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Alle rettighetshavere i Forollhogna Villreinvald 

 

Deres ref: Jaktfeltansvarlig kontakt Vår ref: Terje Borgos Sted: Fjellstyrekontoret, 
Ålen 

Dato: 30. mars 2012 

Årsmøte i Forollhogna Villreinvald 2012 

Villreinutvalget har sendt ut denne innkallingen til jaktfeltansvarlige, og håper dere formidler denne videre til øvrige 

medlemmer i det respektive jaktfelt. 

 

Tid: Lørdag 21. april 2012. Møtet åpnes med kaffe fra kl. 10
00

.  

Møtet starter kl 10.30. 

 

Sted: Åsheim (på vegen mellom Kjellbrua og Svardal – ca. 8 km. fra Kjellbrua) 

I henhold til : § 6 ÅRSMØTET 

På årsmøtet kan representanter fra grunneiere/rettighetshavere som er medlem i Forollhogna Villreinområde møte. De kan avgi 

stemme i forhold til areal godkjent for villreinjakt: 

Inntil 10 000 daa    1 stemme 

10 000 – 50 000 daa   2 stemmer 

50 000 – 100 000 daa   3 stemmer 

100 000 – 150 000 daa   4 stemmer 

150 000 – 200 000 daa   5 stemmer 

200 000 – 250 000 daa   6 stemmer 

250 000 – 300 000 daa   7 stemmer 

over 300 000 daa    8 stemmer 

Saker: 

1. Åpning, godkjenning av innkalling og sakliste, valg av ordstyrer og møtereferent.  

2. Velge to til å undertegne protokollen. 

3. Årsmelding.  

4. Regnskap.  

5. Behandle innkomne forslag.  

A        Røros villreinvald  -  søknad om medlemskap i Forollhogna villreinvald. 

 

B. Videreføring av fellesjaktavtalen.  

 

C. Rullering av bestandsplanen, herunder vedtak om framtidig bestandsstørrelse. 

6. Vedta fellingskvote med tilhørende kjønns- og aldersfordeling 2012.  

Det foreligger per dato ingen sikker telling.  Det vil bli forsøkt med nye tellinger fram mot årsmøtet, men en er helt 

væravhengig for å lykkes.  Forslaget er satt opp på grunnlag av en beregnet vinterbestand på 1.750 dyr.  Dersom det foreligger 

nye bestandstall før årsmøtet vil disse bli benyttet som grunnlag for kvoteberegning.  

Samme forbehold tas i forbindelse med bestandsplanens punkt  3.5.2    -  avskytingsplan. 
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7. Valg. 

Valgkomiteens innstilling for 2012.  

  Innstillingen legges fram under møtet. 

 

8 Vedta budsjett.  

Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr. 76.500,-.  For å redusere budsjettunderskuddet noe er det tatt inn en 

økning av områdets  fellingsavgift fra kr. 50,- til kr. 75,- per fellingstillatelse.  Fellingsavgiften har stått fast på kr. 50,- i 

en årrekke, noe som villreinutvalget mener rettferdiggjør en økning.  Ved å vedta budsjettet slik det foreligger vedtas 

samtidig ny fellingsavgift. 

 

9   Orienteringer 

 Orienterende sak fra villreinutvalget angående jaktutøvelsen, tiltak i bestandsplanen for å fremme uttak av små dyr i 

 gruppene simle og kalv. 

 Orientering om resultatet etter spørreundersøkelsene  v. Olav Strand.   

 Sperregjerdet – orientering. 

 Kart som viser grensene for de ulike rettighetshavere innen FO 1. 

 

10 Eventuelt  (Det kan ikke fattes vedtak på dette punkt). 

 

      

Vel møtt! 

 

 

Ber om at antallet møtedeltakere sendes undertegnede innen 15. april. 

 
Terje Borgos 

Sekretær 
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Orienteringer i tilknytning til årsmøtesakene: 
 
Sak 3  -  årsmelding.   
 

Årsmeldingen vedlegges årsmøtepapirene. 
 
 

Sak 4  -  Regnskap.   

 
 Regnskap med revisjonsberetning vedlegges årsmøtepapirene. 
 
 

Sak 5 a  -  Eventuell fullmakt for villreinutvalget til å forhandle om overgangsordning for  
        Røros villreinvald. 
  
