
 

 

Protokoll fra fellesmøte mellom Knutshø villreinutvalg og oppsyn 
Sted: Skifer hotell, Oppdal 

Tid: Onsdag 29.11.2017, fra 12.00 

 

Fremmøtte medlemmer: Narve Hårstad, Trond Berger. 

Fraværende: Jørgen Strømhaug, Arnt Strand, Helge Ivar Hovde  

Fremmøtte varamedlemmer: Hallgeir Odden 
Fremmøtte oppsyn: Odd Enget, Ola Husom, Sigrid Ekran, Ingolf Røtvei, Håvard Rønning, Ingebrigt 
Storli, Kristin L Austvik 
Sekretær: Kristin L Austvik  
 

 

Sak 12/2017 Gjennomgang av årets jakt og statistikk 

Diskusjon: 
Jakta 2017 forløp fint og uten noen særskilte episoder. Det ble sendt inn rundt 80 

parasittprøver og en del CWD-prøver. Ingen av de undersøkte dyrene hadde CWD. De 

første svarene av parasittprøvene er klare, men enda analyseres slike prøver. 

Vedtak: 
Sekretær hører med Olav Strand om det kan være interessant å ta livmorprøver i jakta 

2018 for å finne ut om de simlene som ikke har melk i jura har vært drektig det aktuelle 

året. 

Sak 13/2017 Overgangsordninga 2017, hvordan fungerte den?  

Statskog, Oppdal og Tynset og Rennebu hadde også i 2017 en avtale om gjensidig 
overgang. Avtalen gjaldt for ukene 35, 36 og 37 mandag til og med torsdag. 

Diskusjon: 
Det har vært gode tilbakemeldinger fra jegerne på overgangsavtalen også i 2017. Heller 

ikke denne høsten ble det observert noen spesielle episoder som følge av avtalen eller 

uvanlig høyt jegerpress. Overgangsavtalen som ble inngått i 2017 gjelder til en av partene 

sier den opp. 



 

Sak 14/2017 Oppsynsordninga 2017, hvordan fungerte den?  

I 2017 ble det prøvd ut ei felles oppsynsordning i Knutshø. Ordninga gikk i korte trekk ut 

på at 2 av oppsynene til enhver tid hadde ansvar for å følge hovedflokken(e). Hvert av de 

fast ansatte oppsynene fikk derfor til sammen ca. 1 uke med ansvar for oppsyn under 

jakta. Dermed ble også oppsynsvirksomheten relativt likt fordelt mellom Oppdal 

bygdeallmenning, Folldal Fjellstyre og Kvikne utmarksråd.  

Diskusjon: 
Alle oppsyn var enige om at oppsynsordninga fungerte godt i 2017. Det ble nok noen 

flere timer til oppsyn i 2017 enn hva som var nødvendig ut fra oppsatt turnus.  

Vedtak: 
Ingolf får i oppgave å se på en plan for oppsyn også for 2018. 

Sak 15/2017 Revisjon av bestandsplanen 
Siste bestandsplan gjelder for perioden 2013- 2017 og den må derfor revideres nå og 

godkjennes av årsmøtet i 2018.  

Vedtak: 
I kapittel 7 gjøres følgende endringer: 

Bytte ut setninga: «Jakttiden i Knutshø skal i utgangspunktet være 20.8 - 21.9.» med 

«Jakttida tilpasses innen jaktidsrammene»  

I kapittel 8 gjøres følgende endringer: 

Fjerne setninga: «Stimulere til videreføring av fellesjakt på kalv.» Dette fordi fellesjakta 

på kalv ikke har hatt noen synlig innvirkning. De årene det ble praktisert slik fellesjakt ble 

det ikke felt mer kalv enn de øvrige årene uten denne avtalen. 

I punktet om å kartlegge «Savalenreinen» enda bedre; fjerne setninga: «Være med å 

tilrettelegge for genetiske analyser, for på den måten komme nærmere et sikkert svar på 

reinens opphav.» Dette er et større prosjekt som ikke er sannsynlig å oppnå i løpet av 

neste planperiode da vi har nok med å konsentrere oss om å få til et bra prosjekt på 

undersøkelse av mulige årsaker til nedgang i kalvrekruttering. 

I tillegg må det tas med hva som er gjort i løpet av den foregående planperioden og 

gjøres en evaluering av målsetingene og måloppnåelsen for perioden som er gått. 

Ta med noe mer om ferdsel i villreinområdet som en framtidig utfordring.  

Bukkeflokkenes arealbruk om vinteren og våren 1980-2011 

I avsnittet om bukkeflokkenes arealbruk om vinteren og våren; før på noe om bruken av 

TOR-området. 

Om fostringsflokkenes arealbruk i kalvingsperioden endres dette punktet til; «Reinen i 

Knutshøområdet hadde i lengre tid fast kalvingsland i områdene nordøst for Fundin rundt 



 

Hånåbekktangen-Digerkammen. Etter kalving trakk fostringsflokkene vestover til 

områdene mellom Vinstradalen og Drivdalen. I 2011 skjedde det en endring i bruken av 

kalvingslandet, da hovedtyngden av fostringsflokkene trakk vestover mellom 

Unndalsvatnet og Drivdalen og kalvet i fjelltraktene her. Kalvinga har foregått i dette 

området siden (2011-2017).» 

Fjerne punktet om gevirfellingslokaliteter, det er ikke relevant. 

Ellers oppdatere kapitlet om reinens bruk av området i henhold til merkedata 

(fostringsflokker vinterstid) og settrein.no. Jegerkontrakten må oppdateres i henhold til 

blant annet jakttid. Avgifter ved feilfellinger i jegerkontrakten må ses nærmere på. Det er 

for rimelig å skyte feil og det forekommer at folk gjør det helt bevisst fordi det er så lav 

avgift. Utheve ordet «skal» i punkt 3 angående innlevering av kjeve. I punkt 4 i 

jegerkontrakten om innlevering av kort legges det til at «Det gjelder også for ubenyttet 

jaktkort.  I tillegg kan man registrere opplysninger om felt villrein og kontrollkort på 

www.settogskutt.no.» 

Sjekke at alt som kreves i den nye hjorteviltforskrifta av 2016 er med i bestandsplanen. 

Ellers må statistikker oppdateres og nye forskningsrapporter/resultater inn der det er 

hensiktsmessig. Litt informasjon om de pågående prosjektene må også inn. 

Sak 16/2017 
Eventuelt 

 
-minimumstelling 2017 

Diskusjon: 
I 2016 fikk Folldal Fjellstyre v/Odd Enget ansvar for gjennomføring av minimumstellinga. 

Dette fungerte godt og Narve foreslår at man legger opp til samme opplegg i 2018. 

Vedtak: 
Folldal Fjellstyre v/Odd Enget får ansvar for å gjennomføre minimumstellinga også i 2018. 

 

 

 

Mvh, 

Kristin Lund Austvik 

Sekretær  

Tlf. 992 74 943 

http://www.settogskutt.no./

