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OPPMØTE LOKALLAG 
Oppmøte av lokallag på årsmøte: 
 
Navn Lokallag Areal, 

km2 
Sondov Bjåen Vinje-Vest Villreinlag 147 
Kristian Eiken Olsen 
Knut H. Nomeland 
Per Reidar Spieler 

Statskog 
Valle Vest Villreinlag 

     634 
380 

Olaf Vesterhus Hjelmeland Villreinlag 515 
Kristian Steine 
Nils Bleskestad 

Suldal Villreinlag 
 

673 
 

Arve Aasemoen Sirdal Villreinlag 584 
Rolf Albert Kristiansen 
Kjell Klungland 

Bratteland / Dysje Vald 69 

Tilsammen 10 utsendinger Sum areal / stemmer: 3002 
 
 
Kurt Jerstad (Jerstad Viltforvaltning) deltok med orientering om avskytningsplanen.  
Reidar Sandal fra SNO og Tom Olav Trydal var tilstede som observatører. 
 
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. Nils Bleskestad og Olaf Vestersjø ble valgt til å 
underskrive protokollen sammen med møteleder. 
 
Sak 4. Avskytingsplan 2015 
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. Det er behov for en fortsatt differensiering i minsteareal mellom sør og 
nord, samt behov for en økning i fellingsløyver, i særlig grad i nord. Minsteareal i nord 
halveres fra 2,5 til 1,25 km2. i sør reduseres det fra 5 til 4 km2.  Det har kommet innspill fra 
lokallag om det uhensiktsmessige i å få en stor andel kort i kategorier av simle og kalv i 
forhold til andel fridyrskort. Mange randområder har i all hovedsak 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 store 
behovet for økt uttak av dyr er i nord, og laget oppfordrer til i så stor grad som mulig 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 2597 kort ble 
enstemmig vedtatt (økning fra 1612 kort i 2014). Kvota blir fordelt på kategorier som vist i 
tabellen: 
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 Frie dyr Simle/ungdyr Simle Kalv 
Nord 5 15 30 50 
Sør 8 15 27 50 

 
 
Sak 5. Godkjenning av årsmelding for 2015 
Årsmeldinga var utsendt til møtet og hovedtrekkene ble gjennomgått. Årsmeldingen ble 
enstemmig godkjent. 
 
Sak 6. Godkjenning av regnskap for 2015 
Svein Olav gikk gjennom resultatregnskap og balanse. Regnskapet viser et underskudd på kr 
32587 kr og en egenkapital på 472962 kr. Det ble bokført et tap på kundefordringer på 26400 
kr. Styret har deltatt i det pågående villreinprosjektet også i 2014 og laget har noen ekstra 
utgifter i forbindelse med det. Underskuddet skriver seg fra et underskudd i 
oppsynsregnskapet (dette rettes opp igjen i 2015) og tap på kundefordring. 
Regnskapet ble enstemmig godkjent.  
 
Per Reidar stilte spørsmål om lagets høye egenkapital, og bør vi ha en plan for bruken av 
disse pengene? Etter flere år med trang økonomi er det gledelig å se en sunn økonomi i laget 
i 2015. En del av egenkapitalen kommer fra offentlige tildelinger som er øremerket bruk til 
registreringsarbeid eller bestemte forvaltningsoppgaver. Det er også 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. Forslag om vedtektsendringer 
Før årsmøtet var det sendt ut forslag til vedtektsendringer.  
De viktigste endringene gikk på: 

1. I kommuner utan fungerande lokallag kan enkeltgrunneigarar vera medlem. 
2. Kvart lokallag eller enkeltgrunneigar har ei stemme pr 10 km2 teljande villreinareal 

(blant medlemmene).  Dette er minste areal for å oppnå ei stemme. Deretter nyttast 
vanlege avrundingsreglar, dvs inntil 0,49 rundast ned og frå og med 0,5 rundast 
oppover. 

