SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG

ÅRSMØTE 2016

OPPMØTE LOKALLAG
Oppmøte av lokallag på årsmøte:
Navn

Lokallag

Sondov Bjåen
Odd Heggenes
Olav Magne Undredal
Kristian Eiken Olsen
Tom Olav Trydal
Knut H. Nomeland
Per Reidar Spieler
Olaf Vestersjø
Øivin Robberstad
Kristian Steine
Nils Bleskestad
Arve Aasemoen
Kjell Egil Klungland
Atle Trædal
Tilsammen 14 utsendinger

Vinje-Vest Villreinlag

Areal,
km2
147

Statskog
Bykle Fjellstyre
Valle Vest Villreinlag

634
133
380

Hjelmeland Villreinlag

515

Suldal Villreinlag

673

Sirdal Villreinlag
Bratteland / Dysje Vald

584
69

Sum areal / stemmer:

3135

Kurt Jerstad (Jerstad Viltforvaltning) deltok med orientering om avskytningsplanen.
Sak 1. Valg av møteleder
Kristian Steine ble enstemmig valgt til møteleder.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.
Sak 3.Valg av referent og 2 utsendinger til å underskrive protokollen
Svein Olav Stegarud ble valgt som referent. Odd Heggenes og Øivin Robberstad ble valgt til
å underskrive protokollen sammen med møteleder.
Sak 4. Avskytingsplan 2016
Kurt gikk gjennom bestandsdataene som er grunnlaget for avskyting og forslaget til plan.
Det var lite diskusjon, og en generell forståelse for tallgrunnlaget og Kurts oppsett og forslag
til prioriteringer.
Bestandsmålene fra bestandsplanen ligger i bånn. Storbukkandelen er et gjentakende tema,
det er utfordrende å komme høyere enn de 20% vi ligger på i dag. Bestandsanslag er i stor
grad basert på den gode kalvetellinga i 2009. Det begynner å bli lenge sida, og det trengs en
ny god kalvetelling for bruk i beregning av totalbestand. Bestandsanslaget ligger på 3500
dyr, og det sikrere minimumstallet er beregna til ca. 3000 dyr.
Det er behov for en fortsatt differensiering i minsteareal mellom sør og nord, samt enighet
om behovet for en økning i fellingsløyver. Det er fortsatt i nord en ønsker en økt avskyting,
men en ønsker også å ha kontroll på veksten i sør. Minsteareal i nord beholdes uendra på
1,25 km2. Det er rett og slett nok kort i nord, og debatten har vært om hvorvidt en bør
redusere antall kort, når det er så mange ubrukte kort i omløp. I sør reduseres minstearealet
fra 4 til 3 km2.
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Høringsinnspillet fra Bykle fjellstyre om noe redusert korttildeling i nord ble ikke tatt til
følge.
Vinje Vest ønsker å kunne felle noe mer bukk. Det oppleves uhensiktsmessig å få en stor
andel kort i kategorier av simle og kalv i randsoner som i all hovedsak har bukk i sine
områder. Andel fridyrkort må allikevel holdes lav for å kunne nå målet om en større
storbukkandel i bestanden. (se bestandsplan 2014-2018 for en nærmere utdyping av temaet).
Det ble igjen litt diskusjon om dette på årsmøtet, men ingen forslag om endringer ble
fremma. Skulle en gjort noe med dette måtte en gått tilbake til en soneinndeling av en eller
annen variant av det som var på tidlig 80-tall. Erfaringen dengang var ikke bare positiv, og
ordninga blei avskaffa.
Det er store randområder i SR villreinområde og alle har den samme utfordringa. En annen
viktig årsak til problemet er manglende løsninger for samjakt. Knut Nomeland trakk fram
Kvinesdal som er i samme situasjon som Vinje Vest. Derfra selger de kort som blir brukt i
mer sentrale områder, bl.a. i Valle. Det bør være et marked for også å kunne selge noen kort
fra Vinje Vest.
Flere tok til orde for at Bykle Fjellstyre bør legge til rette for overgangsjakt, og gå foran som
en foregangsfigur som et offentlig eid område. Et motargument fra fjellstyret er økt bruk av
vegen inn til Store Urar, og at jegertettheten kan bli høy rundt Store Urar der det er lett
tilgjengelighet med båt. Det mangler også på vilje til samarbeid fra grunneiere rundt
statsallmenninga og langs Urar vegen. Sondov tror imidlertid det vil inspirere flere
grunneiere til å bli med på samjaktsordninger dersom Bykle fjellstyre går foran.
Statskog i Njardarheim vil annonsere nye muligheter for samjakt kommende høst, dette
kommer laget tilbake til.
Robberstad foreslo at laget kan organisere telefon og e-postlister for å forenkle kontaktflata
for samjakt. Lista over valdansvarlige kan brukes til en slik kommunikasjon, den ligger
tilgjengelig på nettsida.
Erfaringene fra samjakt på nittitallet var at det ble mange jegere rundt Roskreppfjorden, men
målet om å redusere stamma ble nådd og vel så det. At det finnes eksempler på for stor
jegertetthet under samjakt, betyr ikke at samjaktsordninger alltid må bety overopphopning av
jegere. Det er ulike varianter en kan velge, f.eks kan en slippe til jegere i et bestemt antall og
i en bestemt del av et område, og en kan åpne samjakt i kun noen av ukedagene. I Suldal har
de en velfungerende samjaktsavtale mellom fjellstyret og private grunneiere i kommunen.
Vinje Vest kunne også tenke seg en ordning der kort fra Hardangervidda og Setesdal Ryfylke
kunne vært brukt på begge sider av E134. Dyra går på begge sider av veien, men en
overgangsordning vil forutsette endringer fra myndighetene før det kan bli mulig å flyte kort
mellom villreinområder.
Det store behovet for økt uttak av dyr er i nord, og laget oppfordrer som tidligere om å flytte
kort fra sør til nord. I sør er målet å begrense veksten for å kunne ha den under kontroll.
Styrets forslag som innebærer et fellingsmål på 600 dyr og en kvote på 2950 kort ble
enstemmig vedtatt (økning fra 2597 kort i 2015). Kvota blir fordelt på kategorier som vist i
tabellen:

