Kvikne Utmarksråd
Kvikne, 14.12.21

Utskrift fra møtebok

Møtedato:

Onsdag 8.12.2021 kl. 19.30 Vollan

Antall sider i denne utskrift:

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:
Fraværende medlemmer:
Møtende varamedlemmer:
Referent:
Andre:

Stein Grue, Sveinung Eithun, Trond Livden, Geir Atle Bobakk
Henning Brevad
Kristin Lund Austvik

Behandlede saker
Sak.nr.år

Sak 8.21 – 10.21

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
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Lønnsreguleringer
Styret tar en gjennomgang av lønn og oppfølging av dette.

Saksframlegg:

Vedtak:

Sak 9/2021
Saksframlegg:

Diskusjon:

Vedtak:

Styreleder og daglig leder har hatt et lite møte med regnskapskontoret. De kan ikke ta på seg
lønnsjusteringer uten beskjed fra utmarksrådet, så det bør tas som en sak i styret årlig en gang etter
1. mai.
Styreleder har videre undersøkt hvor de ansatte bør ligge i lønn per i dag. I forhold til
Fjellstyresambandets tariff ligger utmarksrådet mye lavere. Dersom lønnsnivået på de ansatte skal
justeres mye opp bør imidlertid dette tas som en årsmøtesak.
Lønnsjusteringer tas som en sak i styret årlig så snart som mulig etter 1. mai (jfr. lønnsoppgjør i
stat). Lønna til de ansatte må justeres opp til dit den skal være i forhold til tariff. Lønna justeres i
første omgang i januar.

Vippsbetaling av fiskekort
Fiskekort for Kvikne kan i dag kjøpes på Coop Kvikne og via Inatur sin hjemmeside. Ved kjøp på
nett (Inatur) ilegges kjøper et gebyr på 20 kr ved kjøp av et døgnkort (70,-). Det er også gebyr på
sesongkort. Tidligere hadde vi også en SMS-tjeneste via Inatur, men den er nå tatt bort da Inatur
avsluttet en tidligere løsning hos Scanatura. Det er mulig å sette opp et SMS-tilbud hos Inatur
dersom dette er ønskelig.
En annen mulighet er å opprette Vippsbetaling for fiskekort. Vipps tar 1,99 % per transaksjon ved
> 10 MNOK årlig Vipps-omsetning for bedrifter.
Fiskere betaler da inn for det antall døgn de ønsker å fiske, eller for et sesongkort. De får en
kvittering fra Vipps som ved all annen Vipps-betaling, som kan brukes som fiskekort.
Styret diskuterer i møtet om det skal settes opp en SMS-løsning og/eller om det skal opprettes
Vipps-betaling for fiskekort. Sekretær forsøker å få pris på SMS-løsning fra Inatur innen møtet.
Vipps er ei god løsning som kan gjøre at enda flere betaler fiskekort siden det er såpass lettvint. Det
må skrives på plakat for vipps-betaling at fiskerne må skrive dato for hvilke døgn de ønsker fiske
ved betaling i Vipps. Fiskekort kan da kontrolleres ved kvittering for vipps-betaling. Det er også
mulig å hente ut lister over hvem som har betalt i Vipps-portalen.
Det opprettes Vipps-betaling for fiskekort.
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Eventuelt/orienteringer
Rødlisting av rein
Daglig leder fortalte at villreinen er kommet med på rødlista for arter for 2021 som nær truet. En
reell nedgang i totalbestanden i Norge som en følge av bekjempelse av CWD og en uviss framtid
med tanke på CWD er årsakene som er nevnt for rødlistestatusen. Villrein som er forvillet fra
tamrein, som Forollhogna-reinen, er imidlertid ikke er inkludert i selve rødlistevurderingen når de
regner totalbestand av villrein i Norge. Et viktig poeng er likevel at all villrein i Norge er rødlistet,
selv om ikke alle delbestander er tatt med i beregning av totalbestand som danner grunnlag for
rødlistevurderinga.
Miljøkvalitetsnorm for rein
Den vedtatte miljøkvalitetsnormen er forskriftsfestet og skal være et grunnlag for å vurdere alle
villreinbestander i Norge ut fra en rekke ulike parametere. Det skal hjelpe til å sikre at vi fremdeles
har livskraftige bestander med villrein i Norge. I normen inngår 3 delnormer som alle
villreinområdene skal vurderes ut fra. Kvalitetsnormen opererer etter et slags trafikklys-system i
alle tre delnormer. God tilstand er grønt lys, som er den beste kategorien. Middels er gult lys, og er
godkjent, men vi må passe på. Dårlig er rødt lys. Da vil det trolig komme krav om tiltak for å om
mulig avdekke årsak til den dårlige tilstanden i første rekke.
Avvikling av årets rypetaksering
Avviklinga av årets rypetaksering gikk veldig greit. I forkant av takseringa var det flere møter og
rett etter taksering var det et møte for alle grunneierlag der takseringsansvarlig og KUR deltok og
årets rypehøst ble drøftet. Det har ikke vært noen negative tilbakemeldinger på gjennomføringa av
årets taksering og vi tar sikte på samme opplegg til neste år.
Handicap-fiskeplass på Kvikne-framgangen i prosjektet
Daglig leder og fiskeansvarlig fortalte om framgangen i prosjektet. Utkast til avtale med grunneier
er skrevet, skisser tegnet og kostnadsoverslag på fiskeplassen innhentet. Avtaler om grunn og evt
bruk av vei må på plass før man begynner å søke midler. Det må også avklares endelig med
kommunen om tillatelse til lukket tank på utedoet.
Bestandsplan hjortevilt-revidering
Bestandsplanen må være vedtatt før jakta 2022. Hjorteviltansvarlig og daglig leder lager et forslag
til revidert bestandsplan som tas opp med laga som er medlemmer i valdet.

