
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KNUTSHØ VILLREINOMRÅDE 2014.  
 
Årsmøtet ble holdt på Vollan, Kvikne onsdag 26. mars kl 19:00. Det var 19 fremmøtte:  
Hallgeir Haugan (Innset Fjellsameie), John Olav Halgunset (Innerdalsfeltet R6), Bjørn Brendbakken 
(Midtre Folldal Jakt- og fiskelag), Rune Storli (Vollan utmarkslag), Magne Rønning (Vollan 
utmarkslag), Arnt Strand (varamedlem utvalget), Steinar Munkhaugen (Burufjellet jaktfelt), Hallgeir 
Odden (leder valgkomiteen), Stein Olav B. Lilleeng (Nedre Folldal utmarkslag), Ola Husom (ansatt 
Folldal Fjellstyre), Odd Enget (ansatt Folldal Fjellstyre), Ingebrigt Storli (ansatt Kvikne Utmaksråd), 
Kristin Lund Austvik (ansatt Kvikne Utmarksråd), Ivar Næverdal (Kvikne Utmarksråd), Vidar Bakken 
(utvalget), Bjørnar Brendryen (Folldal statsalmenning), Narve Hårstad (Oppdal Bygdealmenning), 
Bård Bjørsagård (Kviknebrona Fjellsameie) og Håvard Rønning (sekretær).    
 

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder og to til å underskrive 
årsmøteprotokollen. 
Narve Hårstad åpnet møtet og ønsket velkommen. Innkalling og sakliste ble godkjent og 

Narve Hårstad valgt til møteleder. Bjørn Brendbakken og Stein Olav Lilleeng ble valgt til å 

underskrive protokollen. 

2. Årsmelding for 2013.  
Narve Hårstad leste årsmeldinga og redegjorde for rapporten «Oppsyn og felling 2013».  

Årsmelding for 2013 ble enstemmig godkjent. 

3. Regnskap for 2013. 
Håvard Rønning redegjorde for regnskapet og Narve Hårstad leste revisjonsberetning. 
 
Regnskap for 2013 ble enstemmig godkjent. 
 

4. Kvote og kvotesammensetning for 2014  
Narve Hårstad la frem og redegjorde for følgende forslag fra styret til årsmøtet: Kvote på 650 
dyr med fordeling 10% fritt dyr, 20% fritt under 60 kilo, 35% simle/ungdyr og 35% kalv. For 
Fåset og Naustervorda foreslås som tidligere 10 frie dyr til hvert felt. Forslaget er basert på 
beregnet vinterstamme på 1512 dyr. Minimumstellinga er ikke gjennomført enda pga. 

manglende forhold. Jakttid foreslås fra og med 20. august til og med 21. september. Styret 
foreslår ved en eventuell kalvovergang følgende datoer: mandag 8. og tirsdag 9. september og 
mandag 15., tirsdag 16. og onsdag 17. september. 
   

Det er kommet inn forslag fra Folldal om endret jakttid ( 20.08 – 14.9) og å gå bort fra 

ordningen om full fellesjakt på kalvekort. 

Steinar Munkhaugen: Ønske om å fortsette kalvovergang. Viktig for ToR å ha mulighet for 

overgang. Utfordring å felle dyr på ToR. Videre gir en evt. redusert jakttid økt jaktpress og 

flere jegere. Støtter styrets forslag.  

Odd Enget: Store flokker hele jakttida. Det blir store ansamlinger av jegere. Farlige 

situasjoner. Dyra blir stresset. Det er viktig at det blir tatt tak i dette.  

Ingebrigt Storli: Var med som oppsyn i Folldal og synes ikke jaktutøvelsen og veibruk var bra. 

Støtter forslaget fra Folldal. 



Arnt Strand: F.eks. parkeringsforbud er opp til rettighetshaverne. Viktig med informasjon.  

Rune Storli: Jegeransamlinger er verst om ettermiddagen. Kan inngang fra eget jaktfelt være 

aktuelt?.  

Bjørn Brendbakken: Overgangsavtalene blir litt sovepute for ToR. Kan kveldsjaktforbudet med 

fordel fjernes på Kviknesida. 

Styrets forslag på kvote og kvotesammensetning ble enstemmig vedtatt.  

Jakttid: Styrets forslag ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemte imot. 

Kalvovergang: Styrets forslag ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemte imot. 

Avstemning ble gjennomført ved 1 stemme pr. jaktfelt. Etter avstemning ble det forlanget 

avstemning etter areal (stemmetall i arealtabell), men ble avvist da dette ble krevd etter at 

avstemmingen var gjennomført. 

5. Kontingent og budsjett 2014 
Håvard Rønning redegjorde for forslag på kontingent og budsjett for 2014.  

Styrets forslag på kontingent og budsjett ble enstemmig godkjent. 

6. Valg og fastsetting av godtgjørelse til tillitsmenn. 
Hallgeir Odden la fram valgkomiteens innstilling. 
Valgkomitéen foreslår nytt styremedlem Bjørnar Brendryen med vara Per Olav Slåsæther 
(2014 – 2017) Narve Hårstad ble foreslått som leder for ett år. Bjørnar Brendryen 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 Olav Talleraas 
med vara Jorid Bårdseng foreslått (2014 – 2017). 
 
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.  

7. Kjeveinnsamlig og trekning av fridyrkort 
Det ble foretatt trekning blant jegere som hadde levert kjever av kalv i 2013. Den heldige 

vinneren av ett fridyrkort i 2014 ble Terje Kjøllmoen. 

8. Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker utenom innspill til sak 4.  

 

Møtet slutt 21:00. 

Referent:  Håvard Rønning                                         Bjørn Brendbakken               Stein Olav B. Lilleeng 
                                                                (sign)                                     (sign)     
 


