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Orienteringer/diskusjon

Saksframlegg:
Villreinjakta 2015 KH og FH
Opplæringsjakt FH
Fotråte Forollhogna og Knutshø
Arbeid med overgangsavtaler Knutshø
FoU- prosjektet i Forollhogna «Villrein og ferdsel»
Bufetilsyn 2015
Småviltjakta 2015
Utbetalte skuddpremier 2014/2015
Status klekkeriet og stamfiske/ innlegg 2015
Fiskekortsalg 2014/2015
Valg styremedlem Stiftelsen Vollan gård

Diskusjon:

Framgang i ulike prosjekter mm:
Prosjekter med mer vår/sommer/høst 2015 (uttak edelgran, infopunktet, natur/kultursti
Nåvdalen, mm.)
De ansatte la fram tall og oppsummerte reinsjakta i Forollhogna og Knutshø.
Oppsynsrapport for Knutshø er lagt ut på www.kvikneutmarksrad.no. Oppsynsrapport for
Forollhogna legges ut så snart den er ferdigstilt.
De ansatte var ute med 9. klasser ved Kvikne og Tynset ungdomsskoler på opplæringsjakt.
Fra Tynset ble det med bare to ungdommer, men vi fikk en fin tur og både Tynset og
Kvikne skole fikk vært med på felling av dyr.
Føtter fra 3 rein fra Forollhogna med mistanke om fotråte er oversendt Veterinærinstituttet
for undersøkelse. Dette er en gledelig nedgang fra de 8 som ble innsendt i 2014.
I Knutshø påviste Veterinærinstituttet fotråte i prøver fra 5 dyr som ble innsendt i høst
(2015). Dette er første gang det er påvist fotråte i Knutshø.
Villreinansvarlig og daglig leder fortalte om arbeidet med fornyelse av overgangsavtaler
mellom TOR, Oppdal, Folldal og Statskog. Det er nedsatt et utvalg med medlemmer fra
TOR fra Tynset til Innset, som skal arbeide med forslag til overgangsavtaler og forhandle
med de andre områdene. Første møte i TOR- utvalget blir onsdag 9. desemer.
De ansatte fortalte om årets strukturtellinger i Knusthø og Forollhogna hvor de deltok.
Under tellingen i Forollhogna var de ansatte med Roy Andersen i NINA som har hatt
ansvar for strukturtellinga her i mange år. Han uttrykte bekymring for at brunsten virker å
ha blitt seinere og seinere og at andelen virkelig stor bukk tydelig har gått ned, noe som
kan påvirke hele villreinbestanden. De ansatte diskuterte mulige årsaker og tiltak med
Roy, som mente at et mulig tiltak som kan gi positive effekter på relativt kort tid er å
endre avskytinga. Roy foreslo at andelen storbukk i kvotene reduseres fra 10 til 5 %, mens
andelen litjbukk økes fra 20 til 25 % i en treårsperiode. Dette mente han bør føre til at
flere bukker får vokse opp og bli gammel nok til å være med på å framskynde brunst- og
paringstidspunktet. Dette tiltaket ble foreslått for FO1 på oppsummeringsmøtet 1.12.15.
De frammøtte på dette møtet vedtok at forslaget skal rettes til årsmøtet i Forollhogna
dersom det ikke kommer inn noen store motforestillinger på forslaget fra de øvrige
medlemmene i FO1 innen 1. februar 2016.
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Daglig leder informerte om FoU- prosjektet «Villrein og ferdsel» som gjennomføres i
Forollhogna i regi av NINA. Så langt i prosjektet har det vært utplassert svarkasser på 26
lokaliteter og 6 buer (2014), i tillegg til at det har vært satt opp ferdselstellere på 10
lokaliteter (2014 og 2015). Man har derfor et godt bilde på ferdselen i Forollhogna. Nå
skal kunnskap om villreinens arealbruk og populasjonsdynamikk trekkes sterkere inn. I en
slik analyse skal data på ferdsel holdes opp mot kunnskap om villrein, og det skal vurderes
