
 

 

Innkalling til styremøte i Knutshø villreinutvalg  

Sted: Oppdal Turisthotell 

Fremmøtte medlemmer: Narve Hårstad, Arnt strand, Jørgen Strømhaug og Egil Eide (vara for Børge 

Røhjell)  

Sekretær: Kristin L Austvik 

Tid: Tirsdag 8.3.2022, kl. 19.00.  

Sakliste  

Sak 1/2022 Gjennomgang av brevjournal  

Vedlegg: Brevjournal for Knutshø villreinutvalg for 2021 og 2022 

Vedtak: Brevjournalene for 2020 og 2021 tas til orientering. 

Sak 2/2022 Regnskap 2021, budsjett 2022 

Vedlegg: Regnskap og balanse 2021 med budsjett for 2022 

Vedtak: Regnskapet ble gjennomgått i møtet. Post 1460.1 «Innkjøpte varer for videresalg» i balansen 

avskrives. Post 2965.1 fjernes fra balansen. Regnskap og balanse tas til orientering. Budsjett 

vedtas med inntekter og utgifter på fellingstillatelser (post 320, post 3205 og post 6303) ut fra 

kvoteforslag som vedtas i møtet. 

Sak 3/2022 Årsmelding 2021 

Vedlegg: Forslag til årsmelding for Knutshø villreinutvalg 2021 

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

Sak 4/2022 Kvote, kvotesammensetning og jakttid 2022 

Sakframlegg: Bestandsestimat/minimumstelling 

Under minimumstellinga i 2021 ble det funnet 107 dyr mindre enn beregnet basert på tellingene 

(og fellinger) fra 2020.  

Beregnet antall kalver i 2021 (som er basert på bestandstallet fra minimumstellinga i 2021) var 

imidlertid veldig nært faktisk funnet antall kalver på kalvtelling (307 i beregning, 297 funnet). Da 

var et snitt på 40 kalv per 100 S/U brukt i beregningene og det var også det som ble funnet. 

I jakta 2020 og under strukturtellinga høsten 2020 ble det observert en del halte dyr som trolig 

hadde fotråte (påvist på 12 dyr felt i jakta som ble analysert av Veterinærinstituttet). Dette er 

neppe hele årsaken til avviket på 107 dyr, så muligens har vi oversett noen dyr på tellinga i 2021. 

Det er imidlertid ingen fare med å benytte tall fra tellingene i 2021, da vi uansett ikke vil overstige 

bestandsmålet på 1500 dyr om dette tallet legges til grunn for kvotesetting. 

 

Hvis vi da legger minimumstelling og kalvtelling i 2021 til grunn og trekker fra antall felte dyr 

under jakta i 2021 pluss en beregnet naturlig avgang på 4 %, så har vi en vinterbestand i 2022 på 

1284 dyr, altså en liten oppgang fra 1252 talte dyr i 2021. 

 

 



 

Sakframlegg: Beregning av fellingsprosent 

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 (62 %), og en god del høyere 

enn beregninga på 56 %. 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. 

I 2021 ble fellingsprosenten 54 %. Fellingsprosenten ble dermed lavere enn året før, til tross for at 

det var noen overgangsdager også mellom Folldal og de øvrige terrengene i 2021, men jaktslutt 

var satt til 15.9 (ei uke kortere enn i 2020) så det var også medregnet en noe lavere 

fellingsprosent enn «rekordåret» 2020.  

 

Fellingsprosenten vil variere fra år til år, men trolig mindre når man har stabile og gode 

overgangsavtaler mellom de ulike terrengene og en fast dato for jaktslutt. For 2022 har vi ingen 

snitt-tall på fellinger å gå ut fra, da både jakttid og overgangsmuligheter har variert de siste årene. 

Derfor bør fellingsprosent for 2021 legges til grunn, selv om denne nok var noe lavere enn hva 

den kunne blitt dersom vindretninga hadde vært mer på sør i løpet av jakta. 

 

For 2022 vil det uansett ikke være så avgjørende å treffe akkurat med beregningene og kvote, 

dersom kvota settes såpass lavt at bestanden vil øke selv ved lave kalvtall og høy felling, uten at 

bestanden vil bli for høy, ettersom vi vet at vi uansett ligger under bestandsmålet på 1500 dyr. 

 

Vedlagt er en beregning av vinterbestanden i 2022 og 2023 basert på talte vinterdyr i 2021, 

beregnet vinterdyr i 2022 (talte dyr i 2021 pluss talte kalver i 2021, minus felte dyr og en 

beregnet avgang på 4 % av sommerbestanden), beregnet kalver på kalvtelling i 2022 og fellinger 

ved ulike kvoter og fellingsprosent som i 2021. I tillegg er det tatt med tilsvarende beregninger 

der bare fellingsprosenten er økt til 60 %, dette for å se hvilket utslag en økt fellingsprosent kan 

ha på bestandsberegningen for 2023. Vedlegget brukes som grunnlag for diskusjon i møtet. 



 

Diskusjon: Det har vært gjort et forsøk på minimumstelling den 3. mars der det ble funnet 890 dyr, men 

Håvard Rønning skriver at; «Vi må vel konkludere med at dette ble mislykket, først og fremst pga. 

elendige forhold.». Inntil videre må derfor beregningene brukes for å sette et kvoteforslag for 

2022. I fjor var kvota satt til 375 dyr. Om vi legger minimumstelling i 2021 og kalvtelling samt 

faktiske tall på fellinger og beregninger av naturlig avgang gjennom året til grunn skal vi ha 1284 

dyr i år, altså en liten oppgang fra 1252 talte dyr i 2021. Trolig har vi noen flere ettersom det skal 

godt gjøres å finne alt av dyr på ei minimumstelling.  

