
Møte i Villreinutvalget i Forollhogna 

 

Sted: Vollan Gård, 2512 Kvikne 

Tid: 21. november 2018, 1900 – 1200. 

Tilstede: Terje Tovmo, Kjetil Eggen, Kåre Kristen Totlund, Anita Krigsvoll (vara for Helge 
Bjerkset) og Jakob Nordstad. Forfall: John Arne Aasen. 

 

 

 

Sak 22/2018 Felles møte med Nasjonalparkforvalterne Haug og Nisja. 

Første del av Utvalgsmøtet ble avholdt som et felles møte med Nasjonalparkforvalterne 
Astrid Alice Haug og Eli Grethe Nisja. Det er et felles ønske fra de to Forvalterne og Utvalget 
om å bygge et samarbeid fremover, og legge opp til en god dialog i de saker det er naturlig å 
se på sammen. Det er ønske om å ha en tett dialog i «hverdagssaker», så vel som for 
formelle saker som behandles i Nasjonalparkstyret og på Utvalgsmøtene. Det ble enighet om 
å innarbeide et felles årlig møte med Utvalget. Dette legges inn i «årshjulet» for Utvalget slik 
at det blir en felles gjennomgang med hele Utvalget årlig. Siden det årlig byttes ut 
utvalgsmedlemmer er det viktig å opprettholde et årlig felles møte. For konkrete saker følger 
hvert utvalgsmedlem opp de områdene eller kommunen de er valgt fra. Hvert 
utvalgsmedlem legger saken frem med innstilling eller til orientering for Utvalget.  

Flere konkrete og mindre konkrete saker ble sett på og diskutert i møtet. Spesielt nevnes 
Tamreinproblematikk, Løyver for motorisert ferdsel i Nasjonalpark og randsoner, utbygging, 
gjerder, turposter i populære turmål, ferdsel og villrein, aktuelt med nytt bland fra Utvalget? 
Med mer.    

Konkret ble det enighet om å lage et notat av Utvalgets forståelse av Tamreinkonflikten (se 
nærmere i eget punkt). Videre ble det enighet om å sende en søknad vedrørende Utvalgets 
behov for å kunne ha motorisert ferdsel tilknyttet reintellinger, tilsyn og eventuelt andre 
forhold der Utvalget har behov for slik transport. Det ble også enighet om å lege frem en sak 
på årsmøtet for å forespørre og eventuelt forberede en ny utgivelse av blad. Etter en kort 
diskusjon rundt dette ble det enighet om at det var en forutsetning at hver jeger kjøper et 
blad, dersom en skulle gå for en slik innstilling om et nytt blad i 2020. Bakgrunnen for dette 
er å sikre økonomien ved en slik utgivelse.   

Etter en god runde med orienteringer og diskusjoner rundt bordet, fortsatte Utvalget med å 
behandle de øvrige sakene som var sendt ut på sakslista. 

 

 



Sak 23/2018 Rapportering etter jakta, gjennomgang av fellingsprosent, oppsynsordning 
mv.  
 
Sekretæren og Oppsynslederen gikk gjennom resultatet fra årets jakt og hvordan oppsynene 
hadde opplevd jakta. Mange positive tilbakemeldinger fra årets jakt, med roligere reinsdyr 
enn tidligere år og mange jegere gir uttrykk for roligere jaktsituasjoner. Også noen som 
uttrykker frustrasjon knyttet til en lang tids vindretning med sør/vest og mindre 
overgangsavtaler enn tidligere, som gjorde fellingsprosenten lav sammenlignet med hva den 
vanligvis har vært. Utvalget konstaterer at en lavere fellingsprosent på ca. 60 % gir et positivt 
resultat i tilvekst av dyr for inneværende år.   
 
Veldig positivt med årets vekter som viser mange store dyr, både kalver, og yngre/eldre dyr 
har høye gjennomsnittlige vekter i år. Årets strukturtelling ble også god da en fant mange 
dyr og fikk gode tellinger. Struktursammensetningen synes å være bra etter avsluttet telling.  
 
