
 

 

Protokoll for styremøte i Knutshø villreinutvalg  

Sted: Oppdal Bygdeallmenning 

Fremmøtte medlemmer: Narve Hårstad, Bjørnar Brendryen, Marius Flemmen Knudsen, Arnt strand 

og Jørgen Strømhaug  

Sekretær: Kristin L Austvik 

Tid: Mandag 1.3.2021, kl. 12.00.  

Sakliste  

Sak 1/2021 Gjennomgang av brevjournal  

Vedlegg: Brevjournal for Knutshø villreinutvalg for 2020 og 2021 

Vedtak: Villreinutvalget tar journalen til orientering. 

Sak 2/2021 Regnskap 2020 
Vedlegg: Regnskap og balanse 2020 

Vedtak: Regnskapet tas til orientering. Styreleder og sekretær henvender seg til banken for å høre om 

utvalget kan få bedre rente på en høgrentekonto under visse forutsetninger. 

Sak 3/2021 Årsmelding 2020 

Vedlegg: Forslag til årsmelding for Knutshø villreinutvalg 2020 

Vedtak: Årsmeldinga er vedtatt med de endringer som ble gjort i møtet. 

 

 
 



 

Sak 4/2021 Kvote, kvotesammensetning og jakttid 2021 

Sakframlegg: De første årene av bestandsplanperioden lå fellingene i Knutshø en god del lavere enn 

beregnet. I kvotesettingene ble det tatt utgangspunkt i 60 % felling i 2018 og 55 % felling i 

2019, mens fellinga ble hhv. 42 % og 47 %. Dette kom nok blant annet av ei uke kortere jakttid, 

men i 2019 ble jakta forlenget med ei uke da man underveis i jakta så at fellingsprosenten ville 

bli veldig lav om man avsluttet 14.9 som planlagt. Jakttida er derfor ikke hele forklaringa på 

nedgang i fellingsprosent, men redusert overgang mellom Folldal og Oppdal/Statskog/TOR er 

nok også en del av forklaringa. En fellingsprosent på rundt 45 % er imidlertid ikke noe 

problem, så lenge fellingene er noenlunde stabile. Det er allikevel et ønske med høyere felling 

ettersom flere jegere da er fornøyde med årets jakt og resultat.  

I 2020 ble jakttslutt igjen satt til 21.9 og man regnet derfor med høyere felling. I beregningene 

ble 56 % felling derfor benyttet som antatt fellingsprosent. Dette var snitt for perioden 2012-

2016 da jakttida også gikk til 21.9.  

I løpet av jakta 2020 ble det flere perioder med nordavind. Storflokkene stod mye på 

Folldalsterreng, men den 26-27 var storflokkene på Statsskog/Oppdal og TOR-terreng og det 

ble mange fellinger her da. Den 10-13 og 18-19 september dro storflokkene på nytt over på 

Oppdal/Statsskogsterreng, noe som ga nye topper på fellingsstatistikken noen dager.  

Dette til sammen gjorde at vi fikk høyere felling enn på mange år, og en god del høyere enn 

beregnet. Ved kvotesetting i 2020 beregnet vi at vi skulle ha 1494 dyr vinteren 2021, noe om 

er akkurat ved bestandsmålet og et maksmål for bestanden. Vi gikk da ut fra en felling på 56%, 

noe som er høyere enn i 2018 og 2019, dette fordi jakta ble besluttet å vare til og med 21.9 

istedenfor 15.9. I tillegg ble kalvprosenten for Knutshø lavere enn noensinne i 2020. 

 

Når man er ved bestandsmålet og kvotene må settes relativt høyt for ikke å risikere at 

bestanden går over målsettinga og bæreevnen til området, vil en mye høyere felling enn 

beregnet kunne redusere bestanden. Dette har antagelig skjedd i 2020, og på tellingen i vinter 

(2021) ble det funnet 1252 dyr. Beregningene tilsa 1359 (avvik på 107 dyr) og sannsynligvis er 

det noen flere enn de 1252 som ble funnet, men vi hadde også et utbrudd av fotråte 

sommeren/høsten 2020. En god del av disse ble tatt ut i jakta, men det var fortsatt halte dyr 

med mulig fotråte å se i flokkene i november. Det bør derfor tas høyde for en noe høyere 

vinterdødelighet enn normalt.  

 

Det er utfordrende å sette kvote og beregne felling når man er så prisgitt vindretningen for 

hva man ender opp med av felling. For 2021 er det imidlertid ikke så avgjørende å treffe 

akkurat da vi vet at vi er under bestandsmålet og derfor kan sette kvota såpass lavt at 

bestanden vil øke selv ved lave kalvtall og høy felling, uten at den vil bli for høy.  

 

Ved ei kvote på 350 dyr i 2021 vil vi ved kalvprosent og felling som i 2020 ha en bestand på 

1249 vinteren 2022 dersom vi har 1252 dyr nå i vinter. Det skal imidlertid en del til at vi får så 

lav kalvprosent og at vi har funnet absolutt alle dyr på tellinga i vinter. Om vi bruker snitt-tall 

for de 5 siste årene for kalv pr S/U, felling på 46 % og bruker beregnet vinterbestand i 2021 

(1359 dyr), ender vi opp på 1453 dyr i 2022 ved ei kvote på 350. Mest sannsynlig vil vi ligge et 

sted mellom 1249 og 1453 vinteren 2022 dersom kvota settes til 350 dyr nå i høst. Tilvarende 



 

tall om kvota settes til 400 er 1218 til 1430. 

