Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 01.02.17

Utskrift fra møtebok

Møtedato:

Torsdag 17.3.2016 kl. 19.30
Vollan

Antall sider i denne utskrift: 3

Innkalles: Stein Grue, Ivar Næverdal, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle
Bobakk. Sekretær: Kristin L Austvik
Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Fraværende medlemmer:
Møtende
varamedlemmer:
Referent:

Stein Grue, Ivar Næverdal, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk.
Audun L Kregnes
Kristin Lund Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år

Sak 6.16

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
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Eventuelt/orienteringer

Saksframlegg:
Fisk
Innlegg 2016
Ca 2. l rogn til sammen ble lagt inn i klekkeriet i høst. 0,2 l fra Inna, 1 l fra Innerdalen og 0,8 l fra
Svergja. Det var veldig lite hunnfisk i Inna og noen var ferdig-gytt da vi strøk (ikke spesielt seint).
Derfor ble det lite rogn herifra. Det var generelt lite fisk i rusene i høst, trolig skyldes det lite
vassføring.
Klekkeridrifta i 2016 og framtida- alternativer og møte med KVO
Stein, Trond og Kristin hadde et møte med Kjetil Værnes i KVO/Trønder Energi i går. Møtet ble litt
punktert ettersom han som egentlig hadde tatt initiativ til møtet og hadde litt oversikt over
forprosjekteringa til nytt klekkeri på Kvikne var syk. Det ble et rent infomøte fra KUR sin side og
Kjetil lovte at de skulle sette seg mer inn i dette og ta kontakt for et nytt møte med KUR.
Villrein
Kalvingsprosjekt
Kalvingsprosjektet i Forollhogna i vår viste at varigheten av kalvingssesongen i 2016 var lengre
enn på 1980- tallet (data samlet inn av Terje Skogland) og at midtpunktet også var senere. Om
dette er en trend eller om det var spesielle forhold i 2015/16 som gjorde at det ble unormalt sein og
langdryg kalving trengs det data over flere år for å kunne si noe sikkert om (minst 3-4 år i følge
Olav Strand). Kalvinga foregikk stort sett på Kvikne, så det ble mange arbeidstimer på de ansatte i
KUR på dette prosjektet og det ble dermed en god inntektskilde. Inntektene på det for KUR i 2016
ble på kr 126.000.
Parasittbelastningsprosjekt
Utvalget i Knutshø besluttet i år at det skulle gjøres en innsats for å følge opp anbefalinger i NINArapport 1019 «Villreinens arealbruk i Knutshø» når det gjelder undersøkelser i forbindelse med
observert nedgang i kalvetilvekst. Rapporten peker på en merkbar nedgang de 10 siste åra og at det
i samme periode har vært en økning i antall felte gjeldsimler (ikke melk i juret). Stor
parasittbelastning kan påvirke reproduksjonen og gi reproduksjonssvikt hos villrein. Under jakta i
2016 skulle det derfor samles inn diverse prøver av felte dyr for å måle en samlet
parasittbelastning. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i Knutshø på 80- tallet og den viste dels
stor parasittbelastning på reinen. Prøvesvarene fra 2016 skal sammelignes med disse prøvene.
Det ble samlet inn litt få parasittprøver i Knutshø i høst (18 stk), men vi fortsetter prøvetakinga til
neste år for å få nok prøvesett til å få brukbare tall. I Forollhogna, som er referanseområde, er det
samlet inn mer enn nok prøver for å få gode data.
CWD
Det ble samlet inn 102 prøver i Forollhogna (mål om 100). Det ble ikke påvist noe CWD på disse.
Bare i Nordfjella hvor CWD først ble funnet ble det sykdommen påvist på ytterligere 2 dyr under
jakta. Til sammen er det totalt påvist CWD på 3 villrein (og 2 elg i Selbu), alle i Nordfjella.
Overgangsavtaler og ny oppsynsordning
Det ligger an til å bli samme opplegg på overgangsavtaler i Knutshø i 2017. Det arbeides også med
en mulig løsning på en felles oppsynsordning for dette villreinområdet som vil bli gjeldende fra
neste år. Dette innebærer at oppsynene i KUR må gå mer oppsyn i Knutshø under villreinjakta og
er en naturlig følge av at vi har fått en utvidet overgangsavtale. Oppsynsaktiviteten vil bli fordelt
likt mellom de tre arbeidsgiverne; Oppdal bygdeallmenning, Kvikne Utmarksråd og Folldal