Positive tilbakemeldinger fra «ungdomskortene» der skoleklasser har fått overganger etter 
avtale med den enkelte rettighetshaver/felt. Dette gjelder ikke bare kortene som er delt ut 
av utvalget, men også for de ungdomskortene som er delt ut av andre rettighetshavere. 
Flere skoleklasser har fått felt dyr som følge av overganger.  
 
Lavere budsjett for oppsyn for 2018-sesongen har gitt mindre oppsyn ute i marka. Færre kort 
har også gitt mindre kontroller av antall jegere, men det er også svært lite skadeskyting og 
andre episoder for inneværende år. Jakta beskrives som positiv fra Oppsynskorpset. 
 
Det har tatt noe tid å få inn jegerkort med vekter og data for dyrene som er skutt. Det jobbes 
for å bedre rutiner rundt dette forholdet. Tilsvarende skal dyr også registreres i 
sett&skutt.no. Dette punktet må skjerpes, da det var for dårlig oppslutning rundt dette for 
inneværende år. Saken tas opp på rettighetshavermøtet for å skjerpe dette til neste 
jaktsesong. Viktig at også CWD-registreringer, samt Sett&skutt-registreringer følges opp av 
rettighetshaverne.  
 
Orientering om dette årets jakt/oppsyn/resultater legges frem på rettighetshavermøtet. 
 
Kort gjennomgang av rutiner og elektronisk registrering i utvalget. Hvert utvalgsmedlem 
følger opp egne kommuner slik at alt registreres elektronisk og ikke belaster 
sekretærfunksjonen unødig. Om dette skjer skal elektronisk registrering betales av den 
enkelte rettighetshaver. 
 
 
 
 
Sak 24/2018 Saker til Rettighetshavermøtet, fastsetting av dato mm.   
 
Det ble bestemt å avholde rettighetshavermøtet på Kotsøy forsamlingshus den 15. januar 
2019. Møtetidspunkt fra klokken 1900 til 2200. Sekretær setter på forslag til saksliste som 
sendes ut før jul. Det legges også ut en nyhetssak om rettighetshavermøtet før jul slik at 
dette gjøres så godt kjent som mulig. Forespørsel om bruk av forsamlingshus, samt enkel 



bevertning for møtet avklares av sekretær. Det er vanlig å rullere på hvor disse møtene 
finner sted. Årets forslag legges til Kotsøy. Forslag for neste år er Dalsbygda. 
 
Foreløpig forslag til saker: Årets jakt/oppsyn/fellingsstatistikk mv. Bestandsplan, tellende 
areal m/søknad om utvidelse av vald, tamreinproblematikk, samt orienteringer om diverse 
forhold rundt utvalgets aktivitet det siste året. Forslag til liste sendes ut til gjennomsyn i 
utvalget før den sendes ut. 
 
Utvalgets medlemmer fordeler sakene som står på dagsorden mellom seg for å legge de 
frem på møtet. Sekretær legger frem saken som jakt/oppsyn/fellingsstatistikk mv. 
  
 
 
Sak 25/2018 Status bestandsplan – fremdrift og innhold. Fordeling av ansvarsoppgaver. 
 
Utvalget var samstemte om at selve bestandsplanen skal bygges opp med et kort og konsist 
innhold, og at det heller lages vedlegg og arbeidslister, evt. som saksutredinger eller 
rapporter som vedlegges bestandsplanen.  
 
Forslag til bestandsstørrelse og veien videre for å bygge opp stammen til ønsket størrelse ble 
gjennomgått i  møtet. Enighet om å gå igjennom dette på Rettighetshavermøtet også. 
Arbeidsutvalget fra forrige år har allerede gjort en stor innsats som bør danne grunnlaget for 
videre arbeid. Innspill til utvalget fra til rettighetshavermøtet ønskes mottatt. Noen innspill 
er allerede kommet, flere ønskes. 
 
