
Forollhogna villreinvald 
Årsmøte 27.04.2019 

Sted: Klættheim forsamlingshus, Budalen. 

Referat 
Utvalgets leder, Jakob Nordstad, ønsket velkommen til årsmøtet kl. 10:30. 

Kort orientering om Budalen og Budalens historie v/ Per Bj. Bonesvoll.  

Sak 1: Valg av møteleder: Per Bj. Bonesvoll enstemmig valgt, og som takket for tilliten. 

Valg av referent: Trond Are Berge enstemmig valgt. 

 

Sak 2: Valg av to som skal skrive under referatet og to som utgjør tellekorpset. 

Referat: Aina Eggen og Kåre Merket enstemmig valgt.  

Tellekorpset: Aina Eggen og Kåre Merket enstemmig valgt. 

 

Sak 3: Godkjenning av delegatoversikt jfr. nytt tellende areal og vedtekter fra årsmøtet 2018 

Austre Rennebu grunneierlag er tilhører og var tidligere med i Haugasetra grunneierlag. 

Delegatoversikten enstemmig godkjent. 

Godkjenning av fremmøtte delegater og eventuelle fullmakter: Enstemmig godkjent. 

53 stemmeberettigete inkl. mottatte fullmakter. 

 

Sak 4: Godkjenning av innkalling. Innkallingen enstemmig godkjent. 

 

Sak 5: Årsmelding for perioden 21/4- 2018 – 5/4 2019. 

Utvalgets leder orienterer om ulike saker som er viktige av hensyn til behandlingen da det er viktig 
informasjon i orienteringene som påvirker innstillingen i de andre sakene som er lagt fram for vedtak. 

Orienteringer (ikke for vedtak): 

Årets minimumstelling.  Kåre Kristen Totlund fra utvalget tok for seg tellingen som ble gjennomført 
20.03.19. Arne Nyaas har laget en rapport etter tellingen. Anbefaler å fortsette med kombinasjonen 
bakkemannskap/fly. 10 flokker ble telt. Tilsammen 1248 dyr. Antatt vinterbestand 1250-1300 dyr.  
Jakob Nordstad orienterte om godkjent nytt tellende areal. Har vært noen møter knyttet til et areal i 
nord-vestlige deler av området. En del av Austre Rennebu grunneierlag ble ved en beklagelig feil lagt 
inn i Fo-1 sitt areal. Terje Borgos orienterer om utfordringene med tamrein 2018. Strekningen 
Glåmos og over Rugeldalen. Vil bli satt opp ferister på fylkesveien. Det har vært mange dyr innom 



villreinområdet i 2018 også i påskeuka 2019. Jakob Nordstad orienterte om at det er tatt opp med 
Fylkesmann, Nasjonalparkstyret og reindriftsnæringa. Avhengig av motorferdsel dersom en skal 
kunne følge opp arbeidet med problematikken. Registreringer ønsker utvalget skal sendes pr. e-post/ 
skriftlig. Det gir en mulighet til å legge fram materiale overfor aktuelle instanser. Jakob Nordstad 
orienterte også om kalveprosjektet. Virker som om kalvinga starter seinere og er mere langstrakt enn 
tidligere. Bildemateriale er viktig og NINA vil lage en mal som går på kalv. Videreføring av prosjektet. 
Ønsker å bli bedre informert og inkludert i arbeidet. Kalveprosjektet videreføres uten finansiell støtte 
fra villreinområdet. NINA jobber med en app. som kobler bilder med fellingstillatelsen. - Jakob 
Nordstad orienterte videre om sekretærtjenesten som ble utlyst. 5 søkere med intervjurunde og 
avgjørelsen ble tatt i utvalget i mars 2019. Avtale for fem år. Valget falt på Kvikne Utmarksråd 
v/Kristin L.  Austvik. Tiltredelse etter årsmøtet 2019. - Jakta 2018 og oppsynsrapport er gjennomgått i 
rettighetshavermøte og utdypes ikke nærmere. Orienteringen avsluttet. 

Utvalget anbefaler Årsmeldingen vedtatt uten merknader:  

Årsmeldingen for 2018 enstemmig vedtatt. 

Sak 6: Vedtak ny bestandsplan – evt. med endringer i jegerkontrakten.  

Jakob Nordstad la fram utvalgets arbeid hvor mandatet ble tydelig framsatt under forrige årsmøte. 
Bl.a. mere lettfattelig bestandsplan. Stabilisering av stammemål og stammestørrelse. Høy 
avskytingsprosent basert på minimumsinnstillinger. Vinterstammen skal tilpasses beiteressursene. 
Målet 850-900 simler. En har sett på data fra tidligere kalvetellinger, hjorteviltregisteret, vekter, 
tannsnitt, veiedata på alle dyr flere år tilbake. Et av funnene vedr. vekt viser at en bør ha en større 
andel eldre simler, som er de beste produksjonsdyrene.  Bygge en stamme med brede aldersklasser 
av simler. Tre alternative avskytingsmodeller. Alternativ 3 er anbefalt av utvalget. Bør vurdere å 
innføre begrensning på avskyting av de største kalvene og stimulere jegerne til å følge opp dette.  
Kvoten i år vil påvirke stammestørrelsen videre.  

Utvalget anbefaler ny bestandsplan vedtatt med tilhørende justeringer i jegerkontrakten: 

Årsmøtet avgjør alternativene til avskyting. 

Strand, FO-1, mener det er praktisk umulig å styre avskytingen av kalv. Etter noen år vil en få noen 
svake kull. Per Bj. Bonesvoll meddelte at simlebestanden ble nedsatt til 10 % og stammestørrelsen 
økte. Jakob Trøan orienterte om at det ble skutt mer enn tilveksten og bakgrunnen for forslaget til 
alternativ 3. God stor-bukk-andel. Verre med simlene. Nesten alle leverer inn kjever og en vet alder 
på alle simler. Nesten ingen ungsimler felt sist år. Får stabile årsklasser med foreslåtte 
avskytingsplan.  

