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                                                                                                              Kvikne 18.05.2021 
 
 
 
Rettighetshavere i Knutshø villreinområde   
Villreinutvalget i Knutshø 
Valgkomitéen 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 
Fylkesmannen i Trøndelag 
Nasjonalparkforvalterne 
Villreinrådet 

 
 

SAKLISTE FOR ÅRSMØTE I KNUTSHØ VILLREINOMRÅDE 

 

Sakliste med styrets innstilling til vedtak ble utsendt per e-post til alle medlemslag den 26.3 

med frist til å komme med innspill i sakene satt til den 20. april. 

 
Sakliste: 
 

1. Godkjenning av sakliste.  
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar saklista som forelagt. 

 
2. Årsmelding 2020 

Årsmelding er vedlagt. Rapporten «Oppsyn og felling 2020» ligger på nettsida 
www.knutshorein.no.  
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar årsmelding for 2020 som forelagt. 
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3. Regnskap. 

Regnskap og revisjonsmelding for 2020 er vedlagt.  
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar regnskap for 2020 som forelagt. 

 
4. Kvotesammensetning og jakttid for 2021  

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 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. Denne fellingsprosenten var også snitt for perioden 2012-2016 da 

jakttida også gikk til 21.9.   

I tillegg til den uventede høye fellinga 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.  
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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 375 er 1233 til 1441. 

Styret foreslår på dette grunnlaget at kvota settes til 375 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 15. september.  

Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar kvote, kvotesammensetning og jakttid for 

2021 som forelagt. 

 

5. Kontingent og budsjett 2021 
Utvalgets forslag til kontingent og budsjett for 2021 er vedlagt.  
 

Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar forslag til kontingent og budsjett for 2021 

som forelagt. 

 
6. Valg og fastsetting av godtgjørelser. 
Valgkomiteen har bestått av leder Stein Åsmund Årstad, Audun Kregnes og Bård Kjønsberg. 
 
Valgkomiteens innstilling for 2021: 
 

Utvalgsmedlemmer:                                                                                Valgt for perioden: 

Leder Narve Hårstad (gjenvalg)       Leder       2021/2022                        2021-2024 
Marius F.Knudsen (ny)                                                                                    2021-2024 
Arnt Strand (ikke på valg)                                                                                2019-2022 
Jørgen Strømhaug (ikke på valg)                                                                    2019-2022 
Børge Røhjell (ikke på valg)              Nestleder 2021/2022                        2020-2023 
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Varamedlemmer utvalg: 
 
Nils Petter Hårstad (ny) vara for Narve Hårstad                                        2021-2024 
Runar Rueslåtten (ny) vara for Marius F.Knudsen                                    2021-2024 
Marit Mjøen (ikke på valg) vara for Arnt Strand                                        2019-2022 
Hallgeir Odden (ikke på valg) vara for Jørgen Strømhaug                        2019-2022 
Egil Eide (ikke på valg) vara for Børge Røhjell                                             2020-2023 
 
Valgkomite: 
 
Audun Kregnes med vara Ola Rønning                                                        2019-2022 
Bård Kjønsberg med vara Roger Voll                                                            2020-2023 
Solvor Forbregd(ny) med vara Tone Bjørgen (ny)                                    2021-2024 
 
Andre verv: 
 
Erik Flataas(gjenvalg) med vara Svein Magne Storaas(gjenvalg)           2021-2022 
Halvor Hektoen(gjenvalg) med vara Trond S.Brendryen(gjenvalg)       2021-2022 

 

Valgkomiteen foreslår uendrede godtgjørelser: 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.)  

 
 

Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar valg og godtgjørelser som forelagt. 

 
7. Innkomne saker. 

Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.  
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Ved fristens utgang hadde følgende lag gitt tilbakemelding til styrets innstilling i sakene. 

 
26.3.21 
 
Flott jobba. Vollan utmark stiller seg bak styrets jobb 
Mvh Magne Rønning 
 
 
6.4.21 
 
Hei 
Jeg har lest igjennom sakspapirene og er enig i styrets innstillinger til sakene på årsmøtet. 
 
Mvh 
Marius F. Knudsen 
seniorkonsulent storviltforvaltning | 975 11 080 
Statskog 
 
6.4.21 
 
Hei. 
 
Har ingen innvendinger. 
 
Bjørn B. 
Midtre Folldal utmarkslag 
 
 
 
 

7.4.21 
 
Hei 
 
Innerdalen Grunneierlag stiller seg bak styret innstilling til årsmøte. Vi takker også for en god jobb 
gjort av styret. 
 
Mvh 
 
Innerdalen 
v/Marit 
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12.4.21 
 

Hei. 
 
Einunndalsfelt 1 Utmarkslag har ingen innsigelser mot styret i Knutshø villreinområde sine 
innstillinger til årsmøtet 2021. 
 