Diskusjon: Børge fortalte kort om prosessen så langt i år angående overgangsavtaler mellom Folldal og 

resten av Knutshø. Dette vil kunne ha betydning for fellingsprosent og er derfor viktig å ha en 

viss klarhet i før kvotesetting. Det ser ut for å kunne bli en avtale til høsten, noe som kan gi 

mer stabil og høyere felling enn det har vært uten denne avtalen. 

Dersom det blir overgangsavtale mellom alle feltene, vil utvalget foreslå jaktslutt 15.9. 

 

Det er tydelig at bestanden er redusert sammenlignet med samme tid i fjor, på grunn av 

rekordlav kalving og uventet høy felling. Kvoten bør derfor reduseres i år. Samtidig må den 

ikke settes så lavt at man må mye opp igjen til neste år for å redusere bestanden. Det er viktig 

å ta høyde for at man ikke nødvendigvis finner alt av dyr på minimumstellingene.  

Vedtak: Villreinutvalget vil foreslå ei kvote på 375 dyr og jaktslutt 15.9 for årsmøtet i 2021. 

Sak 5/2021 Budsjett 2021 

Vedlegg: Forslag til budsjett for Knutshø villreinutvalg (budsjett vil avhenge av vedtatt kvote for 2021). 

Vedtak: Budsjettet vedtas med et underskudd på kr -5 137,5 

 



 

 

Sak 6/2021 Avgift feilfelling 

Sakframlegg: Avgift for feilfelling av ungdyr (1,5 år) på kalvkort er i jegerkontrakten for Knutshø 

villreinområde satt til kr 1000 pluss kr 200 per kilo over 25 kilo. I fjor erfarte oppsynet at en del 

jegere bevisst spekulerte i dette og felte ungdyr på kalvkort og betalte gebyret da dette ble 

rimeligere enn å kjøpe et simle/ungdyr-kort. Dette er en uheldig utvikling som vi må få slutt 

på. Dette kan gjøres ved å justere ned kilosgrensen for avgifta på kr 200 pr kg fra 25 kg til 20 

kg.  
 

Av fellingsstatistikkene ser det imidlertid ut for at jegere som feller feil ikke oppgir vekt på 

dyret, eller at dyret oppgis å være under vektgrensa uten at det er kontrollveid. Når det ikke 

oppgis vekt kan man ikke ilegge gebyr per kilo over grensa og det aller rimeligste for jegerne er 

å rapportere inn at man har felt ei ungsimle/ungbukk og ikke oppgi slaktevekt på denne. Per i 

dag er det ingen avgift for feilfelling der dyret ikke er kontrollveid.  

 

Leder i utvalget foreslår derfor at det også ilegges et gebyr på kr 2.000,- for feilfelling av 

ungdyr på kalvkort der dyret ikke er kontrollveid med mindre dette er avklart med oppsyn 

(eks. skadde dyr). 

Vedtak: Forslaget vedtas som forelagt. 

 

 



 

 

 
 

Mvh, 
Kristin Lund Austvik 
Sekretær  
Tlf. 992 74 943 

Sak 7/2021 Eventuelt/orienteringer 
Innspill på besøksstrategi for Dovrefjell, protokollføring. Besøksstrategi for Dovrefjell har vært 

på høring med høringsfrist 15.2. Knutshø villreinutvalg har gitt et innspill på dette som er 

behandlet på e-post.  

Årsmøtet i Knutshø villreinutvalg. Årsmøtet i 2020 som skulle være felles med Snøhetta ble 
avlyst grunnet Covid-19. Slik reglene er i dag: 
«Private sammenkomster utenfor eget hjem bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må 
avholdes, gjelder følgende regler: 
• Innendørs: Maksimalt 10 personer  
• Utendørs: Maksimalt 20 personer» 
er det ikke mulig å avholde et fysisk årsmøte i år, men villreinutvalget bør legge opp til 

årsmøte som vanlig og heller avlyse når man eventuelt ser at det ikke vil være mulig å 

gjennomføre. Villreinutvalget bør derfor også se på mulige alternativer til gjennomføring av 

et årsmøte. 

Oppdatering av grenser for tellende areal. I møte av 27.10.20 ble det vedtatt at 

grensejusteringer etter jordskiftesaker og justering av tellende areal slik at det samsvarer 

med dommene skal gjennomføres fortløpende og etter varsel fra grunneierne. Ingrid S 

Myhren på villreinsenteret har derfor fått oversendt endringer for Folldal statsallmenning, 

Leiran/Låggia utmarkslag, Rødalen setersameie, Fådalen jaktfelt og Sparsjøvollen, og har nå 

oppdatert kart og tellende areal- beregninger slik at det samsvarer med nye grenser etter 

jordskiftedommer. Ingrid skriver at: «Som følge av endret totalsum på tellende areal kan det 

være marginale forskjeller for alle jaktfelt når det kommer til %andel tellende areal».  

De som er berørt av endringene, har fått oversendt kart og tall på e-post av sekretær i 

villreinutvalget. Disse har alle gitt bekreftende svar på at endringene Ingrid har gjort stemmer 

med dommene fra jordskifteretten. 

Fellingsrapport 2020. Fellingsrapporten er stort sett ferdig da tall fra strukturtellinga kom fra 

NINA i dag 1.3. 

Vedtak: Årsmøtet settes til torsdag 8. april kl. 19.00. Det legges opp til et fysisk møte, men dersom 

Covid-19 situasjonen tilsier det vil utvalget komme med et alternativ til fysisk møte. 

Endringene som er gjort i tellende areal i henhold til jordskiftesaker tas til orientering av 

styret. 

Fellingsrapporten tas til orientering. 