 Brev fra Røros villreinvald vedlegges årsmøtepapirene. 

En viser i denne forbindelse til ny forskrift om forvaltning av hjortevilt § 18, 4. ledd der det klart 
framkommer at eventuell overgang mellom vald i et villreinområde krever skriftlig avtale mellom valdene 
som beskriver betingelsene for overgang.  Det vil videre følge at det i tillegg må være forhandlet fram 
avtale mellom det aktuelle vald og det eller de jaktfelt som overgangsavtalen / -ene faktisk gjelder for. 

 Villreinutvalget ber nå om at rettighetshaverne tar stilling til om villreinutvalget for Forollhogna  
 villreinvald skal få slik forhandlingsfullmakt. 
 
 

Sak 5 b  -  Videreføring av fellesjaktavtalen på tirsdager, onsdager og torsdager. 
 
 Villreinutvalget viser til de gode erfaringer en har med denne avtalen.  Den er med på å gi jegerne en god  
 oversikt over hvilke muligheter de til en hver tid har, og de kan ut fra dette planlegge arbeid og villreinjakt. 
 
 Villreinutvalget er kjent med de tanker som enkelte rettighetshavere har om at denne avtalen kan gi jegere  
 fra Røros villreinvald automatisk mulighet til å benytte en eventuell fellesjaktavtale.  En eventuell  
 fellesjaktavtale kan helt klart ha begrensninger i hvilke rettighetshavere som kan benytte avtalen, for  
 eksempel ved at avtalen kun skal gjelde for rettighetshavere i / jegere fra Forollhogna villreinvald. 
 
 For å sikre at en også i framtiden oppnår en ønsket fellingsprosent, ca. 90 %, har fellesjaktavtalen 
 uvurderlig verdig og villreinutvalget ønsker i utgangspunktet at samtlige jaktfelt kan slutte opp om  
 avtalen. Villreinutvalget håper derfor på et vedtak som viderefører fellesjaktavtalen. 
 

Sak 5 c  -  Rullering av bestandsplanen  -  vedtak av ny plan. 
 
 Forslag til bestandsplanen følger som vedlegg til årsmøtepapirene. 
 
 I og med at Rørosområdet nå er godkjent som villreinareal har det oppstått en ny situasjon.  Det er  

nå 2 atskilte villreinvald i villreinområdet og så lenge Røros ikke er tatt inn i ”vår” bestandsplan  
må det komme klart fram i plandokumentet at dette ikke omfatter hele villreinområdet.  For å  
synliggjøre dette foreslås derfor at bestandsplanen gjelder for Forollhogna villreinvald. Dette har  
videre også innvirkning på våre vedtekter.  Slik de er utformet i dag gjelder de for hele  
villreinområdet, men dette er nå heller ikke riktig.  Endring av vedtektene står ikke på dagsorden  
og selv om de følger som vedlegg til bestandsplanen er det trolig ikke riktig rent formelt å ta disse  
opp til  vurdering i dette møtet.  Den beskrevne situasjon vil bestå inntil det eventuelt skjer en  
sammenslåing av de to valdene.   

 
 Det er også riktig å nevne at det i følge Forskrift for forvaltning av hjortevilt § 18 4. ledd  

er valdene (styrene) som skal forhandle om, og godkjenne, eventuelle overgangsavtaler.  
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 Hele området som denne bestandsplanen omfatter er i hjorteviltforskriften definert som et vald, og  
 de enkelte rettighetshaversammenslutninger er jaktfelt.  Når valdene eventuelt har godkjent en  

overgangsavtale blir det opp til den enkelte rettighetshaver / det enkelte jaktfelt hvor en slik  
eventuell godkjenning eventuelt skal kunne benyttes. 

 En viser i denne sammenheng til sak 5 a under årets årsmøte. 
 
 Vedlagte planforslag er utarbeidet med bakgrunn i at det er 2 atskilte vald og at planen bare skal  

gjelde for et av disse.  
 Dersom  det skjer en sammenslåing av valdene en gang i framtiden vil dette i sin tid kreve en  

endring i teksten av bestandsplanen. 
 I innledningen til bestandsplanen er det påpekt at den omfatter hele det areal som villreinen bruker  

i dagens situasjon.  Med dette som grunnlag påpekes det at planen derfor bør være retningsgivende  
for hvordan villreinstammen skal forvaltes framover.  Med samme bakgrunn finner en det riktig å  
foreslå at Villreinutvalget fortsatt benyttes som navn på bestandsplanområdets ledende organ. 