Nord
Sør

Frie dyr
5
6

Simle/ungdyr
15
14

Simle
30
30

(8 i 2015)

(15 i 2015)

(27 i 2015)
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50
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Sak 5. Godkjenning av årsmelding for 2016
Årsmeldinga var utsendt til møtet og hovedtrekkene ble gjennomgått. Årsmeldinga ble
enstemmig godkjent.
Sak 6. Godkjenning av regnskap for 2015
Svein Olav gikk gjennom resultatregnskap og balanse. Regnskapet viser et overskudd på kr
74663 kr og en egenkapital på 547626 kr. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Laget har god egenkapital. Etter flere år med trang økonomi er det gledelig å se en sunn
økonomi i laget i 2016. Styret fikk ros for en god jobb på dette området. Det er en trygghet
for laget å ha en god egenkapital som en buffer dersom uforutsette forhold skulle inntreffe og
gi laget økte utgifter. Vi må forholde oss til skiftende naturforhold samt kriterier fra offentlig
forvaltning som kan endre seg.
Sak 7. Valg
Møteleder ledet valget. Alle valgnemndas foreslåtte ble innstilt, og valgt ved akklamasjon.
Følgende ble valgt:
Region 3: Styremedlem for 2 nye år: Kristian Eiken Olsen (Statskog SF Njardarheim)
Region 5: Styremedlem for 2 nye år: Arve Aasemoen (Sirdal villreinlag)
Uavhengig av regionstruktur:
1. Varamann (på valg: Øivin Robberstad (Hjelmeland villreinlag)
2. Varamann (på valg: En kandidat fra Sørområdet, navn kommer)
Leder for ett år (ny): Kristian Eiken Olsen
Nestleder for ett år: Arve Aasemoen
Revisor for ett år: Jan D. Dalen (Bykle Fjellstyre).
Medlem i valgnemnda for 3 år: En valgte å gå bort i fra tidligere praksis med 3 personer i
valgkomiteen. 2 personer er tilstrekkelig og følgende blir stående:
Olaf Vestersjø Valgt 2013
Olav Vetrhus, Valgt 2014
Satser for godtgjørelse til tillitsvalgte (ingen endringer):
Møtegodtgjersle: kr 1500 pr møte
Eksterne møter: kr 1500 pr møte
Formannshonorar: kr 15000 pr møte
Tlf-godtgjørelse: kr 3000 pr år
Kjøring: Etter statens satser
Diett: Etter regning
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.
Sak 8. Aktivitetsplan for 2016
Svein Olav gikk gjennom styrets forslag til aktivitetsplan. Laget vil fortsatt delta i
styringsgruppa og arbeidsgrupper i villreinprosjektet. Nettsida, og informasjon ut mot lagene
vil videreutvikles. I tillegg er laget nå på facebook og vil legge ut jevnlige oppdateringer der.
Registreringsarbeidet og oppsyn vil gå som normalt.
Aktivitetsplanen ble enstemmig vedtatt.
Sak 9. Redusert medlemskontingent
Det ble før årsmøtet sendt ut forslag om å redusere medlemskontingenten fra 40 til 25 kr per
km2. Bedra økonomi i laget gjennom de siste år muliggjør dette, og en håper det vil føre til
flere innmeldinger. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Sak 10. Budsjett for 2016
