
ÅRSMELDING FOR KNUTSHØ VILLREINUTVALG 2021 

ADMNISTRATIVE FORHOLD 

Utvalgets styre har hatt følgende sammensetning i perioden 31.12.2020- 31.12.2021 

Navn    Vara    Valgt for perioden 

Arnt Strand   Marit Mjøen   2019 – 2022 

Børge Røhjell   Egil Eide   2020 – 2023 

Jørgen Strømhaug       Hallgeir Odden   2019 – 2022 

Narve Hårstad   Nils Petter Hårstad  2021 – 2024 

Marius F.Knudsen  Runar Rueslåtten  2021 – 2024 

Narve Hårstad har vært leder og Børge Røhjell har vært nestleder i perioden fra årsmøtet 2021. 

Sekretærtjenesten har vært lagt til Kvikne utmarksråd v/Kristin Lund Austvik. Regnskapsfunksjon var 

lagt til Oppdal Bygdeallmenning ved Liv Flå/Mari Randi Heggvold. 

Møter 

Det er avholdt 2 styremøter i perioden der det er behandlet 11 saker. Årsmøtet ble avlyst grunnet 

Covid-19. I tillegg til styremøtene ble det avholdt et oppsynsmøte etter jakta der utvalgsleder også 

deltok. Sekretær, styreleder og nestleder deltok også på dialogmøte med villreinnemnda for 

Snøhetta/ Knutshø og villreinutvalget for Snøhetta etter jakta. Villreinrådets fagdager ble 

gjennomført på Geilo i oktober. Jørgen Strømhaug har deltatt i et møte om besøksstrategien for 

Snøhetta og Knutshø. Sekretær deltok på fagdagene. Leder og sekretær i villreinutvalget har også 

vært med på arbeidet med Miljøkvalitetsnormen for villrein der de har vært med i den lokale 

arbeidsgruppa for Knutshø. Det har vært avholdt 6 møter i arbeidsgruppa i 2021. I tillegg ble 

sekretær og leder valgt inn i den nasjonale ekspertgruppa som skal være med i klassifiseringsarbeidet 

for Knutshø som vil skje i starten av 2022. Det har vært avholdt 1 orienteringsmøte for 

ekspertgruppene for alle villreinområder. Dette møtet ble avholdt på Gardermoen i november i 

2021. Deltakelsen i ekspertgruppa er personlige verv og medgått arbeidstid for dette arbeidet har 

derfor ikke blitt belastet villreinutvalget. 

Økonomi/regnskap 

Regnskapet for 2021 viser et årsresultat på kr. 22 448,25 (-5.137,50,- i budsjettet). Det gode 

resultatet sammenlignet med beregnet i budsjettet kommer av at nemnda på slutten av 2021 hadde 

noen restmidler som ble fordelt på Snøhetta og Knutshø. 

OPPSYNSTJENESTEN 

TOR, Oppdal/Statskog og Folldal hadde i 2021 felles oppsynsordning der 1 oppsyn fra TOR og 1 fra 
Oppdal hadde ansvar for oppsynet sammen i overgangsdagene. TOR og Oppdal/Statskog hadde fire 
dager mer med overgang og hadde derfor også fire dager mer med felles oppsyn.  



For mer detaljert rapport som gjelder oppsynstjenesten, se rapporten «Oppsyn og felling i Knutshø 

villreinområde 2021». 

KVOTE, FELLINGSRESULTAT OG RAPPORTERINGSRUTINER 

Fellesjaktavtaler 

Mandag 30 august startet overgangsavtalen mellom TOR, Statskog og Oppdal. Fra og med mandag 6 

september var også Folldal med på overgangsavtalen. Avtalen omfattet man. tom. tors. disse to 

ukene og man. og tirs. siste jaktuke. Mer info i rapporten «Oppsyn og felling i Knutshø villreinområde 

2021». 

Kvote 2021 

Det ble fastsatt en kvote av årsmøtet på 375 dyr (+20 dyr til Fåset og Naustervorda), og jakttid 20.08 

– 15.09. Kvotefordelingen ble satt til 45% kalv, 30% simle/ungdyr og 25% fritt dyr.  

Fellingsresultat 

Det ble registrert felt 203 (203 med Fåset og Naustervorda) dyr i løpet av jakta, noe som gir en 

fellingsprosent på 54 % (51 % med Fåset og Naustervorda). For mer detaljert sammenstilling av 

fellingsresultatet i 2021, se rapporten «Oppsyn og felling i Knutshø villreinområde 2021». 

