
REFERAT FRA MØTE I BJØDNA-TORES VENNER (BTV), 13.10.2022 

 

Til stede: Per Terje Haaland, Tone Marit Haaland, Dag Vaaland, Olav Balle, Leif Rune Frafjord og Nina 

Hatleskog. Per Jostein Haaland, web-ansvarlig, var også til stede på møtet. 

Kåre Haaland hadde meldt forfall. 

 

16/22 Godkjenning av referat fra styremøte 19.05.2022. 
 
Godkjent. 
 
 

17/22 Kvednå i Nordalsånå 
 

Vedtak: Prosjektet legges på is 
 
Valgets kvaler ….. Dette var fra dag 1 et ambisiøst prosjekt – komplekst og dyrt, men alle var positive, 
og Per Terje har nedlagt mye arbeid ifm kontakt med berørte grunneiere, kommune og Statsforvalter, 
samt søknad til NVE om eventuell konsesjon (uttak av vann). Både kommunen (kultur) og NVE var 
positive. 

 
 Vi har vært på befaring til Sevheimkverna på Finnøy (november 2021), diskutert plassering av kvednå 

(Molaug eller Håland) og Tone Marit har laget foreløpige tegninger. Vi har brukt mange styremøter på 
å diskutere alle aspekter av prosjektet. Kommunen ønsker at en juridisk person skal stå som søker ifm 
dispensasjon fra Plan- og bygningsloven, og da må det bli Per Terje, som er grunneier. 
 
Teknisk og praktisk er prosjektet ok - vi kan klare å gjennomføre det, men det koker ned til en uavklart 
økonomisk situasjon, og ikke minst hvem som skal ha ansvaret for oppfølging og vedlikehold i 
framtiden! Vi i styret er alle over middagshøyden. Vi har for få medlemmer og for lite engasjement i 
foreningen. En eventuell gjennomføring av prosjektet krever fremdriftsplan og forpliktelse fra 
deltakerne. 
 
Per Terje foreslår å legge prosjektet på is – ikke skrinlegge det. Kåre har foreslått å  
 
A) gjennomføre som et planprosjekt – å ferdigstille tegninger og utstyrslister. Nødvendige tillatelser 
skaffes slik at et komplett konsept foreligger, slik at fremtidige BTV-styret eller andre interessenter kan 
plukke opp saken på et senere tidspunkt. 
 
B) Prosjektet av avsluttes midlertidig. Det vi har så langt arkiveres på BTV’s hjemmeside. 
 
Konklusjon på styremøtet: med tungt hjerte legges prosjektet på is. Vi sender ikke søknad til Plan- og 
bygningsetaten. 
 
En orientering om saken må på agendaen på årsmøtet i mars 2023. 
 
 

18/22 Tur-potensiale 2023 
 
Forslag fra Kåre: 
 
- Rydde stien til Øygups og området rundt høyløa der oppe. Sette opp solid benk og bord som gave fra 
BTV. Rydde og klargjøre/sikre utsiktspunktet mot Håland. 
 
- Sti opp fra Sinto/Urbakk og ned til stien til Eikeskog, eller omvendt. 
 
- Tradisjonell tur fra Retland til Kommedal/Brådland. På forhånd merke/grovrydde stien ned i skogen 
mot Kommedal/Brådland. Fabelaktig tur, ikke så langt og tungt. 



 
 
Forslag fra Per Terje/styret: 
 
- Bjødna-Tore turen: Håland - Øvre Espedal og over til Fossmork (hvor kona til BT kom fra). Eller fra 
Fossmork til Håland. En historisk vandring. Krevende tur, men en kan gå hele eller halve turen. 
 
- Rydde og merke hele stien fra Snelldal til Eikesog  Håland. Merke rundløype. 
 
- Fidjadalen fra Blåfjellenden til Eikeskog: mange kulturminner, men lang tur. 
 
- Brådland-Urdalen-Brådlandsstølen-Brådland: Flott, men krevende tur 
 
Vi skal ha en tur til våren! Tas opp på styremøte i januar hva vi skal bestemme oss for. Må snakke med 
berørte grunneiere. 
 
 

19/22 Eventuelt. 
 
Årsmøte: torsdag 30. mars 2023. 
 
Neste styremøte: 26. januar 2023. 
 
Det var enighet på møtet om at Aslak skal få 300 kr pr. time for å fikse diverse feil på ny nettside – 
etter oppdrag fra PT. 
 
Olav skal anmelde boken «Planter og tradisjon» av Ove Arbo Høeg, og denne legges ut på 
hjemmesiden vår. Dette er allerede gjort. Han jobber også med en artikkel om nyttige planter, som 
skal legges ut på nevnte plattformer. 
 
 
 
 
 

Nina Hatleskog, 26.10.2022. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


