
ingen grunn til et møte med Tynset utmarksråd i og med at bestandsplanen er godkjent ut 2014
og siden styret er enige i dette.

Saksnr.
11/2011:

Eventuelt
Nye saker i FO1.
Svartkurla.

Forslag til vedtak:
Diskusjon:

Styreleder informerer om et møte mellom KUR, Magnillasjøan Sameie, Vingelen Sameie og
Dalsbygda Jaktlag/Sameie, og et skriv utarbeidet i etterkant av dette hvor det tas opp at det er
forskjell mellom kommunene Tolga, Os, Tynset, Røros, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen
angående hvordan de har fastsatt det tellende arealet for villrein. I skrivet foreslår de at: «Innen
utgangen av bestandsplanperioden 2011 - 2015 skal det være gjennomført en ny vurdering av
det tellende villreinarealet for samtlige jaktfelt i Forollhogna villreinvald. Ansvaret for at
dette arbeidet blir gjort overlates til Forollhogna villreinutvalg, med endelig vedtak i
Villreinnemda for Forollhogna. Pkt. 1.1.1. i Bestandsplanen ajourføres for
bestandsplanperioden 2016-2020».
På samme møte ble en søknad fra grunneierne på Røros-valdet om medlemskap i Forollhogna
Villreinområde fra i år, subsidiært å inngå jaktavtaler allerede fra kommende jaktsesong diskutert.
Styreleder informerte om dette og hva de ble enige om på møtet angående søknaden; «Rørosvaldet ikke
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skal tas opp som medlem av villreinområdet, arbeidsutvalget skal ikke inngå i forhandlinger med
Rørosvaldet om overgangsavtaler» ettersom reinen ikke bruker områdene i Røros og at gjentatt bruk må
ligge til grunn for et slikt medlemskap.

Styreleder informerer om at KUR har fått ansvaret for skjøtselsarbeid i forbindelse med en
Svartkurlelokalitet. Dette er svært positivt i og med at det bringer tilskudd med seg og fordi det
er et spennende prosjekt med en rødlistet art.

Vedtak:
Rett utskrift bekreftes:

Leder Frode Flaa

Styremedlem Stein Grue

Styremedlem John Stenrud

Styremedlem Ivar Næverdal

Ansatt Ingebrigt Storli

Styremedlem Trond Livden

1. Vararepresentant Bente F.
Bekken

2. Vararepresentant Simen
Kalbækken

Referent: Kristin Lund
Austvik