Kjeveinnsamling 

Innsamlingsprosenten varierer en del mellom rettighetshaverne. For hele Knutshøområdet ble det i 

2021 samlet inn kjever av 66 % av de felte dyrene. 80,7 % slakt var oppgitt nøyaktig veid.   

Rapporteringsrutiner 

Jaktfeltenes kvalitet på rapportering til utvalget var varierende. Utvalget hadde ikke status på alle 

kort innen rapporteringsfristen. Dagbøter ble ikke benyttet i 2021. 

FELTMESSIG REGISTRERINGSARBEID 

Minimumstelling 

Minimumstellinga 2021 viste at det var minst 1252 dyr i Knutshø villreinområde. Dette er et absolutt 
minimumstall da tellinga ble bråbestemt samme morgen som den ble gjennomført og man dermed 
ikke hadde gjort noe særlig bakkeregistrering i forkant. Beregnet vinterstamme viste 1359 dyr og er 
trolig ganske nært sannheten da man regner med en nedgang etter de høye fellingene i 2020. 



 

Figur 1. Minimumstellinger og beregnede bestandsstørrelser i årene 1986 - 2021 



Kalvetelling 

Under kalvetellingen i juli ble det funnet 1207 dyr og 297 kalv. Utregningene viste 38,5 kalv pr. 100 
simle/ungdyr (tabell 10 og figur 4). Dette er en kalvingsprosent som ligger rundt normalen for 
Knutshø. Trenden over en lengre tidsperiode er nedadgående, uten at man har klart å avdekke 
årsaken til det.  

 
Tabell 1. Kalvetellinger i Knutshø 2007 – 2021 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figur 2 Kalvetellinger i Knutshø 2007 – 2021 



Strukturtelling 
 
I 2021 ble strukturtellinga gjennomført den 18. oktober av NINA (Roy Andersen). Det ble funnet en 

stor flokk ved Finntjønnan som ble filmet og talt opp i ettertid. Tallene er tatt med i tabellen under 

(tabell 2).  

Tabell 2. Strukturtellinger i Knutshø 2008 – 2021 
År Dato talt Ant. flokker Ant. dyr telt Kalv Simler Ungbukk Bukk 2 år Eldre bukk

(18 - 23%) (40 - 44%) (7 - 9%) (7 - 9%) (18 - 22%)

2008 9 507 20,9 41,2 10,5 7,2 20,3

2009 4 768 23,3 42,8 6,3 8,5 19,1

2010 1 575 17,6 49,4 6,1 10,1 16,9

2011 2 430 19,3 47 5,6 8,4 19,7

2012 15.-19.okt 3 1012 19,2 47,8 7 7,8 18,2

2013 24.okt 2 478 22,4 45,8 6,1 8,8 16,9

2014 27.okt 1 452 18,1 45,3 6 11,7 18,8

2015 09-11.okt 2 561 23,4 41,5 4,6 7 23,5

2016 5-13.okt 3 645 23 42,5 7 8 19,5

2017 9-20.okt 2 397 24,2 41,8 5,5 7,6 20,9

2018 10.okt 3 567 24,87 46,56 5,11 8,68 14,81

2019 Ingen vellykket telling

2020 11.nov 1 547 18 51 6 13 12

2021 18.okt 1 342 12,9 51,8 8,8 7,9 18,7

Målsetninger i bestandsplanen:

 

Stammeregnskap  

Beregninger ut fra stammeregnskapet gir en vinterbestand 2021/2022 på 1294 dyr dersom den 

naturlige avgangen er 4 % (av bestand før jakt) og man tar utgangspunkt i minimumstellingen 2021. 

Det er imidlertid grunn til å tro at man ikke fikk med alle dyr på tellinga og dersom man bruker 

fjorårets beregning av minimumsbestand i 2021 skal vi ha rundt 1401 dyr vinteren 2022. Det er 

uansett grunn til å anta at bestanden ligger under målsetningen i bestandsplanen om en 

vinterstamme på 1500 dyr.  

Oppdal, januar 2022 

  Narve Hårstad   Børge Røhjell   Marius Flemmen Knudsen   

Jørgen Strømhaug   Arnt Strand 


