Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 23.04.19

Utskrift fra møtebok

Møtedato:

Tirsdag 13.3.2019 kl. 19.30 Vollan

Antall sider i denne utskrift:

Innkalles: Stein Grue, Ivar Næverdal, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk. Sekretær: Kristin L Austvik
Inviteres: Magne Thorleiv Rønning, Audun Langtjernet Kregnes og Ingebrigt Storli
Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Fraværende medlemmer:
Møtende varamedlemmer:
Referent:
Andre:

Stein Grue, Ivar Næverdal, Trond Livden, Geir Atle Bobakk.
Henning Brevad
Magne Thorleiv Rønning, Audun Langtjernet Kregnes
Kristin L Austvik
Ingebrigt Storli

Behandlede saker
Sak.nr.år

Sak 5.19 – 7.19

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
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Sak 5/2019

Årsmelding 2018

Vedlegg:

Årsmelding

Styreleders innstilling:

Er sendt ut per e-post 3.5.19 og godkjent elektronisk før utsending til grunneierne. Årsmeldinga
gjennomgås på nytt i møtet for protokollføring av vedtak.

Vedtak:

Årsmeldinga vedtas som forelagt i møtet.

Sak 6/2019

Regnskap 2018 og budsjett 2019

Vedlegg:

Regnskap 2018 med balanse og budsjett 2019 for Kvikne Utmarksråd.

Styreleders innstilling:

Er sendt ut per e-post og godkjent elektronisk før utsending til grunneierne. Budsjett gjennomgås på
nytt i møtet for protokollføring av vedtak.

Vedtak:

Regnskapet tas til orientering. Budsjett ble vedtatt med en endring gjort i møtet på budsjettpost
6010, denne ble økt fra 5 000 til 15 000 da ny snøscooter og henger må avskrives fra 2019.

Sak 7/2019

Eventuelt/orienteringer
Informasjon fra de ulike arbeidsområdene:
Fisk:Klekkeriet; KVO/Trønder-energi har sagt ja til et møte med oss om evt utbedringer av
klekkeriet og finansiering av dette, men vi må ha et kostnadsoverslag før vi kan gå i dialog med de.
En ny avtale om leie av klekkeri/grunn må imidlertid på plass før vi kan starte med dette arbeidet.
Daglig leder tar kontakt med Liv og John om dette.
Elg/hjort/rådyr: Jakta gikk, som kjent, greit. Det var skutt litt lite hjort, men det varierer veldig fra
år til år og kommer nok mest an på om jegerne har gjort seg ferdige med elgjakta. Det skytes lite
elgkyr, men ku/okse i sett-statistikken er fortsatt lavt, så det ser ikke ut for at vi bør gjøre noen
endringer i avskytinga og skyte mer kyr. Det var lite kalv i sett-statistikken i 2018, blir interessant å
se om det påvirker ungdyrandelen i 2019, noe det ikke har virket å gjort tidligere. Vårtelling av
hjort vil fortsette som tidligere år. Dette gir verdifulle data sammen med sett-og skuttdata.
Villrein: Det har vært lagt ned mye arbeid i å få på plass nytt tellende areal og for FO1 sin del
førte det til at vi måtte søke inn en del av området i valdet ettersom nemda mente et gammelt
jaktkart fra 2001 viste at dette ikke var en del av valdet. Dette ga mye merarbeid for
villreinansvarlig som måtte samle inn underskrifter fra de berørte grunneierne før søknaden kunne
sendes inn. Søknaden er nå sendt til villreinutvalget og vil nok behandles av nemda med det første.
Det er møte i FO1 i morgen kveld der forslag til ny bestandsplan for Forollhogna villreinvald og
tellende areal skal gjennomgås.
Småvilt: Takseringsresultatene var som kjent gode. Det ligger an til å bli en del felt rev i år også
innen skuddpremieordningen, noe som er veldig bra da dette er en generalist-art med stort
reproduksjonspotensiale som jakter mye annet småvilt, blant annet rype.