Saken legges frem med en innstilling til rettighetshavermøtet, slik at evt. tiltak for 
bestandsforvaltnignen, avskytingsmodeller mv. kan diskuteres i rettighetshavermøtet.  
 
 
 
Sak 26/2018 Økonomistatus, budsjett, likviditet og regnskap for 2018.  

Kort gjennomgang av økonomi i møtet.  
 
Oppsyn og sekretærfunksjonene kommer i mål på budsjett. Veldig bra og fortjent ros til 
Sekretær og oppsynslederen. Det er også søkt om noe mer tilskudd fra Nemda til flere tiltak. 
Dette vil gi positive resultater på regnskap om dette fører frem.  
 
Gjennomgang av balanse, og bokførte verdier gjøres etter møtet med maildialog i utvalget; 
det må gjøres et nytt estimat på bokførte verdier av blader, bøker og CD’er. Dette bør gjøres 
til rettighetshavermøtet slik at alle informeres om de verdiene som eventuelt må skrives 
ned. Dette vil totalt gi et negativt resultat for 2018.  
 
Sekretær og utvalget følger opp regnskapsavslutning med diverse poster for å forberede 
regnskapsavslutning frem mot jul og på nyåret. Utvalget følger opp dette sammen med 
regnskapsfører fremover.  
 
 



Sak 27/2018 Tamreinproblematikk  
Det har vært et stort engasjement rundt tamrein de siste ukene. Utfordringene har blitt 
spesielt store siden starten av november, da det til tider rapporteres om svært mye tamrein 
som er på feil side av sperregjerdet, langt innenfor valdområdet for villrein. En rekke 
rettighetshavere og interesserte har tatt kontakt med sekretær og utvalgsmedlemmer for å 
uttrykke frustrasjon over situasjonen. Problemstillingen er ikke ny, men den beskrives av 
mange som mer alvorlig enn tidligere, grunnet det store antallet dyr som også er spredt over 
store arealer.  
 
Etter en lengre diskusjon i utvalget, som også ble diskutert med Nasjonalparkforvalterne, ble 
det enighet om å sette opp et notat/brev med en form for en «oppskrift» eller beredskap for 
hvordan Utvalgets engasjement og innsats skulle organiseres knyttet opp mot dette. 
Utvalgslederen tar ansvar for å sette opp et forslag som sendes utvalgets øvrige 
medlemmer. Det legges også opp til en gjennomgang av dette på rettighetshavermøtet. 
 
Det er bred enighet om at om det skal bli resultater og oppnå en fornuftig diskusjon rundt 
denne problemstillingen, må det til en organisering av rettighetshavere og utvalg, der en 
fremmer engasjement som bygger på forankring.  
 
Utvalget ser alvorlig på situasjonen, og mener det bør iverksettes tiltak som begrenser dette 
i fremtiden. På kort sikt er det diskutert tiltak som vil kunne bedre situasjonen noe, men det 
er også en rekke tiltak som burde diskuteres som ikke løses på kort sikt. 
 
 
 
SAK 28/2018 Sekretærtjenesten: 
 
For å følge opp årsmøtets vedtak om å gå igjennom økonomi med alle oppstrøms-/ og 
nedstrømsavtaler, ble sekretærtjenestens innhold og varighet diskutert. Det foreligger ingen 
konkret avtale om dagens tjeneste. Det ønskes at det etableres en avtale med 
sekretærtjenesten som er tidsbestemt og at det foreligger en avtale som beskriver innholdet 
av de tjenestene som skal leveres. Det var i møtet enighet om å utarbeide en 
tilbudsforespørsel om sekretærtjenester for de 5 neste årene. Tilbudsforespørselen 
utformes og beskrives med innhold og ønsket kompetanse, samt kriterier for valg av 
tilbyder. Tilbudsforespørselen leges ut første halvdel an januar 2019. utvalgets medlemmer, 
samt øvrige rettighetshavere bes om å gjøre tilbudsforespørselen kjent for de riktige 
fagmiljøene. Utvalgets medlemmer skal i fellesskap sette opp forespørselen. 
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