
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KNUTSHØ VILLREINOMRÅDE 2012.  
 
Årsmøtet ble holdt på Quality Hotell Oppdal torsdag 29. mars kl 19:30. Det møtte 15 
medlemmer. Villreinnemnda var til stede med 3 personer. Fra sekretariatet for 
Dovrefjell nasjonalparkstyre var Lars Børve og Tore Ulvund til stede.  
 
Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og to til å underskrive 
årsmøteprotokollen. 
Narve Hårstad åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ikke merknader til innkallingen. 

Innkalling og sakliste ble godkjent og Narve Hårstad valgt til møteleder.  Arnt Gulaker og Ivar 

Næverdal ble valgt til å underskrive protokollen. 

2. Årsmelding for 2011.  
Narve Hårstad leste og redegjorde for årsmeldinga. Narve Hårstad kommenterte 

fellingsprosent og vekter på kalv. Det er ei utfordring å få felt flere kalver og få nøyaktige 

vekter.   

Årsmelding for 2011 ble enstemmig godkjent. 

3. Regnskap for 2011 
Narve Hårstad redegjorde for regnskapet. Regnskapet er revidert uten merknader, men 
utvalget har ikke mottatt revisjonsberetningen til årsmøtet. Ivar Næverdal spurte om posten 
tiltaksmidler er tiltenkt merkeprosjektet i sin helhet.  
 
Regnskap for 2011 med revisors beretning ble enstemmig godkjent. 
 

4. Kvote og kvotesammensetning for 2012  
Narve Hårstad redegjorde for styrets forslag til fellingskvote og for bakgrunnsarbeidet. Odd 

Enget la fram ønske fra Folldal fjellstyre om at utvalget gjør en vurdering om opplegget for 

minimumsteling, slik at tellingen blir gjennomført. Rune Storli kommenterte at forhold for 

telling antagelig har vært til stede og at bakkemannskaper ute i forkant av telling kan være en 

fordel.  

Styrets forslag om fellingskvote på inntil 650 dyr ble enstemmig godkjent. Styret får fullmakt 

til å justere kvote hvis ei vellykket minimumstelling tilsier det.  

Styret foreslår full overgang/fellesjakt på kalvekort f.o.m. 17. september t.o.m. 21. 

september. Odd Enget kommenterte at ordningen med full fellesjakt har flere ulemper enn 

fordeler med tanke på opphopning av jegere i sluttfasen av jakta. Rune Storli mener at flere 

kortere perioder kan være en fordel.  

Styret trekker sitt forslag om og legger fram nytt forslag om full overgang/fellesjakt på 

kalvekort f.o.m. 10. september t.o.m. 11. september og 17. september og 18. september 

Styrets nye forslag ble enstemmig godkjent.  

 



5. Kontingent og budsjett 2012 
Narve Hårstad redegjorde for styrets forslag til budsjett som forutsetter kvote på 650 dyr. 

Kommentarer til budsjettet: Odd Enget kommenterte at informasjon om søknader på 

tiltaksmidler og frister bør sendes ut til rettighetshaverne slik at de har oversikt på 

søknadsprosessen. Odd Enget ber utvalget vurdere om overskuddet fra oppsynstelefonen kan 

tilbakeføres til rettighetshaverne/oppsynet som gjør jobben. Det ble stilt spørsmål om posten 

registreringer SNO i budsjettet. Styret får fullmakt til å justere kvota dersom minimumstelling 

tilsier endring og dermed endring på budsjettet.   

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med de merknader/kommentarer som ble framsatt. 

6. Valg. 
Rune Storli la fram valgkomiteens innstilling. 
Valgkommiteen foreslår gjenvalg på styremedlemmer Narve Hårstad med vara Ivar Arne 
Hagen og Trond Berger med Kjell Brattlien som vara. Narve Hårstad ble foreslått som leder for 
ett år. Egil Arne Tørhaug ble foreslått som nestleder for ett år. Erik Flataas med vara Tor 
Granvold og Halvor Hektoen med vara Trond S. Brendryen ble foreslått som revisorer. Til 
valgkommiteen ble Erik Ottvad med vara Lars Rise foreslått. 
 
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
  

7. Fastsetting av godtgjørelse til tillitsmenn. 
Forslag fra valgkomitéen. Formann kr. 10 000 pr. år. Styremedlem kr 1500 pr. møte. Revisor kr 

1500 pr. år. Godtgjøringer ble enstemmig vedtatt. 

8. GPS-merka rein i Knutshøområdet. Hvordan går prosjektet? 
NINA kunne ikke stille til møtet. Narve Hårstad orienterte om status på de merka dyra. Fem 

nye simler ble merka i vinter. Simlene så ut til å være i god kondisjon. Villreinsenteret er i 

avslutningsfasen med prosjektet om innsamling av historiske data og utarbeidelse av kart. 

Det ble beklaget at NINA ikke kunne stille med en orientering på møtet. 

9. Kjeveinnsamling og trekking av fridyrkort 
Håvard Rønning orienterte om kjeveinnlevering i Oppdal Bygdealmenning.  

Trekning av innleverte kjever 2011. Den heldige vinneren av ett fridyrkort 2012 ble Steinar 

Munkhaugen. 

Det ble diskutert om det går an å finne løsninger for å få inn kontrollkort og kjever til rett tid. 

Styret foreslår endring i premieringsordningen slik at det trekkes ut 1 premie (fridyrskort) i 

blant jegere som leverer kjever av nøyaktig veide kalver fra og med årets jakt.   

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

10. Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker. 

Møtet slutt 21:30. 

Referent:  Håvard Rønning                                         Arnt Gulaker (sign)                     Ivar Næverdal (sign)     
 


