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         Kvikne, 1.12.16 
 
 
Styret i Knutshø villreinutvalg 

 
 
PROTOKOLL FRA OPPSYNS- OG UTVALGSMØTE 
 

Det ble avholdt møte mellom oppsyn og Knutshø villreinutvalg den 1.11.16 på Skifer Hotell 
kl. 12- 15.  
Fremmøtte fra utvalget: Narve Hårstad, Bjørnar Brendryen, Jørgen Strømhaug og Arnt 
strand.   
Fremmøtte oppsyn: Håvard Rønning, Ingolf Røtvei, Odd Enget, Ingebrigt Storli og Kristin L 
Austvik  
 

Saksliste: 
 

1. Gjennomgang av årets jakt og statistikk, og hvordan vi ligger an i forhold til 

bestandsplanen. 

Sekretær og leder i utvalget gikk gjennom årets oppsynsrapport. Oppsynsaktiviteten var som normalt 

for området totalt sett. Det var ingen anmeldelser i 2016, men 6 OPS-saker (oppgjort på stedet 

saker). Dette er mindre forseelser, som manglende underskrift på jegerkontrakten, feilskyting og 

lignende. Det ble observert og avlivet færre skadde dyr i 2016 enn i 2015. I 2015 var det unormalt 

mange på grunn av fotåteutbruddet. Avskyting og fellingsprosent var som normalt for området. 

Strukturtelling viser at vi er innenfor målene i bestandsplanen for fordeling av dyr på kjønn og alder i 

bestanden. Dette lover godt for forsøket med å kutte ut «Fritt under»- kategorien. Slaktevektene på 

voksen bukk var imidlertid en del høyere enn de har vært de siste årene (2003- 2016). Dette kan ha 

en sammenheng med at det tidligere ble felt en del eldre, lette bukker («skrapdyr») på «Fritt under»- 

kategorien, men kan også ha vært en ren tilfeldighet i 2016. Dette bør det følges med på i årene 

framover.  

Fellinger fordelt på dagene i jakta viser at da overgangsavtalene startet (de tre midterste ukene, 

mandag til og med torsdag), gikk fellingene i ukedagene opp, men det er fortsatt i helgene det felles 

flest dyr. Det er ikke alle jegerne som fører på fellingsdato, fellingssted og nøyaktig slaktevekt. Her 

kan det gjøres en jobb opp mot jegerne for å få til en bedre oversikt og statistikk.   

Det ble felt 9 dyr under jakta som man mistenker har hatt fotråte. Av disse er det levert inn 5 prøver 

for analyse. I tillegg ble det observert 2 dyr som var halte og trolig hadde fotråte under 

strukturtellinga i høst. 
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I oppsynsrapporten er også en oversikt over kalvtellingene tatt med. Kalvandelen har gått ned over 

lengre tid. Dette har vært mye diskutert og er blant annet bakgrunn for parasittundersøkelsene som 

startet opp under jakta i høst og drektighetstellingene som vi satser på å få igangsatt førstkommende 

vår.  

Leder i utvalget stilte spørsmål ved om dette kan skyldes at færre simler pares enn tidligere, og at det 

har bakgrunn i forstyrrelser under brunsten (for lang jakttid)? Burde man vurdere å korte inn på 

jakttida igjen og heller oppheve kveldsjaktforbudet i slutten av jakta? Dette ble diskutert av de 

frammøtte, og er noe man kan vurdere som et forsøk for å se om det gir noen endring i 

kalveandelen. 

 

2. Overgangsordninga 2016, hvordan fungerte den?  

Oppsynet hadde ingen negative opplevelser med unormalt høyt jegerpress i høst. Tilbakemeldinger 

fra jegerne tyder på at ordninga har fungert godt. I år stod hovedtyngden av rein i hovedsak langt 

vest og sør i området, så det ble mange fellinger på Statskog og Oppdalsterreng av de kortene som 

var innen overgangsområdet (TOR/Oppdal/Statskog).  

3. Felles oppsynsordning for Knutshø  

Det leies inn en del ekstra oppsyn i Folldal og Oppdal under reinsjakta. Når flere av disse snart gir seg 

som oppsyn burde oppsynsbehovet kunne dekkes av de fast ansatte i området. Det er felles enighet 

blant oppsynene at det kunne vært ønskelig å få til ei felles oppsynsordning og mer samarbeid om 

dette for Knutshø. Hvordan dette skal gjøres rent praktisk må diskuteres nærmere mellom oppsyn og 

eventuelt villreinutvalg. En modell som ble diskutert er at to fra de tre områdene 

(TOR/Folldal/Oppdal) har hovedansvar for hver sine uker med personell fra to ulike områder som er 

ute og fordeler området mellom seg disse dagene.  

