
   

 
 

Årsmelding 2020 Rennebu utmarksråd  
 
Styret 
Styret for utmarksrådet hadde frem til årsmøtet 21. oktober følgende sammensetning: 

 Nils Petter Gundersen, leder (grunneierrepresentant) 
 Ivar Næverdal, styremedlem (grunneierrepresentant) 
 Odd Roger Eggan, styremedlem (grunneierrepresentant) 
 John Arve Nybro, styremedlem (grunneierrepresentant) 
 Tormod Eggan, styremedlem (Rennebu Oppdal skogeierlag) 
 Tormod Herre, styremedlem (Rennebu bondelag) 
 Alf Erik Lånke, styremedlem (Rennebu bonde- og småbrukarlag) 
 Henrik Kvendbø, styremedlem (Beitelaga i Rennebu) 

 
Styret for utmarksrådet hadde etter årsmøtet 21.oktober følgende sammensetning: 

 Nils Petter Gundersen, leder (grunneierrepresentant) 
 Ivar Næverdal, styremedlem (grunneierrepresentant) 
 Odd Roger Eggan, styremedlem (grunneierrepresentant) 
 John Arve Nybro, styremedlem (grunneierrepresentant) 
 Tormod Eggan, styremedlem (Rennebu Oppdal skogeierlag) 
 Tormod Herre, styremedlem (Rennebu bondelag) 
 Alf Erik Lånke, styremedlem (Rennebu bonde- og småbrukarlag) 
 Henrik Kvendbø, styremedlem (Beitelaga i Rennebu) 

 
Håvard Rønning har vært sekretær i 2020. Sekretærtjenesten inkl. regnskapsføring blir løst 
gjennom tjenestekjøpsavtale med Oppdal Bygdealmenning.  
 
Gjennom driftsåret 2020 har det vært avholdt ordinært årsmøte og 2 styremøter etter årsmøtet. 
Utover dette har leder, sekretær og øvrige styremedlemmer hatt jevnlig kontakt pr. tlf/e-post. 
Som ellers for samfunnet har Utmarksrådets år vært preget av koronapandemien. Årsmøtet ble 
utsatt til utpå høsten og møteaktivitet ellers har vært begrenset. 
 
Utmarksrådets prioriterte arbeidsoppgaver har gjennom 2020 vært: 

 Drift av lagets hjemmeside http://www.utmarksradet.no. 
 Drift av fallviltgruppa, og førjulssamling for fallviltgruppa og styret.  
 Administrasjon av felles fiskekort – Rennebukortet. 
 Fangstpremieordning. 
 Førjaktmøte på Sandbrekka – gjennomgang av fellingsreultater, avskytingsplan og 

rutiner i forbindelse med jakta. Jaktledere og grunneierlagsledere var invitert. 
 
 
  



   

 
Fellingsresultat storviltjakt 2020 

 120 elg – fellingsprosent 86. 
 137 hjort – fellingsprosent 77.  
 55 rådyr – (kvotefritt) 

Det ble i løpet av jakttiden tildelt to elger og to hjorter som tilleggsdyr. 
 
Fangstpremie sesongen 2019/2020. 
I fangstpremieordningen er det registrert: 

 39 rødrev 
 5 mår 
 19 mink 
 1 kråke 
 0 ravn 

Resultat for sesongen 2020/2021 blir presentert i årsmeldingen for 2021. 
 
Fallvilt 
Fallviltgruppa har i 2020 bestått av: Per Ivar Stavne, John Arve Nybro, Alf Erik Lånke, Arve 
Bøe, Jan Eirik Holden, Per Øyvind Belsvik, Vidar Engen, Kjell Ove Ødegård, Tore Øverland 
og Petter Sandhaugen. Mannskapet jobber i turnus hvor to personer til enhver tid har vakt. 
Petter Sandhaugen og Vidar Engen gikk ut av turnusordningen i løpet av året. 
Det er gjennom året 2020 håndtert totalt 80 hendelser fordelt slik: 13 togpåkjørsler, 50 
bilpåkjørsler og 17 i kategorien sykdom, skade eller andre årsaker. Det ble sendt inn 19 
hjerne/lymfeprøver fra fallvilt for test av sjukdommen CWD. Irregulær avgang (døde dyr 
utenom jakt) er registrert slik; 22 elger (18 % av jaktuttaket), 6 hjorter (4 % av jaktuttaket) og 
27 rådyr (49 % av jaktuttaket). Gjennom året er 5 elger og 1 hjort levert Hognamat AS. 
Resten er kassert. Merk at disse tallene gjelder året 2020 og ikke jaktåret. 
 
Økonomi  
Rennebu Utmarksråds regnskap er delt i tre virksomheter.  
Drift (Storviltvaldet og fallviltarbeid): Årsresultat viser et underskudd på kr. 13.260,-  
Fiskekort: Rennebukortet ble solgt lokalt for kr 22.300,- og via Inatur for kr. 127.438,-. 
Provisjon til kortselgere og Inatur, samt årsabonnement til Inatur utgjorde totalt kr. 22.380,- 
slik at utbytte til rettighetshaverne ble kr. 127.358,- til utbetaling i 2021. Det ble i 2020 
utbetalt kr. 100.049,- utbytte for 2019. Årsresultatet i regnskapet viser et overskudd på kr. 
27.366,-. 
Viltfond: Årsresultatet viser et overskudd på kr. 57.752,-  
 
Diverse: 
Det ble som foregående år gjennomført vårtelling av hjort i april/mai. Det ble også 
gjennomført en kartlegging av bever i oktober/november. Se egne rapporter. 
 
 
Styret i utmarksrådet vil takke fallviltmannskap, alle rettighetshavere, faglag, kommunen og 
ellers alle for godt samarbeid gjennom 2020 og ser fram til en fortsatt positiv håndtering av 
felles oppgaver også i 2021. 
 
 
  



   

Berkåk, februar 2021 
 
Nils Petter Gundersen (leder)    Odd Roger Eggan 
 
John Arve Nybro     Ivar Næverdal 
 
Tormod Eggan     Tormod Herre 
 
Henrik Kvendbø     Alf Erik Lånke 
 
       Håvard Rønning (sekretær) 
 
 
 


