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                                                                                                              Kvikne 26.04.2020 
 
 
 
Rettighetshavere i Knutshø villreinområde   
Villreinutvalget i Knutshø 
Valgkomitéen 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 
Fylkesmannen i Trøndelag 
Nasjonalparkforvalterne 
Villreinrådet 

 
 

SAKLISTE FOR ÅRSMØTE I KNUTSHØ VILLREINOMRÅDE 

 

Vedtak i alle saker er gjennomført elektronisk grunnet Korona- (Covid-19) utbruddet og i 

henhold til Helsedirektoratets anbefalinger. 

 
Sakliste: 
 

1. Godkjenning av sakliste.  
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar saklista som forelagt. 

Vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar saklista som forelagt. 

 
2. Årsmelding 2019  

Årsmelding er vedlagt. Rapporten «Oppsyn og felling 2019» er utsendt tidligere. 
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar årsmelding for 2019 som forelagt. 
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Vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar årsmelding for 2019 som forelagt. 

 
 

3. Regnskap. 
Regnskap for 2019 er vedlagt. Revisorene har gått over regnskapet og vi har fått muntlig 
tilbakemelding om at alt er funnet i orden og at revisorberetning ettersendes.  
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar regnskap for 2019 som forelagt. 

Vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar regnskap for 2019 som forelagt. 

 
4. Kvotesammensetning og jakttid for 2020  

Bestandsplanen for Knutshø villreinområde for perioden 2018-2022 legger opp til ei kvote på 

450 dyr i 2021. Bestandsplanen tar imidlertid utgangspunkt i en beregnet felling på 56 %, noe 

som var snittet for årene 2012-2016 da det var overgangsavtaler mellom Oppdal, Statskog, 

TOR og Folldal. De senere årene da Folldal ikke har vært med i den felles avtalen med 

Statskog, Oppdal og TOR (2017-2019) har imidlertid snittet for fellingsprosent sunket til 46 % 

og selv i 2019 da jakta ble utvidet landet man på en fellingsprosent på 46.  

Det ble forsøkt å få på plass en overgang mellom alle nevnte terreng foran høsten 2020, men 

da Korona-utbruddet skjedde ble alle videre planer om møter om temaet lagt på is. Det er 

derfor ingen overgang mellom Folldal og de øvrige terrengene for 2020, og følgelig er det mer 

reelt å bruke en lavere beregnet fellingsprosent som grunnlag i bestandsregnskapet. I 2018 

ble fellinga så lav som 41,6 % for området, mens den etter forlengelsen i 2019 landet på 46,5 

%. I 2017 var det 50 % felling.  

Styret ser anser en fellingsprosent på 50 % som mest sannsynlig med dagens overgangsavtale 

(som i 2019) og jakttid til og med 21 sept. 

Målsettingen for vinterstammen innen Knutshø er 1500 dyr og vinteren 2020 er det 

funnet 1437 dyr på minimumstellinga.  

Det ovenforstående innebærer dermed at man må øke kvota for 2020 i forhold til 

bestandsplanen for ikke å komme over målsetninga på 1500 dyr vinteren 2021.  

Ved ei kvote på 500 dyr og felling på 50% vil vi vinteren 2021 etter beregningene ha 1469 dyr i 

Knutshø. Ved 46 % felling vil vi vinteren 2021 etter beregningene ha 1488 dyr. 
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Styret foreslår på dette grunnlaget at kvota settes til 500 dyr pluss 20 til Fåset og 

Naustervorda. Kvotesammensetning foreslås satt til 25 % fritt dyr, 30 % simle/ungdyr og 45 % 

kalv. Jakttid foreslås fra og med 20. august til og med 21. september.   

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar kvote, kvotesammensetning og jakttid for 

2020 som forelagt. 

Vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar kvote, kvotesammensetning og jakttid for 

2020 som forelagt. 

