
 

Innkalling til styremøte i Knutshø villreinutvalg  
Sted: Oppdal Turisthotell 

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

Strømhaug  

Sekretær: Kristin L Austvik 

Tid: Onsdag 26.02.2019, kl. 11.30. Vi starter møtet med kaffe og avslutter med lunsj. 

Sakliste  
 

Sak 1/2020 
Gjennomgang av brevjournal  

Vedlegg: 
Brevjournal for Knutshø villreinutvalg for 2019 og 2020 

Vedtak: 
 

Sak 2/2020 Regnskap 2019 

Vedlegg: 
Regnskap og balanse 2019 

Vedtak: 
 

Sak 3/2020 
Årsmelding 2019 

Vedlegg: 
Forslag til årsmelding for Knutshø villreinutvalg 2019 

Vedtak: 
 

 

 

 



 

Sak 4/2020 
Kvote, kvotesammensetning og jakttid 2020 

Sakframlegg: 
Basert på fjorårets minimumstelling og felling pluss naturlig avgang skal vi i vinter ha minst 

1407 villrein i Knutshø. I henhold til bestandsplanen skal det være 1406 dyr vinteren 2020.  

Vi treffer etter det veldig godt, men fellingene har vært en god del lavere enn forutsett (lagt 

opp til 56 % felling i 2018 og 2019, mens reel felling har vært 42 % og 47 %).  

Tilveksten (antall kalv/simle) har vært så å si som beregnet (40 % og 41 % mot beregnet 41 

%). Etter dette skulle vi derfor hatt enda flere dyr i vinterbestanden enn hva tellingene i 2018 

og 2019 tilsier, med mindre den naturlige avgangen har vært enda høyere enn 4 % (økt fra 3 

% fra 2017). Det gjenstår enda å se hva tellingen for 2020 sier, men villreinutvalget kan 

vedtak et foreløpig forslag til kvote, kvotefordeling og jakttid. 

 

I 2019 vedtok villreinutvalget følgende: «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.»  

 

I henhold til bestandsplanen for 2018-2023 skal det være ei kvote på 400 dyr i 2020 (lagt opp 

til 56 % felling).   

Vedtak: 
 

Sak 5/2020 
Budsjett 2020 

Vedlegg: 
Forslag til budsjett for Knutshø villreinutvalg (budsjett vil avhenge av vedtatt kvote for 2020). 

Vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sak 6/2020 Innkommet sak fra Oppdal Bygdeallmenning 

Sakframlegg: Knutshø villreinutvalg har mottatt en sak fra styret i Oppdal Bygdealmenning. Sake er et 

vedtak i et styremøte hvor de skriver;  

«Styret i Oppdal Bygdeallmenning vil henstille Knutshø villreinutvalg til å arbeide for et 

utvidet fellesjaktsamarbeid i hele Knutshø villreinområde. I 2017 inngikk Oppdal 

Bygdealmenning, Tynset/Rennebu og Statskog avtale om full fellesjakt i midtukedagene 

(mandag-torsdag) fra 2. jaktuke. Oppsynet har ikke registrert uheldige situasjoner med denne 

fellesjaktavtalen, og det burde være mulig å utvide jaktsamarbeidet med jaktfeltene i Folldal. 

Alternativet vil være å forlenge jakttiden for å oppnå en akseptabel fellingsprosent, men 

lengre jakttid vil nok ikke være til det beste for villreinen. Lengre jakttid vil også medføre økte 

oppsynskostnader. Styret er av den formening at oppsynssamarbeidet mellom de største 

rettighetshaverne har fungert godt de siste årene, men uten et bedre fellesjaktsamarbeid vil 

styret måtte vurdere å bruke eget oppsyn på egen grunn og i de områdene det er lagt opp til 

fellesjaktsamarbeid. De siste årene har oppsynsinnsatsen vært konsentrert til jaktfeltene i 

Folldal på grunn av at hovedtyngden reinen har oppholdt seg der store deler av jakta. Med et 

utvidet og bedre fellesjaktsamarbeid vil det være enklere for styret å kunne forsvare 

kostnadene med å flytte eget oppsyn rundt i hele villreinområdet.» 

Vedlegg: 
Protokoll fra møte i styret i Oppdal Bygdeallmenning av 4.12.2019 

Vedtak: 
  

Sak 7/2020 
Sykkelstier og organisert ferdsel i villreinområdet 
 

Sakframlegg: 
Styret vedtok dette i møte av 25.11.2019; «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.» 

Villreinutvalget følger opp saken i møtet. 

Vedlegg: 
 

Vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 8/2020 Høring på forslag til kvalitetsnorm for villrein 

Saksframlegg: Forslag til miljøkvalitetsnorm for villrein er lagt ut på høring fra Klima – og 

Miljødepartementet.  

