
 

 

Sakliste for styremøte i Knutshø villreinutvalg  

Sted: Oppdal Bygdeallmenning 

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

Jørgen Strømhaug  

Sekretær: Kristin L Austvik 

Tid: Onsdag 24.11.2021, kl. 17.00.  

Sakliste  

Sak 8/2021 Gjennomgang av brevjournal  

Sakframlegg: Brevjournalen er utsendt i forkant av møtet. Sekretær tar en kjapp gjennomgang av journalen i 

møtet. 

Vedlegg: Brevjournal 2021 

Vedtak: Brevjournalen er gjennomgått i møtet og tas til orientering. 

Sak 9/2021 Jakta 2021  

Sakframlegg: Foreløpig fellings- og oppsynsrapport er utsendt i forkant av møtet. Sekretær går kjapt gjennom 
oppsyns- og fellingsrapporten. Sekretær og leder har vært med i møte med oppsynene og kan si litt 
om hvordan den felles oppsynsordninga har fungert i år. Hvordan overgangsavtalene fungerte er 
også et viktig tema. 

Vedlegg:  

Vedtak: Oppsynsrapporten er gjennomgått og vedtas som forelagt når tallene fra strukturtellinga er klare. 

Sak 10/2021 Digitalisering av kart 

Vedlegg: Det er et ønske å få til nye kart med oppdaterte jaktfeltgrenser og også en digitalisert utgave av 
kartet. Villreinsenteret lagde nye kart over tellende areal og jaktfelt i 2016 som har vært oppdatert 
fortløpende ved endringer i jaktfeltgrenser. Det kan hende at villreinsenteret har mulighet for å 
trykke kart som kan brukes som jaktkart. Eventuelt at deres kartfiler kan oversendes til noen som kan 
trykke i kartkvalitet. 

Vedtak: Sekretær undersøker priser på digitalisering av kart, GPX-filer og trykking av eventuelt nye kart og 
undersøker om det er mulig å få til 1:50 000 kart trykket på begge sider av kartbladet. Det søkes 
nemnda om tiltaksmidler for å dekke utgifter til dette arbeidet. 

 

 

 

 

 



 

Sak 11/2021 Bestandsplan 

Sakframlegg: Siste bestandsplan gjelder for perioden 2018- 2022 og den må derfor revideres i løpet av 2022 og 

godkjennes av årsmøtet i 2023. Det bør gjennomføres en høringsrunde blant medlemslagene i løpet 

av 2022 og i god tid før årsmøtet i 2023 så man ikke risikerer at planen ikke godkjennes av årsmøtet i 

2023. Gjeldende bestandsplan er å finne her: Bestandsplan - Knutshø villreinområde 

(knutshorein.no). 

Medlemmene i villreinutvalget går gjennom bestandsplanen før møtet og kommer med eventuelle 

innspill i møtet. 

 Børge stilte spørsmål om følgende fra gjeldende bestandsplan er i punkt 3.5 er gjennomført; «Det 

arbeides for tida med å få på plass en oversikt over disse saltplassene». Dette kommer det nok til å 

bli en del spørsmål ved i framtida med tanke på resultatene fra saltplassprosjektet. Narve og Kristin 

forklarte at det er samlet inn en god del data på dette for Knutshø. Dette bør oppdateres i 

kommende bestandsplan. 

Børge stilte spørsmål til punkt 3.6; «Veiene inn i kjernen av området brøytes ikke og holdes stengt 

om vinteren». Burde det og kan utvalget pålegge veilagene å stenge veiene dersom det ikke kommer 

snø før til jul og veien er kjørbar langt utover desember? Dersom utvalget ikke kan det, burde man 

henstille til at veiene stenges ved en viss dato dersom det ikke er snøføre slik som med anbefaling 

om åpning om våren? 

Innspill fra Børge til punkt 3.9; dette punktet omhandler hytter, men man kunne også tatt med 

camping som en del av dette punktet. Især i Einunndalen er det en del villcamping med 

campingvogner og campingbiler i tillegg til at det er campingplasser ved Fundin/Flåman, 

Gammelsetervangen, Marsjøen og ved Grustaket ved Fundhøa. 

Innspill fra Børge til punkt 3.11; Sykkeleneren er avsluttet, men det er kommet et nytt sykkelløp på 

Oppdal; Oppdal sykkelfestival. Dette bør inn her. 

Innspill fra Børge; i kapittel 5 står det en del om reinen i Knutshø i historisk perspektiv, dette kunne 

vært flyttet til punktet «historikk» innledningsvis. 

Børge stilte spørsmål om det med Savalenreinen og jaktfeltene Fåset og Naustervorda som har tildelt 

10 frie dyr hver og bakgrunn for at de ikke isteden har en andel av kvota til Knutshø villreinvald som 

de øvrige jaktfeltene. Kristin forklarte at dette er en gammel ordning som nok ble til fordi områdene 

her kom inn etter at Knutshø villreinvald allerede var etablert og på bakgrunn av observasjoner av 

rein rundt Savalen. At det er en del av Knutshø villreinvald, men har en egen kvote på 20 frie dyr er ei 

litt merkelig ordning og denne burde nok utvalget sett nærmere på nå når bestandsplanen skal 

revideres. 

Innspill fra Børge; punkt 8.3, tabell 2, her kunne det vært artig å ha inn tall for hvordan det faktisk ble 

sammenlignet med hva som var satt opp i planen. Avvik må forklares i teksten. 

Kristin Lund Austvik 
Sekretær , Tlf. 992 74 943 

https://knutshorein.no/bestandsplan/
https://knutshorein.no/bestandsplan/

