
Kvikne Utmarksråd 

 Kvikne, 18.06.21 

Utskrift fra møtebok 
 

 

 

 

 

Innkalles: Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk. Sekretær: Kristin L Austvik 

Inviteres: Magne Thorleiv Rønning, Audun Langtjernet Kregnes  

 

Tilstede på møtet 

Møtende medlemmer: Stein Grue, Sveinung Eithun, Henning Brevad, Trond Livden, Geir Atle Bobakk 

Fraværende medlemmer:  

Møtende varamedlemmer: Magne Thorleiv Rønning, Audun Langtjernet Kregnes 

Referent: Kristin L Austvik 

Andre:  

 

 

 

 

Behandlede saker 

 

Sak.nr.år   Sak 5.21 – 7.21 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Møtedato: Tirsdag 8.6.2021 kl. 20.00 Vollan Antall sider i denne utskrift: 3 



Kvikne Utmarksråd 

 Kvikne, 18.06.21 

Utskrift fra møtebok 
 

 

 

Sak 5/2021 Innmelding av Leiran Lågia i storviltvaldet 

 Leiran Lågia har fått beskjed av Tynset kommune om at de må gå inn i et storviltvald og dermed 

bli del av et bestandsplanområde med kvotetildeling etter en bestandsplan i framtida. De ønsker 

selv å være med i Kvikne storviltvald. 

 I gjeldende bestandsplan for Kvikne står følgende: «Kvikne storviltvald består av jaktfelt for elg 

hvor samtlige felt er betalende medlemmer av Kvikne Utmarksråd».  

Leiran Lågia ønsker ikke å være med i Kvikne utmarksråd, men vil likevel være med i valdet. 

Styret må ta stilling til om det er mulig. 

 

Vedtak: Leiran Lågia må bli medlemmer i Kvikne utmarksråd dersom de skal være med i storviltvaldet, på 

lik linje med resten av grunneierlaga. 

Sak 6/2021 Handicap-fiskeplass på Kvikne 
Vedlegg: Orkla gjennom Kvikne er ei god ørret elv, men dårlig tilgjengelig og tilrettelagt for 

funksjonshemmede. Fiskeansvarlig har forslag om at Kvikne utmarksråd forsøker å tilrettelegge for 

en handicap-fiskeplass et sted ved Orkla.  

 

Styret drøfter dette i møtet. 

Diskusjon:  

Styret er samstemte i at dette er en god ide. Det må lages en prosjektskisse med en plan for hvordan 

dette skal lages med kostnadsoverslag og plan for finansiering. I skissen må det også være en plan 

for vedlikehold og drift av plassen, deriblant dotømming.  

Skissa må oversendes sammen med søknad til ulike aktører, deriblant KVO. Grunneier(e) ved 

aktuelt sted må også kontaktes før søknader oversendes.  

Vedtak:  

Styret tenker på dette til neste møte. Fiskeansvarlig og daglig leder utarbeider ei skisse før neste 

møte da saken diskuteres videre. 



Kvikne Utmarksråd 

 Kvikne, 18.06.21 

Utskrift fra møtebok 

Sak 7/2021 Eventuelt/orienteringer 

Saksframlegg: 

Epost mottatt 6.6.:  

Hei. Vi arrangerer NM bandhund 12og 13 august i Nord Østerdal. Hovedkvarter 

er på Os. Vi benytter terreng på Kvikne, Tynset, Røros,Alvdal,Tolga og Os. 

Vi mener vår virksomhet, har sterk relevans til deres virksomhet, i og med 

vårt sterke bidrag til å utvikle jakthunder, og ikke minst ettersøkshunder. 

For å få til ett godt arrangement vil ett bidrag fra dere styrke dette. 

Markedsføring av logo/ virksomhet vil bli gjort på hjemmeside, sosiale 

medier og mesterskapets program. 

 

Vi håper dere kan se på muligheten for et bidrag. Spørsmål kan rettes til 

Bjørn Grue tlf 95139493  brgrue@gmail.com <mailto:brgrue@gmail.com> 

 

Mvh Østerdalen Elghundklubb v/ Bjørn Grue 
 

 

 

Lønnsreguleringer. Styret ser at det trengs en gjennomgang av lønnskostnader. Dette drøftes i 

møtet. 

 

Diskusjon: 

Kvikne utmarksråd har ingen egen budsjettpost for slike tilskudd. Det ligger imidlertid inne 20.000 

i budsjettet til tilskudd til Norsk ørretfiskefestival i 2021. Dette arrangementet vil ikke bli avholdt i 

2021 og midlene, eller deler av disse kan derfor omdisponeres.  

Vedtak: Kvikne utmarksråd sponser Østerdal elghundklubb med 10.000,- til NM i bandhund. 

Det trengs en ny gjennomgang av lønnskostnader. Lønn justeres mot tariff.  Daglig leder og 

styreleder ser nærmere på dette. 
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