Den kan lastes ned på:  https://tema.miljodirektoratet.no/horing2019-13819/ 
Høringsfristen er 1. mars. 

Villreinrådet har kommet med en uttalelse, det samme har villreinnemnda for Snøhetta 

og Knutshø. Sekretær og leder i villreinutvalget har snakket sammen om en uttalelse og 

et forslag ligger ved saklista. Villreinutvalget drøfter denne i møtet. 

 

Vedlegg: Høringsdokumenter i kortform. 

Villreinrådets innspill. 

Forslag til innspill fra Knutshø villreinutvalg. 

Diskusjon:  

Vedtak:  

Sak 9/2020 Øvelse røde kors 

Sakframlegg: Røde kors planlegger en øvelse i området Rødalshøa/Rødalen og vi har fått oversendt 

kart som viser planlagt øvingsområde. For dette øvingsområdet har de planlagt å bruke 

2-4 snøscootere (atv) og 2-8 personer 

De har en øvingsplan som er godkjent av politiet (forutsetter godkjenning av grunneiere 

og eventuell vernemyndighet) for årene 2019-2025. 

Villreinutvalget bør vurdere om de nevnte øvingsområdene kan komme i konflikt med 

villrein. 

Vedlegg: Godkjent øvingsplan og kart 

Vedtak:  

https://tema.miljodirektoratet.no/horing2019-13819/


 

 

 

 

Sak 10/2020 Omdisponering av midler til drektighetstelling 

Sakframlegg: Villreinutvalget vedtok i møte av 25.11.2019 å ta opp saken med omdisponering av midler til 

drektighetstellinger til et annet prosjekt nå i februarmøtet. 

Sekretær i nemnda er forespurt om muligheten for midlene vi er tildelt til drektighetstelling 

til å isteden opprette ei nettside og facebookside. Det koster litt å opprette og tar jo en god 

del tid å legge inn alt som skal inn på ei eventuell nettside, så det kan være greit å ha litt 

midler om vi skal starte på dette arbeidet. Sekretær i nemnda er positiv til det. 

Villreinutvalget avgjør i møtet om det skal sendes en forespørsel om å omdisponere midlene 

til å opprette ei nettside og facebookside, eller om det heller er noe annet prosjekt de 

ønsker å forespørre om å få bruke midlene på. 

Vedtak:  



 

 

 

 

 

 

 

Mvh, 
Kristin Lund Austvik 
Sekretær  
Tlf. 992 74 943 

Sak 11/2020 Søknad om terrengløp i området Storhøa 

 Statskog har mottatt en søknad om å arrangere terrengultraløp i Rondane som de har 

videresendt Folldal Fjellstyre. Folldal Fjellstyre har behandlet saken og videresendt den til 

Villreinutvalget. Løpet planlegges arrangert 15.08 og det forventes mellom 50-150 deltagere 

fordelt på begge distanser. Den korte distansen i løpet er planlagt slik; Fra Folldal 

flerbrukshus inn i Kakkeldalen opp gjennom Brennknattskaret – Gorrtjønna og opp på 

Storhøa sin vest topp – ned til Bakkesetra – over til Nygruva – Streitkampen – 

Grimsdalshytta. 

Folldal Fjellstyre har gjort følgende vedtak ang dette i sak 02/20 den 12.02.20; 

«Fjellstyret viser til søknad oversendt fra Statskog og gir slik uttale.  

Fjellstyret er i utgangspunktet positive til arrangementet og at det har en miljøfokus.   

For den delen av løypa som er planlagt opp på Storhøa ser en at dette vil komme konflikt 

med villreinens bruk av område. En ber derfor om at arrangementet finner en alternativ 

trase som ikke går opp på toppen av Storhøa, da området er viktig for villreinen på dette 

tidspunktet av året.» 

 

Hele referatet til møtet i Folldal Fjellstyre kan leses her: 

https://static1.squarespace.com/static/5a5e1a438a02c7112276503e/t/5e3d4a5b78d4b559

c059e6b1/1581075051810/Møteinnkalling+12.02.20..pdf  

Vedtak:  

Sak 12/2020 Eventuelt/orienteringer 

Fra Villreinrådet; Tid og sted for årets fagdag og landsmøte er fastsatt. Det blir den 3. - 

4. juni på Bykle hotell i Bykle kommune. Programmet er ikke klart enda, men det jobbes 

med dette. Invitasjonen sendes nok ut tidlig i mars. 

https://static1.squarespace.com/static/5a5e1a438a02c7112276503e/t/5e3d4a5b78d4b559c059e6b1/1581075051810/Møteinnkalling+12.02.20..pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a5e1a438a02c7112276503e/t/5e3d4a5b78d4b559c059e6b1/1581075051810/Møteinnkalling+12.02.20..pdf

