
Referat fra årsmøte i Forollhogna Villreinvald. 

Dalsbygda samfunnshus 

Lørdag 29. april 2017.  

 

Saker:  

1. Åpning, valg av ordstyrer og referent. 
Årsmøtet ble åpnet av leder i Villreinutvalget, Halvard Urset. Han overlot ordet til 
varaordfører i Os, Per Ousten som fortalte litt om Dalsbygda, om bygdas 
landbruksvirksomhet og landbrukets aktive bruk av utmarksbeite i og rundt Forollhogna. 
Halvard Urset takket for presentasjonen, og gikk deretter videre i programmet ved å foreslå 
kandidater til ordstyrer og referent. 
Som Ordstyrer ble Leif Kåre Kvangraven foreslått 
Som referent ble Roar Eckermann foreslått. 
 
Vedtak: Årsmøtet vedtok forslagene. 
Ordstyrer tok deretter over ledelsen av årsmøtet, og foretok opprop og registrering av 
fremmøtte stemmer. Totalt ble det registrert 55 stemmer, disse fordelte seg slik: 
Benndalen   1 stemme 
Budal   7 stemmer 
Dalsbygda  6 stemmer 
Dragås      2 stemmer 
Haltdalen  4 stemmer 
Hauasetra  2 stemmer 
Kvikne   8 stemmer 
Magnilsjøan  2 stemmer 
Nekjådalen  3 stemmer 
Nyådalen  2 stemmer 
Nøkksjøen  2 stemmer 
Romundhaugen 1 stemme 
Soknedal  3 stemmer 
Styggfjellet  0 stemmer 
Vingelen  6 stemmer 
Hesjedalen/Holden 6 stemmer 
Åsmarka   0 stemmer 
 
I tillegg var Villreinnemda representert ved Per Ousten tilstede, samt representanter for 
Tynset, Tolga, Os, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Rennebu kommune, og Fylkesmannen i 
Hedmark. 
 
Som tellekorps ble Linda Merkesdal og Reidar Koiedal oppnevnt.  
 



 
2. Velge 2 personer til å underskrive protokollen 

Forslag til kandidater for å signere protokollen var: 
Jakob Trøan fra Vingelen og Kjetil Eggen fra Dalsbygda. 
 
Vedtak: Årsmøtet vedtok forslagene 
 
Ordstyrer gikk deretter igjennom sakslista, og informerte om at det var kommet forslag til 
endring av sakslista, da årsmøtet hadde mottatt brev fra Vingelen, Magnillsjøan og Kvikne 
med forslag om at punkt 5A, 5B og 5C burde utsettes, samt brev fra Hauasetra om ønsket 
utsettelse av sak 5B. Brevene ble opplest i møtet. Villreinutvalget ved Terje Borgos fremmet 
forslag om at kun 5B ble utsatt, og at de øvrige punktene ble behandlet av årsmøtet for så å 
bli korrigert ihht fremtidige vedtak i de øvrige sakene. 
Jakob Trøan fra Vingelen argumenterte for at alle sakene hang såpass tett sammen at de 
burde utsettes og bearbeides av et utvalg bestående av 1 representant fra rettighetshaverne 
i hver kommune innen Forollhogna Villreinutvalgs forvaltningsområde.  
Kvikne (Fo-1) ba om en liten pause for å kunne diskutere forslagene, noe som ble innvilget. 
Etter pausen informerte Kristoffer Sørensen fra Kvikne om at Kvikne, Vingelen og 
Magnillsjøan opprettholder sitt forslag slik det var presentert i brevet til årsmøtet. 
 
Ordstyrer la deretter frem for votering de to forslagene. 
- Forslag 1 fra Kvikne, Vingelen og Magnillsjøan 
- Forslag 2 fra Villreinutvalget 

Forslag 1 fikk 42 stemmer og ble med det vedtatt av årsmøtet. Sak 5A, 5B og 5C utsettes da 
til et senere årsmøte i påvente av at sakene er utredet av et utvalg bestående av 1 
representant for rettighetshaverne i hver kommune innen Forollhogna Villreinutvalgs 
forvaltningsområde, med bistand fra Norsk Villreinsenter. 

Vedtak: Sakslista med endringsforslaget ovenfor ble deretter vedtatt av årsmøtet. 

