
 

Protokoll for styremøte i Knutshø villreinutvalg  
Sted: Oppdal Turisthotell 

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

Strømhaug  

Sekretær: Kristin L Austvik 

Tid: Onsdag 27.02.2019, kl. 12.00.  

Sakliste  

Sak 1/2019 
Gjennomgang av brevjournal  

Vedlegg: 
Brevjournal for Knutshø villreinutvalg  

Vedtak: 
Gjennomgang av brevjournal. Ingen merknader. 

Sak 2/2019 Regnskap 2018 

Vedlegg: 
Regnskap og balanse 2018 

Vedtak: 
Regnskapet vedtas som forelagt og legges fram for årsmøtet. 

Sak 3/2019 
Årsmelding 2018 

Vedlegg: 
Forslag til årsmelding for Knutshø villreinutvalg 2018 

Vedtak: 
Årsmeldinga vedtas med de endringer som ble gjort i møtet og legges fram for årsmøtet. 

 

 

 



 

Sak 4/2019 
Kvote, kvotesammensetning og jakttid 2019 

Vedtak: 
Kvotefordeling foreslås for årsmøtet satt til 25 % fritt dyr, 30 % simle/ungdyr og 45 % 

kalv. Kvote foreslås satt til 450 dyr pluss 20 til Fåset og Naustervorda. Jakttid foreslås fra 

og med 20. august til og med 15. september.   

Sak 5/2019 
Budsjett 2019 

Vedlegg: 
Budsjett 2019 for Knutshø villreinutvalg (budsjett vil avhenge av vedtatt kvote for 2019). 

Vedtak: 
Budsjettet vedtas med ei endring som følge av forslag om økning av kvota fra 400 til 450 

dyr og legges fram for årsmøtet.  

Sak 6/2019 Høring på revisjon av vilkår for regulering av 

Fundinmagasinet mv.  

Sakframlegg: NVE besluttet den 7. april 2017 at konsesjonsvilkårene for regulering av Savalen, 

Unndalen (Fundinmagasinet) mv. og for delvis overføring av Glomma til Rendalen skal 

revideres.  

GLB har utarbeidet et revisjonsdokument som beskriver reguleringene og overføringen, 

og vurderer de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til 

offentlig høring, og NVE inviterer alle som har interesse av saken til å uttale seg. 

Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å 

fastsette reviderte vilkår. Høringsfristen er 1. mai 2019. 

Vedlegg: 
Høringsdokumenter  

Vedtak: 
Sekretær får fullmakt av styre til å skrive et utkast til en høringssuttalelse som sendes til 

styremedlemmene før den oversendes til NVE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mvh, 

Kristin Lund Austvik 

Sekretær  

Tlf. 992 74 943 

Sak 7/2019 Eventuelt/orienteringer 

Fra Villreinrådet; Tid og sted for årets fagdag og landsmøte er fastsatt. Det er på 

Dombås hotell og fra 6.-7. juni. Programmet er ikke klart enda, men det jobbes med 

dette. Invitasjonen sendes nok ut tidlig i mars. 

Sekretærstilling- avtalen om sekretærtjenester mellom Kvikne utmarksråd og 

Knutshø villreinutvalg går ut i 2019. 

Årsmøtedato 

Vedlegg: 
 

Vedtak: 
Kontrakten mellom Knutshø villreinutvalg og Kvikne utmarksråd v/Kristin Lund Austvik 

videreføres. Regnskapstjenestene som har vært ivaretatt av Oppdal Bygdeallmenning 

v/Liv Flå, har fungert utmerket og videreføres også.  

Årsmøtet for Knutshø villreinområde legges til Folldal den 3. april. 