Leder i utvalget foreslår at de ansatte i Oppdal bygdeallmenning ser nærmere på, og kommer med 

forslag til mulige løsninger for ei felles oppsynsordning for villreinjakta i Knutshø fra høsten 2017. De 

øvrige frammøtte var enige i dette forslaget. 

Vedtak: De ansatte i Oppdal bygdeallmenning ser nærmere på, og kommer med forslag til mulige 

løsninger for ei felles oppsynsordning for villreinjakta i Knutshø fra høsten 2017.  

4. Søknad om sykkelløype i Knutshø villreinområde 

Dovrefjell nasjonalparkstyre har oversendt en sak de ønsker villreinutvalget skal se på og vurdere i 

forhold til villreinhensyn. Savalens venner har et ønske om å etablere ei merka sykkelløype som skal 

være en rundtur med utgangspunkt i Savalen. Den skal blant annet følge vegen innover Rødalen og 

Gløtdalen, krysse Gløta og følge stier via Hamndalsgruva og ned mot Gløtlisætra. Den vil dermed 

komme inn i Knutshø villreinområde.  
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Dette er et av de mer sikre områdene innen TOR- feltet jaktmessig. Under jakta felles det årlig rein i 

området Rødalen/Grønhøa/Medhøa/Børsjøhøa. Det er villreinens bruk av området i jakttida vi har 

best oversikt over, da både oppsyn og jegere er mye ute og leter aktivt etter rein. Sporadiske 

observasjoner av rein i dette området gjøres allikevel også til andre tider av året. 

Hvor stor bruken av ei slik løype vil bli er umulig å forutse. Man må imidlertid bare gå ut ifra at 

bruken vil bli stor. Når løypa først er merket og etablert vil det bli vanskelig å fjerne den. Villreinen i 

Knutshø er nok presset av ferdsel og annen menneskelig aktivitet fra før, og det er ikke ønskelig å 

legge mer press på den. Utvalget er skeptisk til å etablere ei slik løype med tanke på hensynet til 

villreinen.  

 

Vedtak: Sekretær i utvalget skriver et høringssvar basert på diskusjonen på dette møtet som 

oversendes utvalget på epost for gjennomgang før det oversendes nasjonalparkstyret. 

 

5. Høring på sti- og løypeplan for Folldal kommune 

Folldal kommune har lagt ut en høring på sti- og løypeplan for kommunen. Her er det noen nye og 

noen etablerte stier og løyper som er tatt inn i en samleplan. Folldal Fjellstyre skal se nærmere på 

planen og komme med et høringsinnspill til kommunen, men vil trolig be om utsatt frist ettersom 

denne er ganske snart på nyåret.  

Vedtak: Utvalget vil også be om utsatt frist og vente på å få se høringssvaret til Folldal Fjellstyre for å 

samkjøre seg med dette i sitt svar.  

Leder og sekretær i utvalget lager et forslag til høringsinnspill som oversendes til 

utvalgsmedlemmene for innspillsrunde før det oversendes Folldal kommune. 

 

6. Eventuelt 

Odd Enget la fram et ønske om at jobben med minimumstelling i framtida legges til oppsynet i 

Knutshø istedenfor eksternt innleid personell. Enget argumenterer med at oppsynet har en svært 

god forutsetning for å utføre dette oppdraget, og er mye ute i denne tida uansett. I Rondane er det 

oppsynet som gjør denne jobben med et godt resultat. Odd håper utvalget kan ta en runde på dette 

og vurdere å bruke oppsynet istedenfor eksternt innleid personell for fotografering og opptelling til 

neste års minimumstelling. Ingolf foreslår at man kan bruke NINA til fotografering (som har utstyr til 

dette) og det lokale oppsynet som bakkemannskap og administrasjon.  

Leder i utvalget foreslår at Folldal Fjellstyre v/Odd Enget får ansvar for administrasjon av dette 

oppdraget for 2017. Det var ingen motforestillinger blant de øvrige frammøtte til dette. 

Vedtak: Folldal Fjellstyre v/Odd Enget får ansvar for administrasjon av minimumstellinga for 2017.  

Referent: Kristin Lund Austvik 
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