Fjellstyre. Dette vil øke utgiftene til oppsyn for Kvikne utmarksråd, men forslaget fra Oppdal
Bygdeallmenning er at utgiftene til oppsyn dekkes ved en avgift på fellingstillatelsene som hvert
enkelt område krever inn.
Fellinger mm
Det ble greie fellingsprosenter i Knutshø og Forollhogna i år (ca. som normalt), for TOR sin del
ble fellingsprosenten historisk høy (62 %). For FO1 landet fellingsprosenten på 91 %, noe man
måtte kunne forvente ettersom vi hadde rein på Kvikneterreng i Forollhogna hele jakta. På tross av
bekymringer om lav avskyting midt i jakta i Forollhogna ble det bra til sist (79,7 % mot 83 % i 15).
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Elg, hjort rådyr
Vårtelling hjort
Det ble sett 66 hjort den dagen det ble sett flest under vårtellinga. Det blir samme opplegg med
telling i 2017, da får vi et litt bedre inntrykk av trenden i bestanden, men det trengs tall over enda
flere år for å få noen god oversikt over om bestanden går opp/ned eller er stabil.
Fellinger
Det meste av tildelt elg er felt på Kvikne så langt (30 av 34 tildelte), men det er felt bare 10 (av 20
tildelte) hjort. I 2015 ble det felt 18 hjort. Hvis det ikke felles mer hjort og det blir en trend i årene
fremover vil bestanden øke og bli tettere enn ønsket. I så fall må det gjøres noen tiltak for å øke
avskytinga.
Fôring og dispensasjon for 2016
Vi fikk dispensasjon fra forskrifta om forbud om fôring av hjortevilt som ble innført i år som en
følge av CWD-sykdommen. Fôringa startet opp så snart vi fikk positivt svar fra Mattilsynet på dette.
Småvilt
Rypetaksering 2016
Tellingene i 2016 var mye bedre enn i 2015. Ingen terreng ble fredet og tilbakemeldingene fra
jegerne er gode. Det er også en del mer skogsfugl å se enn det har vært på mange år.
Fjellreven i Forollhogna
Det har vært minst 3 fjellrever i Forollhogna (sett på bilder fra fôringsautomatene) i sommer.
Fôringa fortsetter som før.
Diverse prosjekter mm
Svartkurleskjøtsel på oppdrag av kommunen fortsetter som før. Det etableres en natursti opp til
Handrevet.
Svartkurleregistrering. Vi fikk midler av Fylkesmannen til registrering av nye og gamle lokaliteter
også i 2016 (2015 var et veldig dårlig blomstringsår og vi fant lite Svartkurle). En god del nye
lokaliteter ble funnet og rapportert til Fylkesmannen.
Sti Nåvdalen. Det er etablert en natur/kultursti i Nåvdalen. Det mangler bare å få opp info på
skiltene.
Gamma Svartsjøen. Her ble det gjort noe småarbeid i 2016 finansiert av Nasjonalparkstyret.
Uttak av edelgran ble gjennomført også i 2016. Det gjenstår fortsatt en god del edelgran som vi
forhåpentligvis får midler til å ta ut i årene framover.
Utstilling NP- senter. Daglig leder i KUR ble spurt av Stiftelsen Vollan gård om å ta på seg oppdrag
med å fornye utstillinga i Kvikne nasjonalparksenter. Dette arbeidet ble påbegynt for 3-4 uker siden
(da vi fikk oppdraget) og skal være ferdig til utstillingen åpner neste sommer.
Friluftsdager. Det ble gjennomført 2 opplegg med friluftsdager i sommer. Et for 4-7 og et for 8-10
klasser. Oppleggene ble som vanlig finansiert av Hedmark Fylkeskommune og noe gjennom
deltakeravgift.
Øvrig:
Økonomi
Det foreløpige resultatet ser veldig bra ut. Dette kommer av at det er kommet inn mange prosjekter
i løpet av året, blant annet kalvingsprosjektet og CWD- prøvetaking. Det blir enda noen inntekter
og utgifter før året er omme, men noen store endringer blir det ikke.
Epost fra Steinar Munkhaugen, leder i Nettverk Kvikne (avsluttet i 2014): «Jeg har fått melding fra
Nordea bank hvor de har registrert at vårt foretak NETTVERK KVIKNE org. Nr. 999 031 609 er
blitt slettet 20.12.2014. Banken ber om tilbakemelding på hvordan vi tenker å disponere restbeløp
på kontoen som er kr. 41.261,82. Mitt forslag er å overføre pengene til Kvikne utvikling, som er
aktiv i dag.» Hva tenker styret i utmarksrådet om dette?

Vedtak:

Styret tar dette til orientering og er samstemte i at pengene fra Nettverk Kvikne overføres til Kvikne
utvikling nå som foreninga er lagt ned.

