
 

Innkalling til styremøte i Knutshø villreinutvalg  
Sted: Bygdeallmenningskontoret, Oppdal 

Fremmøtte medlemmer: Narve Hårstad, Trond Berger, Arnt strand og Jørgen Strømhaug, 

Helge Ivar Hovde  

Sekretær: Kristin L Austvik 

Tid: Fredag 09.03.2018, kl. 13.00. Vi starter møtet med lunsj. 

Sakliste  

Sak 1/2018 
Gjennomgang av brevjournal  

Vedlegg: 
Brevjournal for Knutshø villreinutvalg 2018 

Vedtak: 
Gjennomgang av brevjournal. Ingen merknader. 

Sak 2/2018 
Gebyrsatser Knutshø villreinområde fra 2018 

Gebyrordningen for feilskyting av villrein i Knutshø har vært diskutert blant 

oppsyn og enkelte i villreinutvalget og man er kommet fram til at den er uheldig 

som den er i dag. På grunn av store sprang i kortpriser mellom kortkategoriene og 

lave gebyrsatser, gjør ordningen det lønnsomt å bevisst skyte feil dyr og betale 

gebyr istedenfor å kjøpe en kortkategori som er dyrere i utgangspunktet. Det er 

derfor på tide å revidere satsene, og kanskje også hele gebyrordningen. 

Diskusjon: 
Det ble en del diskusjon om dette temaet og hvorvidt man skal legge opp til å 

straffe all feilskyting, eller la de som skyter «skrapdyr» i større grad gå fri. Utvalget 

var imidlertid samstemte i at jegere skal skyte det de er tildelt og at alt annet bør 

søkes unngått ved gebyr. 

Vedtak: 
Gebyrsatsene for feilskyting av simle/ungdyr skutt på kalvkort foreslås økt til kr 1000 + kr 

200 per kilo over 25 kilo, og for feilskyting av voksen bukk på simle/ungdyr økt til kr 1000 

+ kr 200 over 45 kilo. 

Sak 3/2018 
Bestandsplan Knutshø villreinområde 2018-2022 

Forslag til ny bestandsplan for Knutshø har vært ute på en første høring hos 

rettighetshaverne med frist for innspill 15. februar. Det er kommet inn 2 

høringsinnspill som villreinutvalget må drøfte. 

Vedtak: 
Planen sendes ut igjen til rettighetshaverne med de endringer som ble gjort i møtet 

sammen med øvrige møtepapirer for årsmøtet. 

 



 

Sak 4/2018 Regnskap 2017  

Vedlegg: 
Regnskap 2017 

Vedtak: 
Regnskapet vedtas som forelagt. 

 

Sak 5/2018 
Årsmelding 2017 

Vedlegg: 
Forslag til årsmelding for Knutshø villreinutvalg 2017 

Vedtak: 
Årsmeldinga vedtas med de endringer som ble gjort i møtet. 

 

Sak 6/2018 
Kvote, kvotesammensetning og jakttid 2018 

Vedtak: 
Forslag til kvote, kvotesammensetning og jakttid ble gjennomgått på møtet. 

Kvotefordeling foreslås til 25 % fritt dyr, 30 % simle/ungdyr og 45 % kalv. Kvote foreslås 

på 400 dyr pluss 20 til Fåset og Naustervorda. Jakttid foreslås fra og med 20. august til og 

med 15. september.   

Sak 7/2018 
Budsjett 2018 

Vedlegg: 
Budsjett 2018 for Knutshø villreinutvalg (budsjett vil avhenge av vedtatt kvote for 2018). 

 
Det foreslåtte budsjettet legger opp til et underskudd på om lag kr -23.000. 

Hovedårsaken til dette er den lave kvota som fører til reduserte inntekter av kontingent, 

men også mindre tilskudd på posten «tilskudd til tiltak i villreinområder» som er refusjon 

av innbetalte statlige fellingsavgifter året før. Alternativene er å sette opp kontingenten, 

holde igjen brøkdyr som selges til inntekt for utvalget eller å kjøre med underskudd og 

bruke av kapitalen til vi igjen har høyere kvote. Villreinutvalget har om lag 416.000,- på 

bok, så det vil ikke være noe problem å kjøre med underskudd i 3-4 år.  

Vedtak: 
Budsjettet vedtas som forelagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mvh, 

Kristin Lund Austvik 

Sekretær  

Tlf. 992 74 943 

Sak 8/2018 Eventuelt/orienteringer 

Vedlegg: 
E-post fra Hans Musæus, Sparsjøvollen 

E-post fra Henning Alme, Fådal/Fåset 

Vedtak: 
Hans Musæus får tilbakemelding om at villreinutvalget kan ta kontakt med 

villreinsenteret for å få justert kartet, men en eventuell kostnad må grunneier ta seg av. 

Villreinutvalget ønsker å vite mer om opphavet til «Savalen-reinen» før dette eventuelt 

godtas. Foreløpig vil derfor Fåset og Naustervorda få tildelt 10 frie dyr hver som kun kan 

felles på disse områdene. Sekretær gir tilbakemelding til Henning Alme om dette.  