Alternativ 3 er fremmet som forslag. 

Årsmøtets vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

Justeringer i jegerkontrakten: Ingen innvendinger. 

Ny bestandsplan enstemmig vedtatt med tilhørende justeringer i jegerkontrakten. 

 

SAK 7: Vedta felllingskvote med avskytingsfordeling av kalver, simler, små bukker og store bukker. 

Utvalget anbefaler at det tildeles en kvote på 300 dyr. Avskytingsfordeling av kalver, simler, små 
bukker og store bukker følger av vedtak i bestandsplanen. 



Utvalget tildeles 2 storbukker og 4 småbukker som selges på anbud for å sikre økonomiske rammer 
og en sunn økonomi i 2019.04.27. Det tildeles 4 kalver til ungdomstiltak. 

Aina Eggen tok ordet og mente alle skoler burde få tildelt en kalv av hensyn til rekruttering. Jens 
Olav Hov støtter forslaget. Utvalget tar med seg signalene i sitt videre arbeid. 

Utvalget anbefaler fremlagte kvote og fordeling av utvalgs- og ungdomsdyr: 

Årsmøtets vedtak: Utvalgets forslag enstemmig vedtatt. 

Sak 8: Regnskap og økonomi: 

A- Årsregnskap for 2018 
Årsregnskapet gjennomgått av Jakob Nordstad. 

B- Budsjett for 2019 gjennomgått av  Jakob Nordstad. 
Sverre Almås har revidert regnskapet og etterspør arbeidet med blader og bøker. Mener 
avskrivningen av det som ikke selges bør foretas oftere. Mener dette har vært påpekt 
tidligere. Spørsmål om hvem som har fullmakt til å signere fakturaer. To kontoer i Haltdalen. 
Brukskonto og høyrentekontoer - avklare fordelingen og plasseringen av midlene. Jakob 
Norstad orienterte om at det jobbes med oversikt over blader og bøker og at de andre 
momentene og tas med i det videre utvalgsarbeidet. 

Utvalget anbefaler årsregnskapet vedtatt uten merknader 

Årsmøtets vedtak: Årsregnskapet vedtatt uten merknader 

Utvalget anbefaler Budsjettet vedtatt uten merknader. 

Jakob Nordstad orienterte om at det ved en feil er ført opp 30 000.- i budsjettet. Sum utgifter skal 
da ende på kr. 509 000.-. 

Årsmøtets vedtak: Budsjettet vedtatt uten merknader. 

 

SAK 9: Innmeldt sak: Haugasetra – søknad om å endre tilhørighet.  

 Positivt vedtak medfører endring i vedtekter.   

Utvalget anbefaler endringen vedtatt uten merknader. 

Årsmøtets vedtak: Endringen vedtatt uten merknader. 

 

Sak 10: Presisering av ordlyd i vedtektenes pgr. 4: Leder og nestleder velges for 2 år av gangen. 

I forbindelse med ulik tolkning av hvor lenge nestleder og leder velges, for to eller ett år, ønsker 
Utvalget å anbefale en endring i form av presisering i paragraf 4 at «leder og nestleder velges på 
årsmøtet for to år av gangen». 

Utvalget anbefaler endringen vedtatt uten merknader. 

Årsmøtets vedtak: Presiseringen/ Endringen vedtatt uten merknader. 

 



SAK 11: Valg. 

Kåre Merket, medlem i valgkomiteen, la fram  

Valgkomiteens innstilling: 

Sittende styrerepresentant John Arne Aasen går ut og inn går Annar Dragmyrhaug (Ålen) med Lars 
Ingmar Nyhus som varamedlem. 

Sittende styrerepresentant Helge Bjerkset (Budal) går ut og Anita Krigsvoll (Budal) går inn, med 
Arnhild Holstad (Singsås) som varamedlem.  

Revisor 1: Svein Jarle Storrø (Budal) gjenvelges for 1 år. Revisor 2: Sverre Almås gjenvelges for 1 år. 
Vara revisor: Ståle Solem (Budalen) gjenvelges for 1 år.  

Nytt medlem i valgkomiteen: Per Erik Husøy (Dalsbygda) med Per Olof Holmberg (Dalsbygda) som 
vara. 

Valgkomiteen består da av : Rune Storli, leder. Kåre Merket og Per Erik Husøy.  

Godtgjørelse: Som 2018 

Årsmøtets vedtak: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. Valgkomiteens forslag til 
gødtgjørelse, som 2018, enstemmig vedtatt. 

Sak 12: Eventuelt. 

Sandrød, fra Romundhaugen jaktfelt, ønsker en bedre måte å administrere villreintelefonen på. Det 
er vanskelig å få med seg informasjonen. Borgos informerte om at det er en tidsbegrensning på 
taletid. Ulempen med villreintelefonen er at flere jegere samler seg i områder det opplyses om, iflg. 
Jens Olav Hov. 

Jakob Nordstad overrakte gaver (kniver) til John Arne Aasen, som gikk ut av utvalget, og til Terje 
Borgos, som har vært sekretær siden 2009, og som i år deltar i sitt 40. årsmøte! 

Møteleder takket forsamlingen for et godt gjennomført årsmøte.  

Jakob Nordstad takket forsamlingen for oppmøtet og deltakelsen. 

 

Budalen 27.04.2019 

 

 

______________________________________                    _________________________________ 

Aina Eggen (sign.)                                                                                    Kåre Merket (sign.) 

__________________________ 

Trond Are Berge, Referent. 

 