 
3. Årsmelding 

Terje Borgos gikk igjennom hovedpunktene i årsmeldingen, han kommenterte spesielt 
slaktevekter og oppsynsrapporten, før han åpnet for kommentarer og spørsmål fra salen. 
Are Magne Lundås fra FO-1 stilte spørsmål til formuleringen i årsmeldingen knyttet til 
avskyting i forhold til bestandsmål. Utvalget besvarte dette med at det var en skrivefeil, og vil 
korrigere dette.  
Kristoffer Sørensen fra FO-1 stilte deretter spørsmål til utvidelsen av jakta med 4 dager 
høsten 2016. Han ønsket en begrunnelse for beslutningen, og stilte spørsmål til om utvalget 
hadde mandat til dette. Halvard Urset besvarte spørsmålene, og viste til at utvalget hadde 
mottatt henvendelser fra både Villreinnemda og flere rettighetshavere for å forlenge jakta 
pga lav fellingsprosent. Han viste videre til at den nasjonale jakttidsrammen for villrein er 
frem til 30. september. Tynset kommunes representant i Villreinnemda opplyste om at 
Villreinnemda var splittet i sitt syn på om jakta burde utvides. Jakob Trøan fra Vingelen ba 
om ordet, og støttet FO-1 i kritikken av at jakten ble utvidet, hvorpå Halvard Urset gav replikk 



på at man i fremtiden nok ville være svært restriktive med utvidelse av jakttidene. 
Fylkesmannen i Hedmark påpekte at det er Forollhogna Villreinvald sine egne vedtekter og 
bestandsplan som regulerer jakttiden, forutsatt at den er innenfor de nasjonale 
jakttidsrammene.  
 
Det ble deretter en gjennomgang av vinterens minimumstellinger. Arne Nyaas redegjorde for 
aktivitetene. Fra November 2016 til april 2017 er det gjennomført 5 flytellinger. Beste 
telleresultat viser 1422 registrerte dyr.  
 
Det ble deretter votert over årsmeldingen. 
 
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
 

4. Regnskap 
Bjørkan Regnskap gikk igjennom regnskap og balanse for 2016.  
Sum inntekter viser kr. 1.146.119,- mot budsjett på kr. 896.000,- 
Sum utgifter viser kr. 1.264.073,- mot budsjett på kr. 926.000,- 
Resultatet viser kr. -117.954,- mot budsjett på kr. -30.000,- 
Revisjonsrapport med tilhørende notat ble deretter opplest i møtet, før Halvard Urset 
kommenterte underskuddet. Det ble deretter votert over årsregnskapet. 
 
Vedtak: Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
 

5. Behandling av innkomne saker 
A. Bestandsplan for kommende periode 

Saken ble ikke behandlet, da den var besluttet utsatt. Årsmøtet besluttet at gjeldende 
bestandsplan videreføres for 2017. 
 

B. Nytt tellende areal for tildeling av villrein 
Saken ble ikke behandlet, da den var besluttet utsatt. 
 

C. Endring av vedtektene slik at de blir i tråd med aktuelle forskrifter 
Saken ble ikke behandlet, da den var besluttet utsatt. 
 

D. Oppdatering av jegerkontrakten i tråd med bestandsplan og forskrifter 
Terje Borgos redegjorde for endringene som var foreslått, og gikk igjennom innspillene 
som var kommet fra rettighetshaverne før det ble votert over endringene. 
Vedtak: Forslag til ny jegerkontrakt ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
 

E. Søknad om midler for gjennomføring av kalvingsprosjektet 
Som saksinformasjon ble sak 9A fremlagt. Kristin Lund Austvik gav deretter informasjon 
om hvordan de jobber med kalveregistreringsprosjektet, og status så langt i arbeidet. Det 
ble deretter votert over foreslått bevilgning til prosjektet. 
Vedtak: Forslag til bevilgning ble enstemmig vedtatt. 
 



F. Bladet Forollhogna som vedlegg til alle jaktkort 
Som saksinformasjon ble sak 9B fremlagt. Arne Nyaas informerte om bladet, og ble 
komplimentert av Terje Borgos og Hallvard Urset. Jon Westgård fra Vingelen tok ordet og 
argumenterte for at bladet burde deles ut sammen med jaktkortene. 
Vedtak: Forslaget om at bladet Forollhogna deles ut sammen med jaktkortene ble 
enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
 

