
Møte i Villreinutvalget i Forollhogna 

Sted: Fjellstyrekontoret, 7380 Ålen 

Tid: 9. mai, 1930 – 0000. 

Tilstede: Terje Tovmo, Kjetil Eggen, John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jorid E. Bjørnevold og 
Jakob Nordstad. I tillegg deltok Terje Borgos (sekretær) og Arne Nyås (ansvarlig hjemmeside). 

 

Sak 8/2018 Organisering og arbeidsform for nytt Utvalg: 

Villreinutvlaget (Utvalget) er etter Årsmøtet utvidet fra tre til seks medlemmer i henhold til vedtak 
med endringer av vedtektene på årsmøtet 2018.  

Det nye utvalget  består av Jakob Nordstad (vara; Jakob Trøan) for Tolga kommune, Kjetil Eggen (vara 
Kjell Magne Ryen) for Os kommune, Kåre Kristen Totlund (vara Kristoffer Flaa Sørensen) fra Tynset 
kommune, John Arne Aasen (vara Kjerstin D. Kosberg) for Haldalen kommune, Terje Tovmo (vara 
Jorid E. Bjørnevold) og Helge Bjerkset (vara Anita Krigsvoll) for Midtre Gauldal kommune.  

Utvalget diskuterte kort innledningsvis i møtet organisering og videre arbeidsform. Det ble i møtet 
uttrykt enighet om å videreføre prinsippene fra siste års arbeidsgruppe, der hver kommune bruker 
sin representant for å bygge forankring og skape engasjement for saker som Utvalget skal arbeide 
med.  

Det ble videre presisert i utvalget at det var viktig å ha fokus på å bygge videre på og videreføre den 
tette dialogen med Villreinutvalget, Fjelloppsynene, m. fl. og andre offentlige myndigheter og 
institusjoner som SNO, NINA, mv. For å søke dialog, bygge kompetanse og skape en arena for 
samarbeid med åpenhet, inviteres interessenter til utvalgsmøter. Referat fra møter i Utvalget legges 
ut på hjemmesiden etter hvert avholdte møte. Annen faglig informasjon som utvalget mottar eller 
sendes på epost eller per post til utvalgets medlemmer. Forankring og videre distribusjon med 
informasjonsflyt organiseres av utvalgsmedlemmene i den enkelte kommune. Utvalget anbefaler at 
det avholdes styremøter, grunneiermøter eller møter i henhold til organisasjonsform hos 
rettighetshaverne regelmessig for å sikre forankring, informasjonsflyt og engasjement. 

Utvalget oppfordrer rettighetshavere, offentlige og private partsinteresser og andre interessenter 
om å komme med innspil til saker som det ønskes å sette fokus på eller som ønskes diskutert i 
utvalget. Saker som ønskes en formell behandling, eller som er konkrete innspill bes sendt inn 
skriftlig. Alle møter i Utvalget skal ha et punkt i sin saksliste med punkt «Annet/eventuelt», der 
innmeldte saker som ønskes behandlet eller andre forhold som ønskes diskutert tas opp til diskusjon 
i Utvalget. 
 
Enstemmig vedtatt av utvalget. 
 

 
 

Sak 9/2018 Møteplan: 

Utvalget var enige om å avholder møter etter behov, men minimum 4 møter pr år.  

For 2018 er det avholdt to møter før årsmøte. Det avholdes videre et møte i juni, et i august og et i 
november før rettighetshavermøtet. 



Første møte avtales satt til midten av juni. Første del av dette møtet avtales med Villreinemda og 
sekretær fra Fylkesmannen. Til augustmøtet inviteres oppsyn til felles møte, der en del av dette også 
blir det årlige oppsynsmøte for å avtale oppsyn for jakta.  

Villreinrådets fagdag 7. og 8. juni avholdes på Geilo. Enighet i Utvalget om at Forollhogna 
villreinområde bør delta i møtet. Deltagelse koster 2045 kroner pr deltager. Det skal legges opp til at 
deltagelse på fagdagene går på omgang mellom utvalgets medlemmer. I år er det forslag om at Kjetil 
Eggen og Jakob Nordstad deltar. 

Enstemmig vedtatt av utvalget. 
 