3. Enkeltgrunneigar med eigedom under minste areal har møte og talerett på årsmøte. 
4. Forslag til avskytingsplan skal fremjast for lokallaga innen 15.februar til uttale. 
5. Årsmøte vert halde innan 30. april.  Innkalling med vedlegg skal sendast ut seinast 3 

veker før årsmøtet.   Saker som ein ynskjer å fremja for årsmøtet, må sendast styret 
innan 15. februar.   

 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. (les ny versjon av vedtektene på www.villreinlag.no). 
 
Sak 8. Valg 
Møteleder ledet valget. Alle valgnemndas foreslåtte ble innstilt, og valgt ved akklamasjon. 
Følgende ble valgt: 
Region 1: Styremedlem for 2 nye år: Sondov Bjåen (Vinje Vest villreinlag)  
Region 2: Styremedlem for 2 nye år: Knut Nomeland (Valle Vest villreinlag)  
Region 4: Styremedlem for 2 nye år: Kristian Steine (Suldal villreinlag)  
Leder for ett år: Kristian Steine  
Nestleder for ett år: Arve Aasemoen  
Revisor for ett år: Jan D. Dalen (Bykle Fjellstyre).  
Medlem i valgnemnda for 3 år (            ) 
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Satser for godtgjørelse til tillitsvalgte (ingen endring): 
Møtegodtgjersle: kr 1500 pr møte (satt opp med 500 kr) 
Eksterne møter: kr 1500 pr møte (satt opp med 500 kr) 
Formannshonorar: kr 15000 pr møte (satt opp med 5000 kr) 
Tlf-godtgjørelse: kr 3000 pr år (uendret) 
Kjøring: Etter statens satser 
Diett: Etter regning (uendret)  
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke. 
 
Sak 9. Aktivitetsplan for 2015 
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. Registreringsarbeidet og oppsyn vil gå som normalt. 
Kontingentordningen skal opp til revisjon i 2015. Laget vil se på mulige endringer som kan 
motivere flere av valdene og lokallagene i randområdene til å bli medlem. En mulig løsning 
kan være en ordning som bedre vekter størrelse på kontingenten opp imot avskytingen av dyr 
i hvert område. 
Aktivitetsplanen ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 10. Budsjett for 2015 
Svein Olav gikk gjennom forslaget til budsjett. Det var enighet om å holde kontingenten 
uendret på 40 kr pr km2 for 2015. Det budsjetteres med et overskudd på 26 500 kr. 
Budsjett og kontingent (40 kr / km2) ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 11. Orienteringssaker 
Reidar Sandal orienterte om 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. Pr. i dag kontaktes 
SNO v/Reidar Sandal eller Peter Hermansen for å legge inn data på Sett rein portalen. Det 
kan bli aktuelt å lære opp en eller flere kontaktpersoner fra laget etterhvert. 
Reidar minnet også om nye søknadsrutiner og rapporteringsfrister for offentlig tildelte 
midler. Dette skjer gjennom Miljødirektoratets online søknadssenter. 
 
Nye innsamlingskasser for kjever, med oppslag og vekter vil komme på plass i løpet av 
2015. 
 
Per Reidar kommenterte at det refereres til GPS Merkeprosjektet / villreinprosjektet og lagets 
deltakelse der. Det bør presiseres for de som ikke kjenner prosjektet at laget gjennom denne 
deltagelsen jobber direkte mot konkrete tiltak som er med på å sikre villreinens levekår for 
framtida. Hovedfokus i prosjektet er å se på tiltak som kan øke villreinens områdebruk i 
heiene, og slik sikre oppmerksomhet mot villrein også i randområder hvor dyra i mange år 
har vært fraværende og litt “glemt”. Alt om prosjektet finnes forøvrig på www.villreinlag.no 
 
 
 
 
 
__________________                ____________________   ___________________ 
     Kristian Steine             Nils Bleskestad          Olaf Vestersjø 
 
 
 
Ref: Svein Olav Stegarud 


