
 

 

Protokoll for styremøte i Knutshø villreinutvalg  
Sted: Folldal gruver, Folldal 

Tid: Onsdag 03.04.2019, kl. 18.00 

Møtende medlemmer: Narve Hårstad, Bjørnar Brendryen, Trond Berger, Arnt strand og Jørgen 

Strømhaug  

Sekretær: Kristin L Austvik 

 

 

Sak 8/2018 Minimumstelling og kvote 
Minimustellinga i Knutshø er gjennomført og det ble funnet 1338 dyr, noe som må sies å 

være bra da beregningene tilsier at det skal være 1365 dyr i vinter.  

 

Kvotefordeling ble i styremøte av 27.2.19 foreslått satt til 25 % fritt dyr, 30 % 

simle/ungdyr og 45 % kalv. Kvote ble foreslått satt til 450 dyr pluss 20 til Fåset og 

Naustervorda.  

Stammeregnskap med foreslått kvote på 450 viser at dersom tellinger og beregninger 

stemmer vil man da havne på 1336 dyr etter jakt, men det er med ei forutsetning på 60 % 

felling, noe som har vært brukt i mange år. Snitt de siste 5 årene viser en fellingsprosent 

på 53 %. 

Hvis fellingsprosenten i 2019 endres til 55 % havner man på 1358 dyr etter jakt. 

Minimumstelling er imidlertid et minimumsanslag på antall dyr som finnes i 

villreinområdet og man må derfor regne med at utgangspunktet er mer enn 1338 dyr, og 

at bestanden vinteren 19/20 derfor også vil telle mer enn de beregnede 1336/1358 dyr.   

Vedlegg: 
Kvoteberegning og stammeregnskap 2019 

Vedtak: 
Etter minimumstellinga i vinter ligger vi noe under beregninga og med ei kvote på 450 og 

en fellingsprosent på 60% vil bestanden da reduseres til neste års telling. 

Villreinutvalget foreslår derfor for årsmøtet at kvota settes til 400 dyr som i 2017. 

Fellingsprosenten i beregningene endres til 55 %. 



 

Sak 9/2018 Brevjournal- innkommet e-post fra Frankmotunet 

 
Den 12.03 sendte Frankmotunet v/Børge Røhjell følgende e-post til villreinutvalget v/sekretær: 
 
Viser til telefonsamtale tidligere i dag ang. reinsjakt i Knutshø. 
Jeg skriver til dere på vegne av Frankmotunet som er en del av Tyrilistiftelsen som er en ideell 
organisasjon som tilbyr behandling og oppfølging av personer fra 18 år og oppover med alvorlig 
rusavhengighet. Våre pasienter, eller elever som de kalles hos oss, har ofte tilleggsproblematikk 
knyttet til sosiale relasjoner, psykisk og fysisk helse. 
Helt siden Frankmotunet ble etablert i 1992 har friluftsliv i ulike former vært en del av 
behandlingsopplegget. På høsten har vi ofte tatt med elevene på både reinsjakt og elgjakt. Vi har 
da organisert det slik at de lederne som har hatt egne (private) kort har tatt med seg elever, slik 
at de har fått mulighet til å oppleve jakta på nært hold. Dette har gitt både oss ledere og ikke 
minst elevene mange minneverdige stunder. Problemet nå er at det er færre jegere blant 
lederne, samt at det er færre kort generelt. Så vi kan stå i fare for at ikke noen av ledere har 
reinsjaktkort til høsten og dermed ikke kan ta med elevene på jakt. En annen utfordring med å 
bruke private kort er jo at vi ikke kan jakte på egen hånd som vi selv ønsker i og med at vi har 
«lovet» å jakte med elever i forbindelse med jobb.  
Frankmotunet er et bofellesskap hvor elevene er inne til døgnbehandling. Evt. felt vilt vil bli 
benyttet til kjøkkenet vårt, slik at de også får erfaring med felt vilt og kan se veien fra fjellet til 
tallerken.  Ellers kan det nevnes at vi hver vår tilbyr jegerprøven til våre elever. Opp gjennom 
årene har vi sett at dette har vært viktig for mange av elevene våre, det å finne en ny interesse 
og danne et nytt nettverk er viktig i kampen for å bli rusfri. I og med at uansett hvor de bosetter 
seg etter endt behandling vil det alltid være en eller annen jeger- og fiskerforening i området. 
  
I fjor fikk vi tildelt et kalvekort fra Folldal fjellstyre, det samme fikk Folldal skole. Vedtaket fra 
Folldal Fjellstyre kan lese nedenfor 
«Fjellstyret behandlet søknadene v.tildeling av villreinjakt og gir ett stk kalvekort for Knutshø for 
jakt i 2018 til Folldal  skole og Tyrilistiftelsen for benyttelse iht til søknad. For senere år ber 
fjellstyret at lignende søknader sendes villreinutvalg i aktuelle områder.» 
  
Med bakgrunn i dette søker vi nå om å få tildelt et kort fra Knutshø villreinutvalg. 
 
Med vennlig hilsen 
Børge Røhjell 
Karriereveileder og adjunkt med tilleggsutdanning 
Nord-Østerdal, Tyrili avd. Frankmotunet 

Vedlegg: 
Brevjournal 

Vedtak: 
Sekretær sender svar til Tyrilistiftelsen v/Børge Rødhjell med kopi til Folldal Fjellstyre om at 

Knutshø villreinutvalg ikke har noen kort til disposisjon og at vi anbefaler at de heller går i dialog 

med Folldal Fjellstyre om å få til en ordning med de igjen.  

Kristin Lund Austvik 

Sekretær  

Tlf. 992 74 943 