6. Vedta Fellingskvote med tilhørende kjønns og aldersfordeling for 2017 
Terje Borgos redegjorde for tellinger og faktisk avskyting i perioden 2012-2017. Han påpekte 
noe usikkerhet vedrørende irregulær avgang, altså dyr som tas av rovdyr, rovfugl og sykdom. 
Det ble påpekt at avgangen nok var noe større enn tidligere beregnet. Borgos gikk igjennom 
et revidert beregningsgrunnlag for faktisk bestand, og antydet at det nok finnes anslagsvis ca 
1800 vinterdyr i Forollhogna. Borgos foreslo med bakgrunn i dette en fellingskvote for 2017 
på 600 dyr, og fikk støtte fra FO-1 i dette forslaget.  
Vedtak: Forslaget om fellingskvote på 600 dyr i 2017 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

7. Valg 
Valgkomiteens leder Arne M Lunås leste opp valgkomiteens innstilling.  
Følgende var innstilt: 
Kasserer   Helge Bjerkeset  Vara Anita Krigsvoll  2 år 
Utvalgsmedlem  Jon Arne Aasen  Vara Kjerstin D Kosberg  2 år 
Revisor1  Svein J Storrø  Vara Ståle Solem  1 år 
Revisor2  Terje Tovmo  Vara Ståle Solem  1 år 
Valgkomitè  Kåre Kristian Totlund     3 år 
Følgende var ikke på valg: 
Leder   Halvard Urset  Vara Harald Sørli 
Valgkomitè  Magne A Bergan Vara Marit O Løvdal 
Valgkomitè  Vegar Lillebakken Vara Geir Østgårdsgjelten 
 
Valgkomiteen foreslo videre at honorarene for styremedlemmene økes med kr. 1.000,- pr. 
medlem, dvs at leder får kr. 13.000,- og øvrige styremedlemmer får kr. 10.000,- Utover dette 
forslo valgkomiteen at tittelen ”formann” erstattes med ”leder” i alle sammenhenger. 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling og forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 
 

8. Budsjett 
Det ble redegjort for fremlagt budsjettforslag. Årsmøtet fremmet endringsforslag på 
følgende poster: 
- Fellingsavgifter (inntekt) reduserers til kr. 90.000,- pga vedtatt kvote 
- Fellingsavgifter (inntekt) DN reduserers til kr. 120.000,- pga vedtatt kvote 
- Oppsynsavgift (inntekt) reduserers til kr. 116.000,- pga vedtatt kvote 
- Sum inntekter blir med dette redusert til kr. 957.000,- 
- Styrehonorar økes til kr. 35.000,- ihht vedtak 
- Oppsynsutgifter reduserers til kr. 220.000,- pga vedtatt kvote 
- Fellingsavgift DN (utgift) reduseres til kr. 120.000,- pga vedtatt kvote 
- Sum utgifter blir med dette redusert til kr. 968.000,- 



- Budsjettert resultat blir med dette kr. -11.000,- 

Vedtak:  Budsjettet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

 

 

9. Orienteringer 
A. Videreføring av prosjekt for registering av mulig endret kalvingstidspunkt 

Saken var allerede presentert under punkt 5E. 
B. Bladet Forollhogne (tidligere Hognareinen) 

Saken var allerede presentert under sak 5F. 
C. Prosjekt for ferdselsregisteringer, avsluttende rapport 

Ingrid Nerhol fra Norsk Villreinsenter presenterte hovedpunkter i rapporten, og henviste 
til at rapporten blir publisert i sin helhet på www.villreinen.no og www.hognareinen.no   

D. Innsamling av CWD-prøver høsten 2017  
Christer Moe Rolandsen fra NINA informerte om CWD-kartlegginga som skal 
gjennomføres under høstens jakt. Forollhogna og Nordfjella er de områdene som er 
plukket ut, her skal samtlige felte dyr testes. Jegerne skal selv ta hjerneprøver av de felte 
dyra, og sende disse til veterinærinstituttet. Ytterligere informasjon finnes på 
www.nina.no/cwd. Den nettbaserte tjenesten www.settogskutt.no utvides til å også 
omfatte villrein, alle skutte dyr skal registereres her. Prøveresultater etter CWD-prøvene 
kan leses ut etter få dager.  
 

10. Eventuelt 
Jakob Trøan fra Vingelen oppfordret til at det utnevnes representanter til arbeidsgruppa som 
skal jobbe med sak 5A, 5B og 5C innen 5. juni, og at det lages en plan for dette utvalgets 
arbeid. 
 
 
 
 

Dalsbygda,  
29. april 2017 

 
 
 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 

Jakob Trøan      Kjetil Eggen 
 

http://www.villreinen.no/
http://www.hognareinen.no/
http://www.nina.no/cwd
http://www.settogskutt.no/

