
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KNUTSHØ VILLREINOMRÅDE 2013.  
 
Årsmøtet ble holdt på Gruvekroa, Folldal torsdag 11. april kl 19:00. Det var 21 
fremmøtte. 
 
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.  Jørgen Husom og Per 

Eivind Husom ble valgt til å underskrive protokollen. 

2. Orientering om FOU-prosjektene i villreinområdene 
Olav Strand fra NINA orienterte om FOU-prosjektet i Knutshø og andre villreinområder. 
 

3. Årsmelding for 2012.  
Narve Hårstad leste og redegjorde for årsmeldinga og rapporten «Oppsyn og felling 2012».  

Årsmelding for 2012 ble enstemmig godkjent. 

4. Regnskap for 2012. 
Narve Hårstad redegjorde for regnskapet og revisjonsberetning. 
 
Regnskap for 2012 ble enstemmig godkjent. 
 

5. Kvote og kvotesammensetning for 2013  
Narve Hårstad redegjorde for styrets forslag til fellingskvote og for bakgrunnsarbeidet. Styrets 

forslag om fellingskvote på inntil 650 dyr ble enstemmig godkjent. 

Styrets forslag på fordeling 10 % fritt dyr, 20 % fritt under 60 kg, 35 % simle/ungdyr og 35 % 

kalv ble enstemmig godkjent.  

Styrets forslag om full overgang på kalvekort i periodene 09. – 10. og 16. – 18. september ble 

enstemmig godkjent.  

Jakttid f.o.m. 20.08 t.o.m. 21.09 ble enstemmig godkjent. 

6. Kontingent og budsjett 2013 
Narve Hårstad redegjorde for forslag på kontingent og budsjett for 2013. Odd Enget 

kommenterte at inntektene fra villreintelefonen bør gå tilbake til oppsynsområdene, enten 

som fratrekk på kontingent eller på regning fra oppsyn som legger inn opplysninger på 

telefontjenesten.   

Styrets forslag på kontingent og budsjett ble enstemmig godkjent. 

7. Valg og fastsetting av godtgjørelse til tillitsmenn. 
Rune Storli la fram valgkomiteens innstilling. 
Valgkomitéen foreslår gjenvalg til nye tre år på styremedlemmer Simen Kalbekken med vara 
Arnt Strand og Vidar Bakken med vara Arne Brendryen 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 
for ett år. Til valgkomiteen ble Arne Idar Buseth med vara Ivar Næverdal foreslått. 
 
Alle ble valgt ved akklamasjon. 
 
Godtgjørelser foreslås uendret.  Formann kr. 10 000 pr. år, styremedlem kr 1500 pr. møte, 

revisorer kr 1500 pr. år og kjøregodtgjørelse etter statens satser. Forslaget ble enstemmig 

godkjent.  

 
8. Godkjenning av forslag til ny bestandsplan. 

Narve Hårstad redegjorde for arbeidet med ny bestandsplan og innspill etter 

høringsrunden til rettighetshaverne. Styret foreslår at sekretær formulerer et tillegg 

om kongeørn i teksten under punkt 6.3 om naturlig dødelighet. Ettersom korttypen 

«fritt dyr under 50 kg» ble endret til «fritt dyr under 60 kg» i sak 5, endres dette også i 

bestandsplanen. Det ble foreslått å endre gebyrsatsene i jegerkontrakten på 

korttypen til kr 200 fra 61 – 70 kg og kr 400 fra og med 71 kg.    

 

Forslag på ny bestandsplan til fremlegging for villreinnemnda ble enstemmig godkjent 

med de endringer nevnt ovenfor og oversendes villreinnemnda.  

 
 

9. Kjeveinnsamlig og trekning av fridyrkort 
Narve redegjorde for utvalgets tiltak i forhold til kjeveinnsamling. Informasjonsskrivene ble 

foreslått komprimert slik at de blir mer lettlest.  

Det ble foretatt trekning blant jegere som hadde levert kjever av kalv i 2012. Den heldige 

vinneren av ett fridyrkort i 2013 ble Audun L. Krognes. 

10. Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker. 

 

 

Møtet slutt 21:30. 

Referent:  Håvard Rønning                                         Jørgen Husom            Per Eivind Husom  
                                                                (sign)                              (sign)     
 


