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REFERAT FRA ÅRSMØTET 2015 

Sted: 

Kvikne Nasjonalparksenter 

Tid:  

25. mars 2015 klokken 1930   

Saksliste: 

1. Åpning  

Trond Livden (leder) ønsket velkommen. Ordstyrer: John Svergja. Det var ingen 

innvendinger mot sakliste og innkalling. Valg av protokollfører: Tale Nedberg (Tynset 

kommune). Valg av to til å underskrive protokollen: Magne Torleif Rønning og Kristoffer 

Flaa Sørensen. 

 

2. Årsmeldinger 

Årsmelding fra alle ansvarsområder, daglig leder med andre ansatte og styreleder er blitt 

sendt ut via epost/hjemmeside. 

Det ble foretatt en kjapp gjennomgang av årsmeldingene fra alle ansvarsområdene, leder og 

ansatte. Noen mindre justeringer av feil i felling av elg ble framlagt. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Alle årsmeldinger ble enstemmig vedtatt som framlagt på møtet. 

 

3. Regnskap 

Det ble foretatt en gjennomgang av regnskapet med spesiell vekt på poster som hadde et 

betydelig avvik fra budsjettet, samt nye poster. Forklaringer på avvik og nye poster ble 

framlagt. Stort sett er alle poster nære hva som var budsjettert. 

Regnskapet viser et årsresultat på om lag kr 254 000,-. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Regnskapet ble enstemmig vedtatt som framlagt på møtet og godkjent med applaus. 

 

4. Innkomne saker 

 Det var ingen innkomne saker. 

 

5. Forslag fra styret i utmarksrådet om felles smårovviltkort for Kvikne Utmarksråd 

medlemsområde: 

 

Følgende forslag ble sendt ut til lagene sammen med innkallinga: 

Forslaget lyder som følger: «De som vil jakte/fangste smårovvilt innen grensene til Kvikne 

Utmarksråds medlemslag (unntatt Nåvfeltet og Magnillkroken/Fjellenglia) kan melde seg på 

Kvikne utmarksråds kontor og legge fram bevis på betalt jegeravgift. Jeger mottar da et gratis 

smårroviltkort som gjelder alt areal innen Kvikne utmarksråds medlemsområde hvor 

skuddpremieordningen gjelder. Kvikne Utmarksråd fører register over alle som har løst slikt kort 
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hver sesong.» 

Under årsmøtet la daglig leder fram følgende presiseringer til den tenkte kortordningen: 

• Grunneiere trenger ikke hente kort for å fangste/jakte på egen eiendom. 

• Grunneier kan også tillate andre å jakte /fangste på egen eiendom uten dette kortet. 

• Ved felle-/åte -fangst skal utplassering av dette avklares med vedkommende grunneier på 

forhånd. 

 

Daglig leder forklarte at tanken med det foreslåtte kortet er at det skal bli lettere for eksempel 

for hytteeiere og tilreisende som kanskje ikke kjenner noen grunneiere å drive med jakt/fangst 

av smårovvilt innen Kvikne Utmarksråds medlemsområde, noe som vil kunne komme 

grunneierne til gode ved økt uttak av smårrovilt. Det er ikke meningen at et slikt kort skal 

innskrenke grunneieres egne muligheter til jakt/fangst av smårovvilt, men heller gjøre det lettere 

for flere å få denne muligheten. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Det kom innvendinger på at dette bør tas opp og vedtas i eget grunneierlag før det behandles av 

årsmøtet i utmarksrådet, noe det viste seg at ingen lag hadde gjort.  

Enkelte mente at jegere bør bli pålagt å gi beskjed til grunneiere før de drar ut på jakt. Andre 

mente en slik regel ville gjøre at grunnlaget for kortet falt bort ettersom det da ikke vil bli noe 

lettere for jegerne å dra ut på smårovviltjakt enn hva det er i dag.  

Det ble sagt at man ikke kan ha «ei tjukk regelbok» for et slikt kort hvis det skal være noen vits 

i det. Det ble nevnt at smårovviltjakta kan komme i konflikt med storvilt/rypejakta. 

 

Vedtak: Alle grunneierlag gir tilbakemelding til Kvikne Utmarksråd v/Kristin L Austvik innen 

1. mai 2015 om de ønsker, eller ikke ønsker, å være med på den foreslåtte kortordninga. 

Enstemmig vedtatt. 

 

6. Forslag fra styret i utmarksrådet om grunneiers tillatelse til lisensfelling av jerv felles for 

Kvikne Utmarksråds medlemsområde. 
 

Ved ikrafttreden av den nye forskriften om forvaltning av rovdyr av 18.3.05, ble det også ved 

lisensfellinger krav om at grunneiers tillatelse skulle foreligge. Kvikne Fjellstyre vedtok i 2013 å gi slik 

tillatelse til de som ønsker å jakte jerv innen KØS sine grenser. 

 

Følgende forslag ble sendt ut til lagene sammen med innkallinga: 

 
Forslaget lyder som følger: «Alle som vil felle jerv innen Kvikne Utmarksråds medlemsområde melder 

seg på Kvikne Utmarksråds kontor (på Vollan gård). Lisensfeller må her kunne fremvise bevis for betalt 

jegeravgift for storvilt det aktuelle året/sesongen for å kunne få utstedt slik tillatelse. Tillatelsen gjelder 

kun de som har løst lisens for jakt på jerv. I tillegg må statens vilkår for lisensfelling av jerv oppfylles». 