Sak 10/2018 Arbeidsplan: 

Årshjul med gjennomgang av arbeidsoppgaver ble gjennomgått i møtet. Foreløpig årshjul utarbeidet 
til møtet, dette kompletteres med søknadsfrister, rapporteringsfrister mv. i det videre i arbeidet i 
Utvalget. Det settes videre opp en oversikt over søknader til tilskudd og andre frister som angår 
budsjettet for å få best mulig oversikt for Utvalgets medlemmer. 

 
Kommende saker på arbeidsplanen til de kommende utvalgsmøtene: 
 
Juni: Møte med Villreinnemda, trekking av utvalgsdyr, forberedelser mot jakta, jaktkort, CWD-
informasjon/organisering, organisering av oppsyn til jakt 2018 – avtale med oppsyn. Gjennomgang av 
avtaler med sponsorer til hjemmeside, organisering av hjemmeside, avtale med sekretær, og annet. 
 
August:Organisering av Oppsyn til villreinjakta, avtale oppsynsleder og avtale om ansvar for 
villreintelefonen. Organisering av innsamling av kjever, jaktkort, CWD-data, veiedata mv. 
 
November: Oppsummering av jakt, veiedata, forberedelse av rettighetshavermøte, tellende areal, 
bestandsplan, budsjett for 2018 og 2019. Det utarbeides rettningslinjer for tildeling av ungdomsdyr 
og fremtidig anbudsform for utvalgsdyr.   
 
Enstemmig vedtatt av utvalget. 
 
 
Sak 10/2018 Økonomistatus, budsjett, likviditet og regnskap for 2017.  

Gjennomgang av likviditet og balanseførte verdier. Utvalget er enig om at utvalget må få full oversikt 
over balanseførte verdier, og hva som er rett verdi på lagerbeholdning av bøker med mer. Det tas 
sikte på å arbeide med dette frem mot neste års budsjett og legge frem et forslag til årsmøte med 
eventuelle nedskrivinger av verdier, samt eventuelle tiltak for å avhende bøker og blader til 
rabatterte priser.  
 
Utvalget legger til grunn at den økonomiske situasjonen for Utvalgets egenkapital de senere årene 
har hatt en negativ utvikling som følge av underskudd i forhold til budsjett. Kombinasjonen av en 
stadig mer anstrengt økonomi og en halvering av fellingstillatelser de kommende årene, krever at 
utvalget iverksetter snarlige tiltak for å sikre et driveverdig økonomisk grunnlag for videre drift av 
Utvalget. Inntektene må økes, og utgiftene må kuttes. Budsjettet må bygge på inntekter som er mer 
sikre enn tidligere, eventuelle søknader om tilskudd og lignende, bør ikke legges inn i kommende 
budsjett der det er stor usikkerhet knyttet til bevilgning og tilsagn av omsøkte midler. 
 
For å øke inntekter kommende år diskuterte Utvalget muligheten for å øke fellingsavgiftene, 
oppsynsavgiften og salg av dyr i utvalget. I realiteten er det i all hovedsak disse tre postene som må 



økes inneværene år for å få budsjettet i balanse. Det er er noe ulike meninger rundt hvilken av disse 
postene som skal økes mest, og hvordan dette skal balanseres da dette slår noe ulikt ut for 
rettighetshaverne. Statsallmenningene poengterer at det er uheldig å sette oppsyns- og 
fellingsavgifter for høyt, da de må forholde seg til pristak for videre salg av dyr. Fra privat poengteres 
det at det er et ønske om at alle skal bidra likt med økonomi, fordelt på antallet dyr med brøk fra 
tellende areal. Flere fra privat side viser til at de heller vil omsette dyr selv enn at utvalget skal gjøre 
det. Det bør legges opp til en fremtidig diskusjon rundt dette til neste budsjett.  
 
Etter en lengre diskusjon rundt antall utvalgsdyr og størrelsen på avgifter ble det enighet om å sette 
fellingsavgifter til 300 kroner og samtidig holde oppsynsavgiften på 100 000 kroner, tross en 
halvering av kvoten i 2018. Utvalget presiserer at det bør være en målsetting å snarlig få kvoten opp 
på ønsket nivå slik at fellingsavgiftene kan komme ned på et lavere nivå. 
 