 

5. Kontingent og budsjett 2020 
Utvalgets forslag til kontingent og budsjett for 2020 er vedlagt.  
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar forslag til kontingent og budsjett for 2020 

som forelagt. 

Vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar forslag til kontingent og budsjett for 2020 

som forelagt. 

 
6. Valg og fastsetting av godtgjørelser. 
Valgkomiteen har bestått av leder Stein Olav Lilleeng, Stein Åsmund Årstad og Audun Kregnes. 
 
Valgkomiteens innstilling for 2020: 
 
Utvalgsmedlemmer:  
Narve Hårstad (2018-2021) 
Trond Berger (2018-2021) 
Arnt Strand (2019-2022) 
Jørgen Strømhaug (2019 – 2022) 
Børge Røhjell (2020 – 2023) NY 
 
Leder for 1 år: Narve Hårstad (2018 – 2021) 
Nestleder for 1 år: Børge Røhjell (2020 – 2023) 
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Varamedlemmer:  
Ivar Arne Hagen for Narve Hårstad (2018 – 2021) 
Kjell Bratlien for Trond Berger (2018 – 2021) 
Marit Mjøen for Arnt Strand (2019 – 2022) 
Hallgeir Odden for Jørgen Strømhaug (2019 – 2022) 
Egil Eide for Børge Røhjell (2020 – 2023) NY 
 
Revisorer:  
Erik Flataas med vara Svein Magne Storås for 1 år. (2020 – 2021) 
Halvor Hektoen med vara Trond S. Brendryen for 1 år. (2020 – 2021) 
 
Valgkomite:  
Stein Åsmund Ørstad med vara Nils P. Hårstad (2018 – 2021) 
Audun Kregnes med vara Ola Rønning (2019 – 2022) 
Bård Kjønsberg med vara Roger Voll (2020 – 2023) NY 
 

Valgkomiteen foreslår uendrede godtgjørelser 
 

Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar valg og godtgjørelser som forelagt. 

Vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar valg og godtgjørelser som forelagt. 

 
 

 
7. Trekning av fridyrkort. 

Styret har gjennomført trekning av et fridyrkort med full overgang hele jakttida blant de som 
har levert godt reingjort kjeve av kalv og veid dyret. 
 
Den heldige vinneren i 2020 ble Bjørnar Hansen fra Folldal. 
 

 
8. Innkomne saker. 

Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.  
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Følgende medlemslag har gitt tilbakemelding per e-post hvor de gir sin tilslutning til styrets innstilling 
i alle saker (1-8): 

Halvor Hektoen 30.3 

Vollan utmarkslag s/a 7.4 

Statskog S/F 14.4 

Oppdal Bygdeallmenning 15.4 

Øvre Folldal Utmarkslag 15.4 

Innerdalsfeltet 16.4 

Leiran/Lågia Grunneierlag 16.4 

Einunndalsfelt 1 Utmarkslag 16.4 – merknad: oppfordring til Knutshø villreinområde om å fortsette 

jobben med å øke samarbeide på oppsynstjenesten 

Fåset-Fådal utmarkslag 16.4 

Kviknebrona grunneierlag 16.4 

Midtre Folldal jakt og fiskelag 16.4 – merknad: oppfordring til Knutshø villreinområde om å fortsette 

jobben med å øke samarbeide på oppsynstjenesten 

Nedre Folldal jakt og fiskelag 16.4 – merknad: oppfordring til Knutshø villreinområde om å fortsette 

jobben med å øke samarbeide på oppsynstjenesten 

Rødalen sameie 17.04 

Innerdalen sætersameige 18.04 

Folldal Fjellstyre 23.04 

 

 
Ingen medlemslag har gitt negativ tilbakemelding på styrets innstilling. Styret i Knutshø villreinutvalg 
anser derfor alle saker (1-8) som vedtatt. 
 
For Knutshø villreinutvalg 

 
 
Narve Hårstad (sign)                                                                                          Kristin Lund Austvik (sign)  
 
formann                                                                              sekr. 
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