
 

Innkalling til styremøte i Knutshø villreinutvalg  
Sted: Oppdal turisthotell 

Innkalte medlemmer: Narve Hårstad, Helge Ivar Hovde, Trond Berger, Arnt strand og Jørgen 

Strømhaug  

Øvrige: oppsyn i Knutshø villreinområde 

Sekretær: Kristin L Austvik 

Tid: Mandag 25.11.2019, kl. 09.00, sak 10 tas sammen med oppsynene. Felles lunsj kl 11.30. 

Saksliste  

Sak 10/2019 Gjennomgang av årets jakt og statistikk 

Saksframlegg: Gjennomgang av fellinger mm.  

Hvordan fungerte den felles oppsynsordninga i 2019? 

Hvordan fungerte innlegg på villreintelefonen? 

Vedlegg: Oppsyns- og fellingsrapport for 2019 

Diskusjon: Sekretær gikk gjennom den foreløpige oppsyns- og fellingsrapporten for Knutshø. Av 

rapporten kommer det klart fram at den siste uka (forlengelsen av jakta) hadde mye å si 

for at fellingsprosenten totalt ikke ble lavere enn 45 %.  

Oppsynene er fortsatt godt fornøyde med den felles oppsynsordninga som legger opp til 

en jevn fordeling av innsats og ressursbruk for Oppdal, Statskog, ToR og Folldal. 

Det har ikke kommet inn noen klager på villreintelefonen i år. Narve la imidlertid et forslag 

om å likevel avslutte ordninga med villreintelefon og heller bruke facebook for formidling 

av villreinobservasjoner. Snøhetta har brukt denne ordninga i flere år nå og har gode 

erfaringer med det. På den måten kan oppsyn enkelt legge inn relevante observasjoner, 

og i tillegg kan jegere eller andre også legge inn hva de har sett. Det er også en nyttig 

måte å få ut annen informasjon på. Det ble litt diskusjon om man burde ha både nettside 

og facebookside, eller bare det siste, samt om det bør være ei facebookside eller ei 

gruppe. Det er fordeler og ulemper med begge deler, men villreinutvalget får avgjøre hva 

som skal forsøkes. 

Vedtak: I 2020 skal det forsøkes med facebookside for formidling av observasjoner av villrein 

istedenfor villreintelefonen. Sida skal også brukes til formidling av annen, relevant 

informasjon. Det kan også opprettes ei nettside dersom villreinutvalget ser nytten av å ha 

begge delene. 

Sak 11/2019 
Overgangsordninga nå og i framtida 

Saksframlegg: Statskog, Oppdal og Tynset og Rennebu hadde også i 2019 en avtale om gjensidig 

overgang. Avtalen gjaldt for de tre siste jaktukene mandag til og med torsdag og ble 

videreført til å gjelde også i utvidelsen av jakta (16 tom 19 sept). 



 

Diskusjon: De siste årene har reinen stått standhaftig i Folldal og det har vært ei utfordring å få felt 

det antall dyr som er beregnet ettersom overgangsavtalen ikke gjelder i Folldal. Dette 

resulterte blant annet i ei forlenging av jakta i 2019.  

Det har, helt siden oppstart av overgangsordninga, vært ønskelig å få med Folldal på 

denne avtalen, men så langt har det vært vanskelig.  

Vedtak: Villreinutvalget gjør nok et framstøt for å forsøke å få med Folldal på overgangsavtalen fra 

2020. 
 

Sak 12/2019 
Midler til drektighetstelling 

Saksframlegg: Villreinutvalget fikk for flere år siden tildelt noen midler til drektighetstelling i Knutshø. 

Prosjektet har aldri kommet skikkelig i gang og man har konkludert med at det ikke finnes 

noen god nok metodikk for å gjennomføre dette. Narve har snakket med sekretær i 

villreinnemda om å få omdisponere disse midlene og det er en mulighet. Villreinutvalget 

må da komme med et godt prosjekt vi kan omdisponere disse til.  

Vedtak: Dette tas som en sak i februarmøtet. Medlemmene i villreinutvalget tenker på mulige 

prosjekter fram til da. 

Sak 13/2019 Minimumstelling 

Saksframlegg: Ansvar for minimumstelling har vært lagt til Folldal, men den praktiske gjennomføringa 

har vært utført av Oppdal bygdeallmenning. Leder i villreinutvalget foreslår at ansvaret for 

minimumstellinga legges i helhet til Oppdal bygdeallmenning. 

Vedtak: Ansvaret for tellinga legges i sin helhet til Oppdal bygdeallmenning fra og med 2020. 

Sak 14/2019 Gjennomgang av brevjournal 

Vedlegg: Brevjournal for Knutshø villreinutvalg 

Vedtak: Villreinutvalgets medlemmer tok journalen til orientering. 

Sak 15/2019 Eventuelt 

 Sykkelstier og organisert ferdsel i villreinområdet 

Det dukker stadig opp nye sykkelstier i terrenget og flere av disse finnes også på kart, uten 

at det har vært omsøkt til villreinutvalget. Det er også mange turforeninger som henger 

opp poster på ulike topper uten å være i kontakt med grunneiere eller villreinutvalg. Det 

kan være områder der det ikke er ønskelig med stier eller poster av villreinhensyn. Det bør 

tas kontakt med turforeninger mm og informere de om plikten til å spørre grunneier før 

slike tiltak. Villreinutvalget følger opp dette på nyåret.  

Mvh, 

Kristin Lund Austvik 

Sekretær  

Tlf. 992 74 943 