Som et kompromiss ble det besluttet at Utvalget skulle selge totalt 6 dyr, 2 storbukker og 4 
småbukker, for å få budsjettet i balanse. I utvalget var det innspill på å selge alt fra 2 til 10 dyr. 
Utropsprisen for storbukkene ble satt til 35 000 kroner og 12 500 kroner for småbukkene. Disse 
annonseres snarlig på hjemmsiden med frist for anbud frem til 10. juni. Utvalget «trekker» dyrene på 
neste møte i juni. Prinsippet for tildeling av dyr skal gå til høyeste anbud. Det ble besluttet at hvert 
utvalgsmedlem avklarer forholdet til overgangsavtaler inne sin kommune for disse dyrene. Dette 
avklares til møtet i juni.   
 
For å anslå et sikrere estimat for inntekter er også størrelsen på tilskudd som tidligere foreslått for 
2018 redusert. Budsjetterte inntekter er etter dette 556 000 kroner.  
 
Det jobbes videre med å skaffe flere annonsører til hjemmesiden. Det skal også gjennomføres en 
gjenomgang av avtaler med eksisternende sponsorer. Utalget håper det er rom for å øke 
inntektsnivået for salg av annonser på hjemmesiden. På sikt mener utvalget at denne bør være 
selvfinansierende. 
 
Når det gjelder utgifter i neste års budsjett er mange av postene vanskelige å påvirke da de følger av 
prosjekter og/eller forpliktelser som strekker seg ut over året 2018. En del utgifter har allerede også 
påløpt for 1. kvartal 2018.  
 
Utvalget er enige om å vurdere alle nedstrøms avtaler for å stramme inn utgiftsnivået. Dette gjelder 
alt fra bruk av oppsynstjenester, bruk av sekretærtjenester, villreintellinger, hjemmeside, mv. Det har 
kommet inn forslag om å legge sekretærtjeneste ut på anbud, vurdere alternativ organisering ved 
flytellinger rein, endre telleform fra fly til drone med mer. Vurdering av dette settes opp som egne 
saker til neste møte. 
 
For å få budsjettet i balanse for 2018 er det blant annet foreslått å redusere oppsynsutgifter. 
Utvalget var enige om å redusere antallet oppsyn. Dette settes også opp som en egen sak. Det 
foreslås videre å halvere utgifter i forbindelse med hjemmesiden med en halvering, samt redusere 
sekretærtjenesten betydelig. Utvalgets medlemmer må beregne at en del av sekretærtjenestene som 
tidligere er benyttet, etter dette tilfaller utvalget som arbeidsoppgaver for å gi et bedre resultat. Det 
legges også opp til at utvalgets medlemmer må engasjere seg mer i forbindelse med oppsynsledelse, 
tellinger av reinsdyr, gjennomgang av tellende areal, og for å utarbeide ny bestandsplan for 
kommende år. Utvalget var enige om at dette var nødvendig for å få budsjett i balanse.  
 
Utgiftsnivået er etter dette budsjettert med 555 000 kroner. Dette utgjør om lag en halvering av 
2017-nivået. Utvalget legger opp til at det er rom for ytterligere besparelser på flere poster, og at 
Utvalget kommende år skal utrede dette nærmere. Til neste år vil også kalveprosjektet og tellende 
areal-prosjektene være avsluttet og dette gir om lag 75 000 kroner mindre i utgifter for 2019. 



 
Utvalget presiserer videre at det ikke er en målsetting å ikke ha utgifter, da blant annet en vesentlig 
del av forvaltningen som for eksempel oppsynsutgifter er nødvendig og avgjørende for å bygge 
kompetanse, dokumentere for å kunne forvalte felles interesser på en god og fornuftig måte. Det er 
imidlertid viktig at vi ser realiteten at vi vil få en svært lav kvote de kommende årene og at det krever 
at alle utgifter begrenses i en periode. 
 
Budsjettet vedlagt. 
 
Enstemmig vedtatt av utvalget. 
 
