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1 Skogland, T (1994). Villreinen, fra urinnvåner til miljøbarometer. Teknologisk forlag. 

Sak 9/2018 
Referatsaker 
Gjennomgang starter ved 009/17  

 

Vedlegg: 
Brevjournal for Knutshø villreinutvalg 2017 

Vedtak: 
Styret tar dette til orientering. 

Sak 10/2018 Minimumstelling og kvote 
Ole Jørgen Kjellmark, Ingolf Røtvei og Håvard Rønning har gjort et forsøk på 

minimumstelling den 03.03 2017. Det ble funnet 1287 dyr. Det er ca. 40 dyr mer enn 

forventet ut fra stammeregnskapet som tar utgangspunkt i minimumstellinga i 2016, 

kalvtellinga 2016 og avgang jakt, samt naturlig avgang. Forholdene under tellinga var 

gode.  

Ved ei kvote på 400 dyr som i 2016 og med utgangspunkt i minimumstellinga i 2017 og 

ellers normale tall, men oppjustert naturlig avgang fra 3 til 4 % (pga. fotråte) viser 

stammeberegning for vinteren 18/19 1307 dyr. Minimumstelling er imidlertid et 

minimumsanslag på antall dyr som finnes i villreinområdet og man må derfor regne med 

at utgangspunktet er mer enn 1287 dyr, og at bestanden vinteren 17/18 derfor også vil 

telle mer enn de beregnede 1307 dyr.  Statistisk sett er det svært mange muligheter for å 

overse dyr1. At man fant flere dyr under tellinga i 2017 enn hva beregningene tilsa kan 

også tyde på at man har oversett dyr under tellinga i 2016. Det eneste som vi kan si 

sikkert er at vi minst har 1287 dyr vinteren 16/17, og at dersom forutsetningene stemmer 

noenlunde vil bestanden øke til minst 1307 dyr vinteren 17/18. Dette er veldig forsiktige 

anslag ettersom vi har oppjustert den naturlige avgangen og høyst sannsynlig kan regne 

med at det er mer enn 1287 dyr i området pr i dag som utgangspunkt for bestanden i 

17/18. Det vil allikevel neppe være noen fare å redusere kvota fra bestandsplanens 600 til 

400. Sekretær foreslår derfor at det søkes om en kvote på 400 frie dyr og 10 frie dyr til 

hver av feltene Fåset og Naustervorda.   

Vedlegg: 
Kvoteberegning 2017 

Vedtak: 
Kvota foreslås satt til 400 dyr for årsmøtet. 



 

 

Sak 11/2018 Anmodning om høringsuttalelse - søknad om sikring av 
landbruksvei med tiltak i Einunna elv 

Vedlegg: 
Saken fra Folldal kommune er vedlagt 

 

Vedtak: 
Styret i utvalget ser på dette som helt kurant. Sekretær skriver en kort uttalelse på dette 

og sender til Folldal kommune. 

Sak 12/2018 Eventuelt 

Vedtak: 
 

 

 

Mvh, 

Kristin Lund Austvik 

Sekretær  

Tlf. 992 74 943 


