
 

Protokoll styremøte i Knutshø villreinutvalg  
Sted: Oppdal bygdeallmennings kontorlokaler 

Møtende medlemmer: Narve Hårstad, Bjørnar Brendryen, Trond Berger, Arnt strand og Jørgen 

Strømhaug, Børge Røhjell 

Sekretær: Kristin L Austvik 

Tid: 27.10, kl. 18.00 

 
 

 

Sak 13/2020 Gjennomgang av brevjournal 

Saksframlegg: 
Brevjournal for Knutshø villreinutvalg for 2020 

Vedlegg: 
Brevjournal for 2020 

Vedtak: 
Styret tar dette til orientering. 

Sak 14/2020 
Søknad løypetrase for Femundløpet i Knutshø 

landskapsvernområde 2021-2025 

Saksframlegg: 
Femundløpet AS søker om ny løypetrasé via Vesl-Børsjøen i Knutshø 

landskapsvernområde i 2020-2025. Se vedleggene. 

Dovrefjell nasjonalparkstyre ber om uttalelse til søknaden fra Knutshø villreinutvalg og 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø innen 31.10.2020. 

Vedlegg:  
Søknad fra Femundløpet AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedtak: 
Styret er enstemmige i at man ikke ønsker denne nye løypetraseen som nå er foreslått 

lengre inn i villreinområdet. Dette fordi det er et område som brukes en del av reinen 

også gjennom vinteren. I minimumstellingene finner man hvert år rein i dette området, og 

både oppsyn og lokale observerer stadig enkeltdyr og flokker av rein i området.  

Det er et ønske fra villreinutvalgets side at reinen skal ta i bruk mer av villreinområdet i 

framtida, og da legger man ikke til rette for det ved å legge trafikk inn i et område reinen 

virker å bruke stadig hyppigere.  

 

Femundløpet fører med seg mye mer trafikk enn bare den helga det gjennomføres. De har 

hatt, og søker nå, om tillatelse til å tråkke opp spor i perioden 22. des til mars etter behov. 

Dette kan dermed medføre mye snøscootertrafikk og også hundekjøring da man vet at 

løypene benyttes til trening utenom løpet. I tillegg vil nok løypa benyttes av skiturister. Til 

sammen vil dette utgjøre en betydelig forstyrrelse på villreinen i ei sårbar tid.  

De senere årene har det blitt mer fokus på sykdom og smitte hos rein og da særlig CWD og 

fotråte. Smittepresset blir, naturlig nok, høyere dess tettere reinen står og derfor er det ei 

viktig målsetting å få reinen til å ta i bruk mest mulig av villreinområdet for slik å spre 

dyrene og få ned et eventuelt smittepress.   

 

Sekretær skriver en høringsuttalelse i henhold til dette, som oversendes nemnda og 

nasjonalparkstyret. 

 

 

Sak 15/2020 
Gjennomgang av tellende areal 

Saksframlegg: 
Villreinutvalget får stadig innspill fra grunneierlag mm om grensejusteringer etter 

jordskiftesaker og ønske om justering av tellende areal slik at det samsvarer med 

dommene. Sekretær og leder i villreinutvalget har drøftet dette og mener det blir for mye 

arbeid og kostnad å ta slike justeringer fortløpende og at villreinutvalget heller bør gjøre 

et vedtak på å ta en gjennomgang av tellende areal og gjøre eventuelle justeringer 

samtidig med gjennomgang av bestandsplanen hvert 5 år. 

Vedtak: 
Justeringene gjøres fortløpende. Grunneierne må oversende slike justeringer etter 

jordskiftedommer til villreinutvalget som videresender til villreinsenteret som utfører 

dette i praksis. 

 
Mvh, 
Kristin Lund Austvik 
Sekretær  
Tlf. 992 74 943 