 
Sak 11/2018 Ungdomstiltak - kvote på ungdomskort 
 
Mange innspill til ungdomskort til møtet, noen ønsker å avvikle ordningen og noen ønsker å 
videreføre, men med en klarere avgrensing. Enighet om at forrige års kvote på 9 dyr til slikt formål 
må ned i antall som følge av lavere kvote. I Utvalget var det en diskusjon rundt antallet dyr, hvem 
som burde få dyr, og forholdet rundt eventuelle statutter for tildeling. Innspill på at dyrene 
fortrinnsvis tildeles de som driver med jegeropplæring og skoler først. Også innspill på å vurdere om 
det er like hensiktsmessig at rettighetshaverne selv deler ut dyr, da det er flere som gjør dette i dag. 
Det ble etter noe diskusjon enighet om å dele ut 4 kalver til formålet for 2018. Det bør utarbeides en 
oversikt over alle som søker og hvem som får dyr. Utvalget tar tak i dette og legger retningslinjer for 
dette frem til neste årsmøte. Det bør være en søknadsfrist for slike tiltak som settes før årsmøtet, slik 
at årsmøtet vedtar tildeling av dyr. 
 
Overgangsavtaler for disse dyrene avklares med den enkelte kommune frem til neste møte. 
Tilsvarende om det er noen som ønsker å dele ut «ungdomskort» av egne kort som ønsker overgang. 
Det er viktig at de som skal jakte på kortene har en dialog med den enkelte rettighetshaver de skal 
jakte på arealet til. Private kort som deles ut, må selv avklare forhold til overgang. Dette avklares på 
neste utvalgsmøte.  
 
Det søkes om tilskudd for ungdomstiltak. Midlene skal benyttes til å betale for fellingskort med mer. 
Dette avklares i søknaden. 
 
Enstemmig vedtatt av utvalget. 
 
 
Sak 12/2018 Hjemmeside – www.hognareinen.no 
 
Arne Nyås deltok i møtet og redegjorde for historie, innhold og dagens arbeidsform på siden. 
Utvalget er veldig fornøyd med innhold og form på hjemmesiden og ga velfortjent ros. Det er enighet 
om at siden kontinuerlig må oppdateres, men sett i lys av den økonomiske situasjonen Utvalget er i, 
må aktiviteten begrenses noe. Møtereferat fra Utvalget bør prioriteres å legges inn. Antallet artikler 
begrenses. Det tas stilling til videre arbeidsform i forbindelse med utarbeiding av arbeidsoppgaver for 
sekeretær og for utvalget.    
 
Utvalget oversendes innhold som skal legges ut på siden med frist for merknader, før dette 
publiseres. Det er viktig at Utvalgets medlemmer er informert om det som publiseres. Hjemmesiden 
er godt besøkt og fungerer som en viktig og god informajonskanal. 
 
 
 



Sak 13/2018 Orienteringer/Andre saker som er meldt inn til møteagendaen 
(ikke behandlet i møtet – men orientert om innmeldte saker til behandling) 

 
 

1. Bestandsplan.  
Innspill om at denne prioriteres etter jakta mot rettighetshavermøtet. Skal da også bygge på 
vurderinger og konklusjoner av tidligere prosjekter og andre undersøkelser, eks 
kalveprosjektet, prosentvis andel storbukk. Med mer. Innledes dialog med Nemda. 

2. Tellende areal. Oppsummering. Sak til rettighetshavermøtet. 
Gjennomgang av tellende areal. Innledes dialog med Nemda. 

3. Oppsyn  2018 mv.  
Gjennomgang av hvordan dette organiseres. Organisering og ledelse. Faste oppsyn. 
Erfaringer fra andre områder. 

4. Overgangsavtaler: Utvalget forholder seg til brevet som ble sendt i januar 2018 vedr. 
overgangsavtaler og utvalgsdyr, brev som ble underskrevet av Kvikne, Vingelen, Dalsbygda 
og  Magnilsjøan. Utvalget ønsker tilbakemelding dersom dette brevet endres hva angår 
innhold. Innspill på at Utvalget ønsker å være kjent med evt. de avtalene som foreligger da 
dette blant annet påvirker forventet avskytingsprosent og koordinering av oppsyn i jakt. 
 

5. Telling av dyr til 2018/19-sesongen. Gjennomgang av minimumstellinger, strukturtellinger 
mv. Som tidligere, eller skal noe gjøres annerledes?  
Innspill på bruk av drone. 

6. Annet? 
Utvalget ønsker innspill. 

 

 

 

Ref: 

Jakob Nordstad 

Tynset 15. mai 2018 


