
 
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KNUTSHØ VILLREINOMRÅDE 2018  

 
Årsmøtet ble holdt på Skifer hotell, Oppdal torsdag 05. april kl. 19:00. Det var 19 fremmøtte:  
Narve Hårstad (Knutshø villreinutvalg), Trond Berger (Knutshø villreinutvalg), Helge Ivar Hovde 
(Knutshø villreinutvalg), Jørgen Strømhaug (Knutshø villreinutvalg), Arnt Strand (Knutshø 
villreinutvalg), Johan Ragnar Eggen (Snøhetta og Knutshø villreinnemnd), Jon Tore Dalsegg (Snøhetta 
og Knutshø villreinnemnd), Henning Alme (Fådal jakt og fiske S/A), Hallgeir Brendbakken (Fådal jakt 
og fiske S/A), Bjørn Brendbakken (Midtre Folldal jakt og fiske), Stein Olav Lilleeng (Nedre Folldal 
utmarkslag), Geir Atle Bobakk (Kvikneskogen vest sameie), Audun Langtjernet Kregnes (Kvikneskogen 
vest sameie), Magne Rønning (Vollan Utmarkslag), Bjørn Rangbru (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), 
Odd Enget (Folldal Fjellstyre), Ingebrigt Storli (Kvikne utmarksråd), Ingolf Røtvei (Oppdal 
Bygdeallmenning), og Kristin Lund Austvik (Sekretær Knutshø villreinutvalg).  
 
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. Magne Thorleiv Rønning og Audun Langtjernet Kregnes ble valgt til å 
underskrive protokollen. Sekretær i utvalget, Kristin Lund Austvik er sekretær for årsmøtet.  
 

2. Årsmelding 2017  
 
Narve Hårstad leste årsmeldinga og redegjorde for rapporten «Oppsyn og felling 2017». Årsmelding 
for 2017 ble enstemmig godkjent.  
 

3. Regnskap for 2017  
 
Narve Hårstad redegjorde for regnskap med balanse og leste opp revisjonsberetningen.  
Regnskap for 2017 ble enstemmig godkjent.  
 

4. Kvote, kvotesammensetning og jakttid for 2018  
 

Narve Hårstad la frem og redegjorde for følgende forslag fra styret til årsmøtet: Jakttid foreslås fra og 
med 20. august til og med 15. september. Kvotefordeling 25 % fritt dyr, 30 % simle/ungdyr og 45 % 
kalv. Kvote på 400 dyr pluss 20 til Fåset og Naustervorda. Kvoteforslaget er basert på 
minimumstelling på 1312 dyr vinteren 2018 og kjente snitt-tall for tilvekst og fellingsprosent. 
Sammensetning av kvota er beregnet med bakgrunn i strukturtelling.  
Kvotesammensetning, jakttid og kvote ble enstemmig godkjent.  
 

5. Kontingent og budsjett 2018  
 
Narve Hårstad redegjorde for forslag på kontingent og budsjett for 2018. Budsjettet viser et 
underskudd på -23 941,00. Dette kommer først og fremst av den lave kvota. Alternativene for å gå i 
pluss er å sette opp kontingenten eller å beholde brøkdyra for salg til inntekt for villreinutvalget. Men 
villreinutvalget har 416.000,- på bok og det er derfor ingen fare å kjøre med underskudd fram til 
kvota øker og dermed også inntektene. Kontingenten foreslås derfor uendret.  
Det ble foreslått at mulighetene for å få dekket opp noe mer i forhold til strukturtelling og 
kjevemåling, som er et ledd i hjorteviltovervåkingsprogrammet skal drøftes i førstkommende 
dialogmøte med villreinnemda.  



Styrets forslag på kontingent og budsjett ble enstemmig godkjent.  
 
6. Valg og fastsetting av godtgjørelse til tillitsmenn.  
 

Valgkomiteen har bestått av leder Lars Rise, Magne Thorleiv Rønning og Stein Olav Lilleeng.  
 
Narve Hårstad la fram valgkomiteens innstilling;  
 
Utvalgsmedlemmer: Narve Hårstad- 3 år (fra årsmøtet i 2018 til årsmøtet i 2021)  
Trond Berger- 3 år (fra årsmøtet i 2018 til årsmøtet i 2021)  
Arnt Strand- 3 år (fra årsmøtet i 2016 til årsmøtet i 2019)  
Jørgen Strømhaug- 3 år (fra årsmøtet i 2016 til årsmøtet i 2019)  
Helge Ivar Hovde- 3 år (fra årsmøtet i 2017 til årsmøtet i 2020)  
Leder for 1 år: Narve Hårstad  
Nestleder for 1 år: Helge Ivar Hovde  
 
Varamedlemmer: Ivar Arne Hagen for Narve Hårstad- 3 år (fra årsmøtet i 2018 til årsmøtet i 2021)  
Kjell Bratlien for Trond Berger- 3 år (fra årsmøtet i 2018 til årsmøtet i 2021)  
Marit Mjøen for Arnt Strand- 3 år (fra årsmøtet i 2016 til årsmøtet i 2019)  
Hallgeir Odden for Jørgen Strømhaug- 3 år (fra årsmøtet i 2016 til årsmøtet i 2019)  
Egil Eide for Helge Ivar Hovde- 3 år (fra årsmøtet i 2017 til årsmøtet i 2020)  
 
Revisorer: Erik Flataas med vara Svein Magne Storaas for 1 år.  
Halvor Hektoen med vara Trond S. Brendryen for 1 år.  
 
Valgkomite: Magne Torleif Rønning med vara Ivar Næverdal  
Stein Olav B. Lilleeng, leder, med vara Bård Kjønsberg  
Stein Åsmund Ørstad med vara Nils P. Hårstad  
 
Alle ble enstemmig valgt.  
 
Godtgjørelse til formann foreslås uendret (12 000 pr. år for leder). Øvrige styregodtgjørelser foreslås 
uendret: (styremedlem kr 1500 pr. møte, revisorer kr 1500 pr. år og kjøregodtgjørelse etter statens 
satser.)  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
7. Forslag til bestandsplan 2018-2022  
 

Forslag til bestandsplan for perioden 2018-2022 ble gjennomgått i møtet. Det ble en diskusjon 
omkring Savalen-reinen og opphavet til denne, om det er mulig å ta DNA-prøver for å klarlegge om 
dette er Sølenklett-rein eller Knutshø-rein eller begge deler. Det ble lagt til ei setning i 
bestandsplanen om at det skal tas DNA-prøver av felte dyr i Savalen-området. Det ble også stilt 
spørsmål ved om det er riktig å tildele 20 frie dyr til Fåset/Naustervorda, eller om disse felta heller 
bør inngå i Knutshø villreinvald i framtida.  
Forslaget til bestandsplan for perioden 2018-2022 ble enstemmig vedtatt.  



 

8. Trekning av fridyrkort  
 
Det ble foretatt trekning blant jegere som hadde levert godkjent kjeve og nøyaktig vekt av kalv i 
2017.  
Den heldige vinneren av ett fridyrkort i 2018 ble Yngve Voll.  
 
9. Innkomne saker  
 
Det var ingen andre innkomne saker til årsmøtet.  
 
Møtet slutt 20.50  
 
 
Referent: Kristin L Austvik  
 
Magne Thorleiv Rønning    Audun Langtjernet Kregnes  

(sign)          (sign) 


