
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I KNUTSHØ VILLREINUTVALG 2017 
 

Det ble avholdt møte i Knutshø villreinutvalg den 15.2.2017 på Skifer Hotell kl. 12- 15.  
 
Fremmøtte medlemmer: Narve Hårstad, Bjørnar Brendryen, Trond Berger og Arnt strand.   

Fraværende: Jørgen Strømhaug  

Fremmøtte varamedlemmer: Hallgeir Odden 
Sekretær: Kristin L Austvik  

Sakliste  

 

 

Sak 1/2017 Gjennomgang av brevjournal  

Vedtak: Gjennomgang av brevjournal. Ingen merknader. 

Sak 2/2017 Regnskap 2016  

Vedtak: Regnskap for 2016 ble gjennomgått og godkjent av de frammøtte. Revisjonsrapport manglet til 

møtet, men blir ettersendt styret og framlagt for årsmøtet. 

Sak 3/2017 Årsmelding 2016 

Vedtak: Forslag til årsmelding legges fram for årsmøtet med de endringer som ble gjort på møtet.  

Sak 4/2017 Kvote, kvotesammensetning og jakttid 2017 

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

resultat fra minimumstelling, og utvalget venter derfor til styremøtet samme dag som årsmøtet. 

Da har vi forhåpentligvis ei god minimumstelling som bakgrunn for kvoteforslag til årsmøtet.  

Forslag til kvotesammensetning blir som i 2016; 25 % fritt dyr, 35 % simle/ungdyr og 40 % kalv.  

Jakttid foreslås endret fra 20.8 til og med 21.9, til 20.8 til og med 15.9, men med jakt fram til kl. 

20.00 hver kveld (ikke til klokka 18.00 fra og med 6.9 som tidligere). Forslaget sendes ut sammen 

med øvrige årsmøtepapirer og begrunnes. 

Sak 5/2017 Budsjett 2017 

Vedtak: Forslag til budsjett for 2017 ble gjennomgått. Budsjettet avhenger av kvote. Et endelig forslag til 

budsjett blir derfor vedtatt på styremøtet før årsmøtet. 



 

 

For Knutshø villreinutvalg, 

Kristin Lund Austvik 

Sekretær  

Tlf. 992 74 943 

Sak 6/2017 Innkomne saker til årsmøtet 

Saksframlegg: Det er ingen innkomne saker til årsmøtet. 

Sak 7/2017 Tid og sted for årsmøtet 

Vedtak: Årsmøtet settes til den 5. april, på Kvikne kl. 19.00. Det blir styremøte fra kl. 17.00  

Sak 8/2017 Eventuelt/orienteringer 

Felles oppsynsordning 

Ingolf Røtvei (Oppdal Bygdeallmenning) fikk i oppgave å utarbeide et forslag til ei felles 

oppsynsløsning for Knutshø i møtet mellom oppsyn og utvalg 30.11.16. Ingolf utarbeidet et 

forslag som har vært oversendt oppsynslederne i Folldal og Kvikne (TOR) for «godkjenning». 

Forslaget går i grove trekk ut på at to oppsyn har ansvar for ei uke av gangen og at disse er fra 

to ulike oppsynsområder. De to har ansvar for å fordele området mellom seg i «sin» uke og 

rapportere om villreinens bevegelse i løpet av dagen til den som legger inn på 

oppsynstelefonen. Det oppsatte forslaget fordeler antall oppsynsdager likt mellom Oppdal, 

Folldal og TOR. Kostnadene dekkes i denne omgang av områdene hver for seg, men det er 

ønskelig at man enes om en kostnad som legges på fellingstillatelsene fra hvert av områdene 

slik at kostnadene fordeles likt på jegere/rettighetshavere. 

Overgangsavtaler 2017 

Hverken Oppdal, TOR eller Statskog har fått noen negative tilbakemeldinger på 

overgangsavtalene som ble prøvd ut mellom disse tre områdene i 2016. De tre områdene 

ønsker å gå videre med avtalen i 2017. Dersom jakttida blir foreslått kortet ned til og med den 

15.9 vil det imidlertid bli færre dager med overgang med avtalen som den var i 2016 og det er 

ikke ønskelig fra utvalget sin side. Sekretær i utvalget utarbeider et forslag til ny avtale med 

tanke på nedkortet jakttid gjeldende for 2017. Forslaget sendes ut til Oppdal, Statskog, Folldal 

og TOR.  

Bestandsplan- revideres før høsten 2018 

Gjeldende bestandsplan for Knutshø villreinområde går til og med 2017. Planen fikk en 

skikkelig revisjon i 2012 (planen gjelder for perioden 2013-2017), så det vil ikke bli behov for 

en like omfattende endring. Figurer og tabeller må oppdateres og det må inn noe om de ulike 

tiltak som er gjort og som planlegges i neste periode. En del andre punkter må også ses på. 

Sekretær i utvalget ser på dette og søker eventuelle restmidler i 2017 fra Fylkesmannen til 

oppstart av arbeidet. Et forslag til ny plan sendes ut til rettighetshaverne for høring før 

årsskiftet, men vi må avvente tall fra årets jakt og strukturtelling så dette kommer med. 