Svein Olav gikk gjennom forslaget til budsjett. Det forventes en reduksjon i
kontingentinntekter på ca. 50000 kr når satsen reduseres. Budsjettert sats for innleid
sekretærtjeneste ble økt med 10000 til 60000 kr. Ellers ingen endringer fra utsendt forslag.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
Sak 11. Forslag om vedtektsendringer
Før årsmøtet var det sendt ut forslag til en vedtektsendring.
Forslaget til vedtektsendring:
Vedtektene sier i paragraf 3: “Deltaking i styret forutset at lokallaga innan regionen
representerer minst 50% av teljande areal innafor vedkomande region”
Som del av paragraf 3 foreslås det å legge til følgende formulering:
“Dersom det ikkje let seg gjera å finne ein styrerepresentant frå ein av regionane, kan
det veljast ein representant frå ein annan region i same del av villreinområdet;
definera som sør eller nord for Steinbuskardet. “
Forslaget ble enstemmig vedtatt. (les ny versjon av vedtektene på www.villreinlag.no).
Sak 12. Orienteringssaker
En var innom dette med bruk av Sett Rein skjema. All obervasjon av villrein gjennom året
bør registreres, og vil over tid gi nyttig informasjon om reinens områdebruk. Sett rein kan bli
et nyttig tillegg til dataene som de GPS merka dyra samler inn. En kan kontakte SNO
v/Reidar Sandal eller Peter Hermansen for å legge inn data på Sett rein portalen. De kan også
opprette nye profiler slik at enkeltpersoner i laget kan legge inn data direkte.
Per Reidar Spieler tok opp at vedtektene sier at laget skal arbeide for opprettholdelse av
villreinens livsgrunnlag. Hva har laget gjort på dette området, f.eks opp imot politikere, få
gjennomført tiltak osv.? Her kan laget gjøre mer. Kristian´ene og Sondov redegjorde for hva
som blir gjort i GPS prosjektet. Spieler mener prosjektet mest beviser at noe må gjøres, men
hva vil bli gjort av konkrete tiltak? På Store Urar vegen ble det registrert ca 6000 passeringer
i sommersesongen 2015. Konkret tiltak er ikke bestemt enda. Beiteundersøkelser bør komme
i gang. Det kan beskrives nøyere i aktivitetsplanen at laget vil jobbe med dette, og
møtereferater må spres etter møter slik at medlemmer i laget vet hva det jobbes med.
Robberstad viste til erfaringen med skytteltrafikk med buss på Dovre. Kanskje kan kjøring
på noen av fjellveiene reguleres som trafikk med felleskjøring, eller med åpning kun morgen
og kveld? Det bør inn et punkt i aktivitetsplanen om at laget jobber med disse tingene.
Sekretær vil oppdatere aktivitetsplanen ift dette, og minner om at alle møtereferat og nyheter
blir lagt ut på nettsida.
Avtroppende leder ble applaudert for god innsats, og ny leder ønsket velkommen.

__________________
Kristian Steine

____________________
Odd Heggenes

Sekr.
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___________________
Øivin Robberstad