For Einunndalsfelt 1 Utmarkslag SA 
Jørgen Husom 
 
 
15.04.21 
 
Sak. 1 

Styret i Leiran/Låggia godkjenner saklista som forelagt. 
 
Sak. 2 

Styret i Leiran/Låggia godkjenner årsmeldinga som forelagt. 
 
Sak. 3 

Styret i Leiran/Låggia godkjenner regnskap for 2020 som forelagt. 
 
Sak.4 
Styret i Leiran/Låggia har her et forslag på at jakttiden forlenges til og med 20.09.2021. Det vil gi 

bedre tid for jegerne, og det vil være større sjans for at vinden endrer seg. Reinen vil da vandre over 

et større område, og med det et håp om at det blir mindre jegeransamlinger.  

 
Sak. 5 
Styret i Leiran/Låggia godkjenner kontingent og budsjett for 2021 som forelagt.  

Sak.6 
Styret i Leiran/Låggia godkjenner valg og godtgjørelse som forelagt. 

v/Bente Grimsbu 
 
 

Alternativt forslag fra Leiran Lågia ble utsendt til alle øvrige rettighetshavere fra sekretær i 
villreinutvalget den 15.4 
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15.04.21 
 
Kvikneskogen vest har ingen innspill og støtter styrets innstilling for årsmøtet i knutshø 2021 
 
Mvh Audun Kregnes  
 
 

15.04.21 
 

 

Hei, 
Det er mottatt og jeg har ingen kommentarer. 
 
Best regards, 
Halvor Hektoen 
Marsjøsetrene 
 
15.04.21 
 
Hei! 
 
Nedre Folldal Utmarkslag er enig og stiller seg bak alle forslag til styrets innstilling når det gjelder 
årsmøtesaker. 
 
  *   I sak 4 støtter vi styrets opprinnelig forslag til jakttid. 
 
Nedre Folldal Utmarkslag 
Stein Olav B. Lilleeng 
Daglig leder 
 
 
15.4 
 
Forslaget fra Leiran/Låggia støttes 
 
Halvor Hektoen 
Marsjøsetrene 
 

15.4 
 

Enig med styrets forslag, men i sak 4 er jeg enig med forslag fra Leiran Låggia ang. sak 4.  

Vh Steinar Munkhaugen 

Burufjellet 
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15.4 

Hei 

Slutter meg til styrets innstillinger. Støtter forslaget fra Leiran/Låggia om jakttid til 20.09.2021 Det et 

godt begrunnet og kan gi økt felling og sikrere jakt. 

 

Vh 

Inger Stubsjøen 

Stubsjøen Fjellsameie 

 

15.4 

Hei 

Jeg ser ikke noen problemer med å forlenge jakttiden til 20. september, da jakttidsrammen åpner for 

jakt fram til 30. september. 

 

Mvh 

Marius F. Knudsen 

seniorkonsulent storviltforvaltning | 975 11 080 

 

15.04 

Kvikneskogen vest støtter leiran/låggia sitt forslag om forlenget jak. 

 

For styret Audun 

15.04 

Hei 

 

Fåset-Fådal utmarkslag støtter forslaget til Leiran/Låggia. 

Forøvrig støtter vi de andre årsmøtesakene. 

 

MVH 

Hallgeir Brendbakken 

Fåset-Fådal utmarkslag 

mailto:narve.haarstad@oppdal.com
mailto:kur@kvikne.no


 

___________________________________________________________________________ 

    Formann                       Sekretær                                              
Narve Hårstad                        Kristin Lund Austvik                                         

7340 OPPDAL                                 Knutshø Villreinutvalg                           

narve.haarstad@oppdal.com            v/Kvikne Utmarksråd                            

                                                   Vollan gård, 2512 Kvikne                            

                         kur@kvikne.no 

                 Tlf.: 992 74 943                                                                                                                            

 

 

15.04 

Jeg har ingen ting å bemerke til årsmøtesakene i Knutshø Villreinområde 

Mvh Nathalie Holaker. 

 

15.04 

Hei. Øvre Folldal Utmarkslag er enig i styrets forslag til innstilling i alle saker.Støtter derfor ikke 

forslaget om forlenget jakttid. 

Mvh Torgeir Dalen 

 

15.04 

Hei, 

Rødalen sameie har ingen kommentarer, vi slutter oss til styrets innstillinger. 

Mvh 

Lars Rønning 

 

16.4 

Oppdal Bygdealmenning går for styrets innstilling 

til vedtak i alle saker i hht. sakliste for årsmøte. 

 

Narve Hårstad. 

formann. 