Et av medlemmene foreslo ei kvote på 375 dyr også i 2022 og utvalget så på hvordan det ville slå 

ut på den beregnede bestanden i vinter (1284 dyr) med fellingsprosent som i 2020 (60%) og snitt-

tall på tilvekst. Beregningene viser da 1319 dyr vinteren 2023. Tilsvarende viser beregningene 

1296 dyr ved snitt-tall på tilvekst og fellingsprosent som i 2021 (54%).  

Uansett om vi skulle få ei felling som rekordåret 2020 vil bestanden ut fra beregningene da øke så 

vidt til vinteren 2023 ved ei kvote på 375 dyr. 

Villreinutvalget er opptatt av å ha stabile kvoter og heller bruke lengre tid på å øke bestanden. 

Om vi da har en del mer dyr enn tellinga i 2021 sa vil vi dessuten klare å holde bestanden på et 

greit nivå ved ei kvote på 375 dyr. 

 

Et av styremedlemmene hadde et ønske om å utvide jakttida ut over den 15de september for å 

utnytte jakttida bedre og kanskje få en høyere fellingsprosent. 

Dette for å utnytte jakttiden bedre enn det man gjorde i fjor. I 2021 stoppet jakta 15. september, 

som er tidlig med tanke på at jakttidsramma går ut september. Reinsjakta er ganske tidsavgrenset 

i utgangspunktet sammenlignet med en del andre arter, og tiden kunne vært bedre utnyttet. 

Mange av Statskog sine jegere er det tilreisende, kanskje over lang avstand. Det kan være 

utfordrende for en del av de å hive seg rundt en helg sammenlignet med noen som bor lokalt f. 

eks. Både brunst og forstyrelse er momenter som kan komme opp i en vurdering av jakttiden, 

men reinsjakta er villreinforvaltninga i praksis. Dette har nok direktoratet også lagt til grunn når 

de har satt jakttidsramma for villrein. Jakta trenger ikke gå ut september, men den bør forlenges 

ut over 15. september. Det er andre villreinområder som jakter ut september. En lengre jakttid 

kan gi en høyrere fellingsprosent, men samtidig er det kvotene som avgjør hvor mye rein som 

felles og hvilken vinterstamme man legger opp til. 

 

Det ble sagt i møtet at i forutsetninga for overgangsavtale mellom Folldal og de øvrige 

jaktterrengene er det imidlertid ei forutsetning at jakta avsluttes den 15de september dersom 

Folldal skal være med på overgangsavtalene. 

  

Videre ble det sagt at i løpet av tida mellom 20aug og 15de sept bør alle jegere kunne få 

anledning til å jakte på terreng der det står dyr dersom man fortsetter med de fellesjaktavtalene 

som vi hadde i 2021. 

 

Et av medlemmene i utvalget presiserte også at ei lengre jakttid vil dessuten bli fordyrende 

ettersom det blir mer utgifter til oppsyn. Dette er noe det stadig har vært klager på fra noen av 

rettighetshaverne, og delvis har utgifter til oppsyn for enkelte oversteget prisen for kalvkort. Det 

er derfor ønskelig å holde oppsynsutgiftene nede og en måte å gjøre det på er å ha kortere 



 

jakttid. 

 

Vedtak: Det foreslås ei kvote på 375 dyr for årsmøtet ut fra de beregningene som foreligger per i 

dag med lik alders- og kjønnssammensetning som i bestandsplanen. Dersom vi får til ei 

skikkelig minimumstelling før årsmøtet vil villreinutvalget gjøre ei ny vurdering av kvote. 

 

Jakttida foreslås satt til 20 aug til 15 september forutsatt at Folldal vil være med på 

samme ordning med overgangsdager som i 2021. 

Sak 5/2022 Vedtektsendring punkt 5 årsmøte. 

 I vedtektene til villreinutvalget står følgende i punkt 5. om årsmøtet: «Årsmøtet holdes innen 

utgangen av mars. Innkalling vedlagt saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett og eventuelle 

sakspapirer sendes rettighetshaverne, utvalgsmedlemmene og villreinnemnda senest fire uker før 

årsmøtet.» 

Fristen på utsending av årsmøtepapirer på fire uker er vanskelig å overholde når man skal rekke å 

gjennomføre minimumstelling og et styremøte, og når årsmøtet skal avholdes innen utgangen av 

mars. 

Styreleder og sekretær foreslår derfor at fristen på utsending av årsmøtesaker foreslås endret til 

2 uker for årsmøtet. Drøftes i styremøtet. 

Diskusjon: Styreleder foreslår også at årsmøtet skal avholdes innen 15. april og at dette endres i vedtektene 

Vedtak: Villreinutvalget foreslår for årsmøtet at vedtektene endres til «Årsmøtet avholdes innen 15.april. 

Innkalling vedlagt saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett og eventuelle sakspapirer sendes 

rettighetshaverne, utvalgsmedlemmene og villreinnemnda senest to uker før årsmøtet». 

Sak 6/2022 Eventuelt 

 Ingen innkomne saker. 

 

 
 

 