 
 Planforslaget er i stor grad en videreføring av eksisterende plan.  En konkluderer med at  

bestandsmålet i planen er oppfylt med vel 1.700 vinterdyr og en strukturfordeling som i liten grad  
avviker fra bestandsmålet.  Det er imidlertid i tråd med forslag som er innkommet til villreinutvalget 
foreslått at vinterstammen skal økes til 2000 vinterdyr i løpet av planperiodene 3 første år.  En foreslår 
videre å beholde samme fordeling på kjønn og alder.   
Planforslaget inneholder et forslag til avskytingsplan for kommende planperiode.  Avskytingsplanen er 
utarbeidet for en økning av vinterstammen til 2000 dyr.  Dersom målet for stammestørrelse endres må  
avskytingsplanen også endres. 

 
 Diskusjonen og eventuelle forslag til endringer under møtet vil så danne grunnlag for det endelige  

planvedtak. 
 
 Valdets bestandsplan skal så sendes villreinnemnda for godkjenning. 
 
 

Sak 6  -  Vedta fellingskvote og fordeling av årets kvote. 
 

Foreslått fellingskvote framkommer i avskytingsplanen for kommende planperiode. Som årsberetningen 
viser er det foreløpig knyttet noe usikkerhet omkring vinterstammen.  Forslaget på 550 dyr er framkommet 
på grunnlag av de opplysninger som nå foreligger samt forslag om å øke vinterstammen til 2000 dyr. 
Dersom det framkommer nye bestandstall / blir vedtatt annet mål for vinterstammen vil forslaget bli 
endret. 

 
Det fremmes videre i tråd med forslaget til bestandsplan en fordeling av kvoten på 40 % kalv, 30 % simle 
og 30 % bukk (10 % stor bukk og 20 % liten bukk). 
 
Utregninger, bakgrunn og eksempel på ulike kvoteforslag blir vist på årsmøtet. Dette for å gi 
årsmøtedelegatene fullstendig bakgrunnsinformasjon før kvotevedtaket fattes 
 
Det fremmes videre forslag om at villreinutvalget av totalkvoten tildeles en kvote på 11 dyr (det samme 
som foregående år) til fordeling etter god tradisjon 
 
Fordeling på hvert enkelt jaktfelt blir lagt frem på årsmøtet etter kvotevedtak og legges ikke ved her. Det 
vil i tillegg deles ut papirutgave under møtet dersom årsmøtets vedtak blir i henhold til forslag på 
kvotestørrelse og sammensetning. 
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Sak 7  -  Valg. 
 
 Valget ledes av komiteens leder, Olav Eivind Aas.  
   

Komiteen har bestått av: 
Olav Eivind Aas, Soknedal, leder 
Leif Ivar Østgårdstrøen 
Arnt Strand 

 
På valg i 2012 er: 
Navn Verv   Navn Verv 
Hallvard Urset Leder  Harald Sørli Vara 
Arne Forodden Revisor  Mildrid Svardal Revisor 
Einar Bjerkenås Revisor, vara 
Nytt medlem i valgkomiteen medlem  Vara 

 
Valgkomiteen skal i tillegg fremme forslag på godtgjørelser til medlemmene i villreinutvalget. 
Svardal har frasagt seg gjenvalg. 
Valgkomiteens innstilling legges fram under årsmøtet. 

 

 
Sak 8  -  Budsjett. 
 
 Forslag til budsjett vedlegges årsmøtepapirene. 
 Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr. 76.500,-. 

For å redusere underskuddet noe er det lagt inn en økning av fellingsavgiften fra kr. 50,- per 
fellingstillatelse til kr. 75,-.  Fellingsavgiften har stått uendret i en årrekke og villreinutvalget finner det nå 
riktig å foreslå en økning av denne avgiften.  Dersom budsjettet vedtas slik det foreligger innebærer det en 
økning av fellingsavgiften til kr. 75,- per fellingstillatelse. 


