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REFERAT FRA STYREMØTE  

 

Dato: 25.02.22 kl. 1800 

Sted: Oveinang grendehus 

Innkalt: Styret  

Meldt forfall: Erling og Steinar 

Referent: KS 

Referat sendt styret, ordfører Steinar Kyrvestad, Bjornevatn.no 

 

1 Innkalling og dagsorden godkjent 
2 Referat fra møte 21.05 godkjent.  
3 Status løypene 

Skifolket har utelukkende skryt av løypestandarden. 
Gamleveien ved Bakkebu viser seg for smal. Maskinen gled ut nylig med mye strev for å 
komme på sporet igjen. Uppstad foreslo å legge løypa nede på Myra, men Tor Lunden 
som jo er lokalkjent, mener der er for blødt. Vi besluttet at det bestilles gravemaskin av 
noen med aktivitet på Heia, med sikte på å utvide veien i nødvendig grad på innsiden. 
Tor tar seg av dette. OK Tor? (Her tok jeg meg en frihet i ref.)  
Trær. Uppstad har sagt det må tas flere trær. Karl S har bedt om nærmere info om hvor. 
(I samtale med Uppstad 27.2 ble dette ikke mer konkretisert). 
 

4 Økonomi. Olav orienterte. Ca 50 betalende pt er for dårlig. Vi forventer 180-200 og vil 
derfor sende brev til hytte-eiere og – festere som før. Olav tar seg av å få navn/adresser 
fra kartverket og KS skaffer ham gnr., bnr., festenr. (fungerte ikke på nett, KS overtar 
saken) 
KS gjør avtale med Setpro som har sendt ut for oss tidligere. 
Grasrotmidler har dog positiv utvikling.  
Overskudd fra garasjeprosjektet, ca 165’ betraktes som buffer, vi tilstreber at driften skal 
gå i balanse. 
 

5 Forslag om skuter med sporkall på Store Bjørnevatn i henvendelse fra Hans Andersen 
med hytte på Grytestøyl (øst i St Bjørnevatn). Vindutsatt, så nær daglig kjøring vil nok 
trengs. Vi luftet tanken om dette kunne vært aktuelt for vinter- og påskeferie. Vi 
sonderer litt hver for oss ang aktuelle til å kjøre. Aktuell trasé: nordsiden fra øst, skrått til 
sydsiden fra Bjørnevasshytta, evt forlenge til Osstøylløypa. Løyveforhold ble ikke drøftet.  
 

6 Rasfare i Bjørnevasslåmi  
Raspartiet er velkjent for de fleste, men bør skiltes. Torleif satte ofte et skilt der. KS 
bestiller et vinterskilt fra Moseid og får Uppstad til å sette ned i snøen. 
Som mulig strakstiltak kontaktes Skisporet for om mulig å få det på kartet. (Begge deler 
ok i samtale med Uppstad) 
Vi drøftet også trasévalg uten å lande løsning.  
 

7 Nytt ang reinsdyr 



[Skriv her] [Skriv her] Side 2 av 2 

KS ble av valdansvarlig henvist til Statens naturoppsyn i Bykle, med svar på epost fra 

Sveinung H Olsnes, se under. Vi melder tilbake at vi ser positivt på dette. 

Slik eg forstod så var dette snakk om løyper som vert køyrd opp på nordsida av Bjørnevatn. Dette er, 
som kjent, eit svært viktig trekkområde for reinen både sommar og haust. 
Erfaringsmessig så kjem dyra nedover på våren og står i området nord for Bjørnevatn og prøvar å 
kome seg sørover. Dette tek normalt noko tid og dyra kan stå lenge på kantane ut mot Bjørnevatn før 
dei vågar å krysse vegen og området med mykje ferdsel. Derfor er all minimering av aktivitet i 
området positivt for reinen sin arealbruk og for mogelegheiten til å kome ned på kalvingsområda i 
sør. 
Me kan ha løpande dialog på dette utover våren og eg kan uansett gje beskjed om når dyra er på 
trekk sørover for å krysse. 
  
Med helsing 
Sveinung H. Olsnes 
Seniorrådgiver-Naturoppsyn, Tilsyn – innland 

 

Statens naturoppsyn 

Miljødirektoratet  

Telefonk3 840 

E-post: sveinung.olsnes@miljodir.no 

www.naturoppsyn.no - www.miljødirektoratet.no 

   

8 Utvidelese av styret. Drøftet. Ingen nye innspill. Konklusjon: KS kfr. med Steinar ang en hytteeier 
til styret. 
 

9 Neste møte KS innkaller til et møte over påske 
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