
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KNUTSHØ VILLREINOMRÅDE 2015.  
 
Årsmøtet ble holdt på Skifer Hotell, Oppdal onsdag 08. april kl. 19:00. Det var 21 
fremmøtte:  
 Vidar Bakken (utvalget), Simen Kalbækken (utvalget), Trond Berger (utvalget), Per Eivind Husom 
(Øvre Folldal Utmarkslag), Bjørn Brendbakken (Midtre Folldal Jakt- og Fiskelag), Hallgeir Brendbakken 
(Fådal jakt og fiske SA), Reidar Leet (Fådal jakt og fiske SA), Lars Børve (Dovrefjell Nasjonalparkstyre), 
Arnt Gulaker (Villreinnemnda), Odd Enget (Folldal Fjellstyre), Erik Ottvad (valgkomite), Ingolf Røtvei 
(Oppdal Bygdealmenning), Ola Rønning (Vollan Utmarkslag), Geir Atle Bobakk (Kvikneskogen Vest 
sameie), Magne Rønning (Innerdalen grunneierlag), Kristin Lund Austvik (Kvikne Utmarksråd), Ivar 
Næverdal (Innset Utmarkslag), Sveinung Eithun (Storinnset fjellsameie), Arnt Strand (Kvikne), Narve 
Hårstad (utvalget) 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.  Ivar Næverdal og Per Eivind Husom ble valgt til å 

underskrive protokollen. 

2. Årsmelding for 2014.  
Narve Hårstad leste årsmeldinga og redegjorde for rapporten «Oppsyn og felling 2014».  

Årsmelding for 2014 ble enstemmig godkjent. 

3. Regnskap for 2014. 
Håvard Rønning redegjorde for regnskapet og Narve Hårstad leste revisjonsberetning. 
 
Regnskap for 2014 ble enstemmig godkjent. 
 

4. Kvote, kvotesammensetning og jakttid for 2015  
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 
minimumstelling på 1399 dyr, og beregnet vinterstamme på 1510 dyr. Jakttid foreslås fra og 

med 20. august til og med 21. september.  
  

Spørsmål fra salen: 

Arnt Strand: Har utvalget mulighet til å tildele større andel kalvekort? Bør utvalget gjøre tiltak 

i forhold til dette? 

Sveinung Eithun: Kan det gjøres slik som i Forollhogna, å tildele kalvekort? 

Bjørn Brendbakken: Kan kontrollordningen strammes inn? Evt. informere bedre om hvorfor 

veiing skal foretas? 

Styrets forslag på kvote og kvotesammensetning ble enstemmig vedtatt.  

5. Kontingent og budsjett 2015 
Håvard Rønning redegjorde for forslag på kontingent og budsjett for 2015.  



Styrets forslag på kontingent og budsjett ble enstemmig godkjent. 

6. Valg og fastsetting av godtgjørelse til tillitsmenn. 
Erik Ottvad la fram valgkomiteens innstilling. 
Valgkomitéen foreslår gjenvalg på styremedlem Narve Hårstad med vara Ivar Arne Hagen 
(2015 – 2018), og styremedlem Trond Berger med vara Kjell Bratlien (2015 – 2018). 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 Lars Rise med vara Nils Petter Hårstad 
foreslått (2015 – 2018). 
 
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 

vedtatt.  

7. Kjeveinnsamlig og trekning av fridyrkort 
Det ble foretatt trekning blant jegere som hadde levert kjever av kalv i 2014. Den heldige 

vinneren av ett fridyrkort i 2015 ble Børge Røhjell, Folldal. 

8. Innkomne saker 
Medlemsmassen i Tynset og Rennebu jaktfelt foreslår for årsmøtet i Knutshø villreinområde 

at Knutshø villreinutvalg får i oppgave å sørge for at det gjøres en grundig gjennomgang og ny 

oppmåling av de ytre grensene (tellende areal) til hele valdet, samt grensene mellom ToR, 

Oppdal, Folldal og Statskog. Styret er positiv til en gjennomgang av tellende areal og vil 

undersøke praktiske og økonomiske forhold vedrørende dette. 

 

Vedtak: Utvalget sørger for å ta en gjennomgang av tellende areal i samarbeid med 

villreinsenteret. 

 

Avslutningsvis orienterte Narve Hårstad om møtet som oppsynsmenn- og kvinne hadde før jul 

og punktene som ble tatt opp der. 

 

Møtet slutt 21:00. 

Referent:  Håvard Rønning                                Per Eivind Husom                      Ivar Næverdal 
                                                               (sign)                                     (sign)     
 


