Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 12.05.20

Utskrift fra møtebok

Møtedato:

Onsdag 06.05.2020 kl. 19.30 Vollan

Antall sider i denne utskrift:

Innkalles: Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk.
Inviteres: Audun Langtjernet Kregnes, Magne Thorleiv Rønning.
Sekretær: Kristin L Austvik

Tilstede på møtet
Møtende medlemmer:
Fraværende
medlemmer:
Møtende
varamedlemmer:
Andre:
Referent:

Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk.

Audun Langtjernet Kregnes

Kristin L Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år

Sak 3.20 – 6.20

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 3/2020
Sakframlegg:

Diskusjon:

Felles oppsynsordning for Knutshø i 2020
I 2017 inngikk Oppdal Bygdealmenning, Tynset/Rennebu og Statskog avtale om full fellesjakt i
midtukedagene (mandag-torsdag) fra 2. jaktuke. I 2020 oppfordret Oppdal Bygdeallmenning
Knutshø villreinutvalg til å arbeide for å få med også Folldal på denne avtalen.
Det ble avholdt flere møter og stemningen var i all hovedsak positiv også blant laga i Folldal til å få
til en felles avtale, men så ble alle videre møter om dette avlyst grunnet korona, og Folldal valgte
å fortsatt holde seg utenfor fellesjaktavtalen for 200.
Oppsynssamarbeidet mellom de største rettighetshaverne har fungert godt de siste årene,
men ettersom Folldal ikke vil være med på fellesjakta har Oppdal Bygdeallmenning avgjort at de
ikke vil gå oppsyn i Folldal i 2020, men ønsker fortsatt en oppsynsordning med TOR, som da
henger sammen med fellesjaktavtalen.
Styret i KUR bør avgjøre om man skal legge seg på samme linja som OBA og kun gå oppsyn på
Oppdal/Statskog i 2020.
Oppsynsinnsatsen som vi bidrar med er betaling for overgangsavtalene og da må det være en
sammenheng i at man har overgang der man bidrar med oppsyn. Når Folldal etter så mange år
med gratis bidrag til oppsyn fortsatt ikke er med på overgangsavtalene blir det ikke riktig å
fortsette med å gå oppsyn her.

Vedtak:

Styret er samstemte i at vi har felles oppsynsordning med Oppdal/Statskog og at vi ikke skal gå
oppsyn i Folldal i 2020.

Sak 4/2020

Brev til fuglehundklubben

Sakframlegg:

Diskusjon:

Vedtak:

Sak 5/2020
Saksframlegg:

Vedtak:

Sak 6/2020

Grunneierlaga på Kvikne ønsker at Kvikne Utmarksråd (KUR) stiller en del krav til planlegging,
gjennomføring og oppfølging av rypetaksering av deres områder på Kvikne i brevs form til
ansvarlig for takseringene. Noen av kravene er vanlig praksis per i dag og er slik sett bare en
skriftliggjøring av en allerede god praksis. Brevet har vært utsendt på e-post til grunneierlaga som
er med på takseringa til «høring» og til styret i utmarksrådet og øvrige grunneierlag som ei
orientering før det ble sendt til Marianne Steenland som er ansvarlig for takseringene.
Noen av punktene kan være vanskelig og/eller gjøre gjennomføringa unødvendig tungvint og føre
til at man ikke får videreført avtalen om taksering, som jo har fungert veldig godt. Det er viktig at
taksørene forstår at brevet ikke er ment som kritikk og at vi ønsker tilbakemelding på om det er
punkter i brevet som må revurderes for å få videreført avtalen.
Kristin tar en prat med Marianne om brevet og hører hvilke av kravene i brevet som er
uproblematiske og hvilke av kravene som kanskje kan være så vanskelig å overkomme at de ikke
kan gjennomføre taksering for grunneierlaga. Skrivet endres i så tilfelle så det blir
gjennomførtbart og sendes ut til grunneierlaga i retur med beskjed om at de som ikke vil få sine
områder taksert på disse vilkårene må si ifra innen en viss frist.

Klekkeriet
Klekkeriet- framdrift i arbeidet med opprusting av klekkeriet. Kviknehytta har kommet med et
anbud på bygg. KUR har søkt om midler til mer arbeid med vanninntaket, men dette har vi ikke
fått svar på enda.
Kviknehytta får oppdraget og det må utføres i tidsrommet 15 juli tom. 15 sept. Sveinung tar en
prat med Gjermund om dette og diverse små endringer i kostnadsoverslaget. Vi avventer arbeid
med vanninntak til vi får svar på søknaden om midler.

Eventuelt/orienteringer
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Vedtak:

Årsmøtesak- avstemming i sak 3 vedtektsendring. Frist for avstemming i denne saken er nå
utgått. Styret går over innspillene og ser om det er kommet inn nok til at man kan si at det er
fattet et endelig vedtak i sak 3. I hht. § 9 i vedtektene til KUR krever endringer av vedtekter minst
2/3 flertall på årsmøte i Kvikne Utmarksråd.
Da fristen for avstemming i sak 3 var utgått var det kommet inn tilbakemeldinger fra 14
grunneierlag/sameier etc. Av disse svarte 13 at de støtter styrets reviderte forslag til
vedtektsending. I hht. § 5 krever gyldig vedtak krever simpelt flertall av frammøtte
årsmøtedeltakere og ihht § 9 krever endring av vedtekter minst 2/3 flertall på årsmøte i Kvikne
Utmarksråd. I hht dette er det styrets forslag som blir stående som årsmøtevedtak.
Sekretær sender ut vedtak i alle saker i årsmøtet til grunneierlaga og informerer om at styrets
forslag til endring i vedtektene blir stående som årsmøtevedtak med grunnlag i
avstemmingsrunden.