 

Under årsmøtet la daglig leder fram følgende presiseringer til den tenkte kortordningen: 

• Grunneiere trenger ikke hente slik tillatelse for å jakte på egen eiendom. 

• Grunneier kan også tillate andre å jakte /fangste på egen eiendom uten dette kortet. 

• Ved åte-/bås -fangst skal utplassering av dette avklares med vedkommende grunneier på 

forhånd 

 

Daglig leder forklarte at tanken med det foreslåtte kortet er at det skal bli enklere for 

lisensjegere å jakte/fangste jerv innen Kvikne Utmarsksråds medlemsområde. Det er som nevnt 

blitt et krav om at også grunneiers tillatelse skal foreligge, i tillegg til det som kreves av staten, 

og da er det en ryddig og enkel ordning med et felles kort for hele Kvikne Utmarksråds 

medlemsområde. 
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Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Det ble sagt at en slik kortordning fører med seg mange av de samme problemstillingene som 

det foreslåtte smårovviltkortet og at også denne ordningen derfor bør tas opp innad i lagene før 

det vedtas endelig. Andre mente at det ville bli betydelig færre slike jegere enn 

smårovviltjegere ettersom det kreves blant annet lisens for jervejakt/fangst. 

 

Vedtak: Alle grunneierlag gir tilbakemelding til Kvikne Utmarksråd v/Kristin L Austvik innen 

1. mai 2015 om de ønsker, eller ikke ønsker, å være med på den foreslåtte kortordninga. 

Enstemmig vedtatt. 

 

7. Valg: Valgkomiteen ble representert ved leder Bård Bjørsagård 

Forslag fra valgkomiteen: (Antall år i parentes). 

Leder:    Trond Livden, 2500 Tynset   (1 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Stein Grue, 2512 Kvikne               (2 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Ivar Næverdal, Innset, 7398 Rennebu (2 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Henning Brevad, 2512 Kvikne  (2 år gjenvalg) 

Styremedlem:  Geir Atle Bobakk, 2512 Kvikne   (1 år gjenstående)  

1. Varamedlem: Audun Kregnes, 2500 Tynset   (2 år)  

2. Varamedlem: Bente Fossen Bekken, 2512 Kvikne  (1 år gjenstående) 

1. Revisor:  Leif Olav Nergaard, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

2. Revisor:  Torgeir Svergja, 2512 Kvikne  (1 år gjenvalg) 

Møteleder:  John Svergja, 2512 Kvikne   (1 år gjenvalg) 

Vara møteleder: Steinar Munkhaugen, 2500 Tynset  (1 år gjenvalg) 

                                                

 

Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna villreinområde ble foretatt av FO1 sist medlemsmøte. 

 

Valgkomité: 

Leder:           Ragnhild Berger,    2500 Tynset (Kvikneskogen) (1 år gjenstående) 

Medlem:       Arnt Strand,            2512 Kvikne                         (2 år gjenstående) 

Medlem:       Arnstein Solem,     2512 Kvikne    (3 år) 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Torgeir Svergja kom med et ønske om at revisorene bytter navn til kontrollkomitè og at 

dette tas opp som egen sak under neste årsmøte. 

Vedtak: Alle valg var enstemmig vedtatt. Bytte av navn fra revisorer til kontrollkomitè tas 

opp som en egen sak under neste årsmøte. 

 

8. Styregodtgjørelse:  

Forslag om at statens satser fortsatt skal gjelde, som vedtatt i 2012. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

9. Budsjett 

Gjennomgang generelt av budsjett for 2015. Ingen store avvik fra tidligere år. Årsresultatet 

er forventet til om lag 100 000,- i pluss. 
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Det kom inn spørsmål om det er forventet kutt i lønningene ettersom utgiftene til lønn er satt 

ned for 2015. Daglig leder svarte at det er det ikke, men i 2015 ble Esten S Skullerud leid 

inn på timesbasis til ett oppdrag for Fishspot og de to friluftsukene og at det ikke er forventet 

å bruke andre enn de fast ansatte i 2015, derfor er utgiftene satt ned for dette året 

sammenlignet med 2014. 

 

Vedtak og kommentarer fra årsmøtet:  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Oppmøtte: 

Stein Arnt Stai (Bjørgan/Ween/Frengstad), Audun Kregnes (Kvikneskogen Vest), Tale Nedberg (Y-

tjønnan), Trygve Estensgård (Svartsjølia grunneierlag), John Svergja (Falningsjølia/ordstyrer), 

Kristoffer Flaa Sørensen (Ya/Gryta), Steinar Munkhaugen (Burufjellet), Magne Torleif Rønning 

(Vollan Utmarkslag), Tale Nedberg (Tynset kommune), Esten S Skullerud (innleid hjelp i 2015), 

Ingebrigt Storli (Fjelloppsyn), Kristin L Austvik (Daglig leder/Fjelloppsyn), Bård Bjørsagård 

(Kviknebrona utmarkslag/leder valgkomitè), Leif Olav Nergård (Revisor/Svergja/Ya/Russu 

grunneierlag), Torgeir Svergja (Revisor/Svartsjølia grunneierlag), Geir Atle Bobakk (styret i KUR), 

Stein Grue (styret i KUR), Henning Brevad (Styret i KUR), Steinar Munkhaugen (møteleder), John 

Svergja (Kvikne klekkeri), Ingebrigt Storli (ansatt KUR), Kristin L Austvik (ansatt KUR). 

 

 

Kvikne 25.mars 2015     Tale Nedberg, referent 

 

Magne Torleif Rønning 

Kristoffer Flaa Sørensen 