 

16.4 

Vollan utmarkslag støtter i utgangspunktet leiran låggjia sitt forslag om å forlenge jakten til den 20 

eller opprinnelig den 21aug. Men pga kort tid til å forandre noe, før kvote må søkes inn, går vi for den 

15.sept som planlagt. 

Mvh Magne / Vollan utmarkslag 
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Ved fristens utgang 20.4 var det avgitt totalt 16 stemmer. Alle 16 stemte for styrets innstilling i alle 

saker bortsett fra jakttida i sak 4. I avstemming om jakttid i sak 4 stemte 7 for jakttid til og med 20.9 

(Leiran Lågia sitt forslag) og 9 stemmer for jakttid til og med 15.9 (styrets innstilling).  

 

Jakttid til og med 20.9 

Leiran Lågia 

Kvikneskogen vest 

Marsjøsetrene 

Burufjellet 

Stubsjøen Fjellsameie 

Statskog 

Fåset-Fådal utmarkslag 

 

Jakttid til og med 15.9 

Nedre Folldal utmarkslag 

Gåvålia 

Øvre Folldal Utmarkslag 

Rødalen sameie 

Oppdal Bygdealmenning 

Vollan utmarkslag 

Midtre Folldal utmarkslag 

Innerdalen utmarkslag 

Einunndalsfelt 1 Utmarkslag SA 

 

Styret i Knutshø villreinutvalg anser med dette alle saker (1-6) som vedtatt som innstilt fra 
villreinutvalget. 
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VEDTAK I ÅRSMØTESAKER FOR 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 2020 

Årsmelding er vedlagt. Rapporten «Oppsyn og felling 2020» ligger på nettsida 
www.knutshorein.no.  
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar årsmelding for 2020 som forelagt. 

Vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar årsmelding for 2020 som forelagt. 

 
3. Regnskap. 

Regnskap og revisjonsmelding for 2020 er vedlagt.  
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar regnskap for 2020 som forelagt. 

Vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar regnskap for 2020 som forelagt. 
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4. Kvotesammensetning og jakttid for 2021  

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 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. Denne fellingsprosenten var også snitt for perioden 2012-2016 da 

jakttida også gikk til 21.9.   

I tillegg til den uventede høye fellinga 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.  

 

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

tall om kvota settes til 375 er 1233 til 1441. 

Styret foreslår på dette grunnlaget at kvota settes til 375 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 15. september.  

Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar kvote, kvotesammensetning og jakttid for 

2021 som forelagt. 

Vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar kvote, kvotesammensetning og jakttid for 

2021 som forelagt. 

5. Kontingent og budsjett 2021 
Utvalgets forslag til kontingent og budsjett for 2021 er vedlagt.  
 
Styrets innstilling til vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar forslag til kontingent og budsjett for 2021 

som forelagt. 

Vedtak: 

Rettighetshaverne i Knutshø villreinområde vedtar forslag til kontingent og budsjett for 2021 

som forelagt. 

 
6. Valg og fastsetting av godtgjørelser. 
Valgkomiteen har bestått av leder Stein Åsmund Årstad, Audun Kregnes og Bård Kjønsberg. 
 
Valgkomiteens innstilling for 2021: 
 

Utvalgsmedlemmer:                                                                                Valgt for perioden: 

Leder Narve Hårstad (gjenvalg)       Leder       2021/2022                        2021-2024 
Marius F.Knudsen (ny)                                                                                    2021-2024 
Arnt Strand (ikke på valg)                                                                                2019-2022 
Jørgen Strømhaug (ikke på valg)                                                                    2019-2022 
Børge Røhjell (ikke på valg)              Nestleder 2021/2022                        2020-2023 
 
Varamedlemmer utvalg: 
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Nils Petter Hårstad (ny) vara for Narve Hårstad                                        2021-2024 
Runar Rueslåtten (ny) vara for Marius F.Knudsen                                    2021-2024 
Marit Mjøen (ikke på valg) vara for Arnt Strand                                        2019-2022 
Hallgeir Odden (ikke på valg) vara for Jørgen Strømhaug                        2019-2022 
Egil Eide (ikke på valg) vara for Børge Røhjell                                             2020-2023 
 
Valgkomite: 
 
Audun Kregnes med vara Ola Rønning                                                        2019-2022 
Bård Kjønsberg med vara Roger Voll                                                            2020-2023 
Solvor Forbregd(ny) med vara Tone Bjørgen (ny)                                    2021-2024 
 
Andre verv: 
 
Erik Flataas(gjenvalg) med vara Svein Magne Storaas(gjenvalg)           2021-2022 
Halvor Hektoen(gjenvalg) med vara Trond S.Brendryen(gjenvalg)       2021-2022 

 

Valgkomiteen foreslår uendrede godtgjørelser: 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.)  

 

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. Innkomne saker. 

Det er ingen innkomne saker til årsmøtet.  
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