sårbarhet i forhold til de enkelte innfallsportene til området. Vurdering av villrein-ferdsel
mht. sårbarhet vil bli veldig viktig i forhold til anbefalinger og tiltak som skal presenteres
i sluttrapporten fra prosjektet.
De ansatte informerte om arbeidet med bufetilsyn i 2015. Utmarksrådet har fortsatt avtale
om bufetilsyn med Innset vest beitelag, i tillegg til Kvikne østfjell og Kvikne vestfjell.
Tilbakemeldingene på tilsynet er gode og det er jevnlig kontakt mellom oppsynene og
beitelagene gjennom sesongen. For Innset Vest var det i 2015 relativt høye tapstall, det
samme gjelder for Kvikne vestfjell selv om det var en liten nedgang fra 2014. For Kvikne
østfjell er den samlede tapsprosenten omtrent lik som i 2013 og 2014. Mer om dette
kommer i årsmeldinga fra Kvikne Utmarksråd.
De fleste grunneierlag fredet sine terreng for rypejakt i 2015, noe også Kvikne Fjellstyre
og Tynset kommune gjorde. Det var derfor svært begrenset med rypejakt i Kviknefjella i
2015. Ut over høsten så det bedre ut en hva det gjorde under takseringene, men fortsatt var
det små kull å se. Skogsfuglbestandene ser imidlertid ut for å ha klart seg rimelig bra og
fått fram greie kull i 2015.
Utbetaling av skuddpremier fikk en veldig oppgang for sesongen 14/15. Dette er især
grunnet økt avskyting av rødrev og økt premie på denne i forhold til tidligere sesonger.
Fullstendig oversikt over avskyting av smårovvilt og utbetaling av skuddpremier finnes på
utmarksrådets hjemmeside: http://www.kvikneutmarksrad.no/?page_id=874
Fiskeansvarlig fortalte om årets stamfiske og innlegg av rogn sesongen 2015. Begge deler
gikk bra og vi havnet på omtrent samme mengde rogn som i fjor (ca. 5 l).
Ikke alt av oversikt over fiskekortsalg for 2015 er kommet inn fra utsalgsstedene. Det som
er kommet inn ser bra ut, men trolig kan vi regne med en liten nedgang fra 2014 grunnet
dårlig vær.
Olav Moen har vært valgt inn i styret til Stiftelsen Vollan gård som representant for
Kvikne Utmarksråd ettersom Kvikne Utmarksråd gikk inn med kapital i stiftelsen ved
opprettelsen av denne. Olav Moen har levert skriftlig frasigelse av sitt verv i stiftelsen og
det må velges en ny representant fra Kvikne Utmarksråd. Styret ble enige om at de skal
tenke på saken og komme fram til et forslag som legges fram til valgkomiteen for endelig
framlegg og avstemming under årsmøtet i Kvikne Utmarksråd i 2016.
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De ansatte informerte om framgangen i ulike prosjekter i 2015:
Også i 2015 fikk KUR tilsagn om midler til uttak av edelgran ved P- plassen ved Veibua.
Det er Fylkesmannen i Hedmark (FM) som tildeler disse midlene. Tynset kommune søker
FM og utbetaler til KUR når arbeidet er gjort og regnskap og rapport oversendt. Dette
innbrakte kr 15.000,- til KUR i 2015.
Infopunktet ved Svartsjøen er nå stort sett ferdig. Gamma kom opp i vår og har vært flittig
brukt av lokale og tilreisende. Til neste år håper vi å få opp noe mer skilter med
informasjon om gamma og samisk tradisjon.
Høsten 2015 var de ansatte i KUR på befaring i Nåvdalen for å kartlegge mulig rute for en
natur- og kultursti som Fylkeskommunen og Sametinget har bevilget midler til. Stien skal
gå fra Nåvåsen til Gravplassen i Nåvdalen og vil inneholde informasjon om samisk
trasdisjon og historie i området.
De fremmøtte tar dette til orientering.

