SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG

ÅRSMØTE 2018

OPPMØTE LOKALLAG
Oppmøte av lokallag på årsmøte:
Navn

Lokallag

Sondov Bjåen
Kristian Eiken Olsen
Knut H. Nomeland
Per Reidar Spieler
Jorunn Synnøve Uppstad
Øivin Robberstad
Kristian Steine
Arve Aasemoen
André Botnen
Tilsammen 9 utsendinger

Vinje-Vest Villreinlag
Statskog
Valle Vest Villreinlag

Areal,
km2
147
634
380

Hjelmeland Villreinlag
Suldal Villreinlag
Sirdal Villreinlag
Vald SE-146-2 - Odda
Sum areal / stemmer:

515
673
584
52
2985

Kurt Jerstad (Jerstad Viltforvaltning) deltok med orientering om avskytingsplanen.
Peter Hermansen deltok som observatør fra SNO.
Sak 1. Valg av møteleder
Kristian Eiken Olsen 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
Sekretæren ble valgt som referent. André Botnen og Øivin Robberstad ble valgt til å
underskrive protokollen sammen med møteleder.
Sak 4. Avskytingsplan 2018
Kurt gikk gjennom beregningsgrunnlaget for avskytingsplanen.
Bestandsmålene fra bestandsplanen ligger i bånn. Dessverre ble fjorårets strukturtelling uten
resultat, men en kan anta at alder- og kjønnsstruktur i stammen holder seg nokså stabilt.
Det er fortsatt behov for en differensiering i minsteareal mellom sør og nord.
Innkommet høringsinnspill fra Suldal Villreinlag kom med forslag om å redusere andel
simle/ungdyrkort fra 14/15 til 7%, og øke fridyrkortandelen noe fra 5/6 til 7%. Dette var
også styrets forslag til avskytingsplan for årsmøtet. En tenker med dette forslaget at
reduksjon i uttaket av 1,5 års bukk og noe økning i uttaket av voksen bukk, vil gå “opp i
opp” slik at det totale uttaket av bukk ikke økes. En forventer da å opprettholde
storbukkandelen på ca. nåværende nivå. Kurt la frem en beregning for dette, basert på
fellingstallene fra 2017.
Det største 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.
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Per Reidar Spieler stilte spørsmål ved bestandsanslag for sørområdet, hvor sikkert er dette?
Det er basert på de dataene vi har, og i tillegg ble det gjort observasjoner av flokker under
jakta I 2017, som underbygger tallene, kunne Kurt orientere om. Spieler lurte på om en økt
andel simlekort vil øke avskytingen av simler, og ja det mente Kurt at man må kunne anta.
Kristian Steine repliserte at kun 8 av 10 kort er benyttet i dag, og siden antall kort ikke er
begrensende for jaktuttaket så trodde ikke han at avskyting av simler vil øke pga denne
endringen i korttildeling.
Neste spørsmål var hvorfor dyra holder seg så konsentrert i sørområdet? Sondov lurte på
hvordan tettheten av sau er der. Det kunne bekreftes at tetthet av sau er betydelig mindre enn
tidligere for sørområdet (info fra Statskog og Kurt). Sekretæren repliserte at det er mange og
sammensatte grunner til villreinens arealbruk. De siste års villreinprosjekter, som laget har
deltatt i, har forsøkt å forstå mer av årsakssammenhengene, og ikke alle resultatene er klare
enda. En forsøker å dokumentere (eller modellere) effekten av ulike tiltak som kan øke
arealbruken. Bestandsstørrelsen har også en klar sammenheng med hvilke arealer dyra
benytter.
Det ble kommentert at noen villreinområder har opplevd bestandsnedgang de siste årene, og
har litt “plutselig” oppdaget at bestandstallet er lavere enn beregnet. Kristian Steine er mer
bekymra for at det kan skje, enn at vi skal få “uhåndterbart mange dyr”.
Fellingssted skal noteres av jegeren på kontrollkortet etter felling. Spieler etterlyste bedre
bruk av disse dataene. Det kommer ikke frem av oversikten i Hjorteviltregisteret.
Villreinnemnda v/sekretær lager en oversikt der felte dyr er fordelt på fellingssted
(kommune). Og har forespurt Hjorteviltregisteret, med ønske om at fellingene der også skal
vises etter fellingssted, men har foreløpig ikke fått svar på sin henvendelse. Inntil videre må
vi bruke vår egen oversikt, som vi selv distribuerer på nettside/facebookgruppe.
Styrets forslag som innebærer et fellingsmål på 650 dyr og en kvote på 2950 kort ble
enstemmig vedtatt (samme antall kort som i 2017). Kvota blir fordelt på kategorier som vist i
tabellen:
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Sak 5. Godkjenning av årsmelding for 2017
Årsmeldinga var utsendt til møtet og hovedtrekkene ble gjennomgått.
Spieler lurte på hvem som skal bestemme eventuelle tiltak, basert på ny kunnskapen som
kommer ut av GPS Merkeprosjektet? Kristian Eiken Olsen repliserte at sluttrapporten til
NINA med simuleringer, vil bestemme mye, hva det konkluderes med der. Men anbefalinger
derfra må avtales med de ulike aktørene i forhold til hvert enkelt tiltak. F.eks må tiltak på
Brokke Suleskarvegen avtales i samråd med Statens vegvesen. Mange aktører, som
villreinlag, og –nemnd, verneområdestyre, fylkesmann, NINA m.fl kan ta del i prosessen
fram imot beslutning om tiltak. Her har alle mulighet, også rettighetshavere, til å engasjere
seg. De ulike revisjonsprosessene for vassdragsutbyggingene som er igang, kan kanskje føre
med seg nødvendig finansiering for iverksetting. Knut Nomeland uttrykte seg kritisk til GPS
Merkeprosjektet, som har kostet mange millioner, og foreløpig, gitt lite resultater.
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent.
Sak 6. Godkjenning av regnskap for 2017
Sekretær gikk gjennom resultatregnskap og balanse. Regnskapet viser et underskudd på kr
144300 kr og en egenkapital på 504983 kr. Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Sak 7. Forslag om vedtektsendring
Forslag om å ta bort ordet revidert i setninga: § 4 Oppgåvene til styret,
b) Leggja fram årsmelding, revidert rekneskap og forslag til arbeidsplan og budsjett for årsmøtet.

Forslag om å ta bort: § 7 Oppgåvene til årsmøtet, g) Velja revisor.
Forslaget ble fremmet av vår interne revisor Jan D. Dalen. Han mener at regnskapet er
oversiktlig og det føres av en autorisert regnskapsfører, så derfor er behovet for revisor ikke
lenger tilstede. Det er ingen krav om å ha revisor, heller ikke ifm tildeling av offentlige
midler. Årsmøtet var enige i denne vurderingen, og vedtektsendringen ble enstemmig
vedtatt.
Sak 8. Valg
Sekretær 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 : Kristian Steine (Suldal villreinlag)
2. Varamann : Sverre Berrefjord (Ny) (Flekkefjord Heieselskap)
Leder for ett år: Kristian Eiken Olsen (Statskog SF Njardarheim)
Nestleder for ett år: Arve Aasemoen (Sirdal villreinlag)
Revisor for ett år: Faller ut. Se vedtekstendring.
Medlem i valgnemnda for 3 år: Olaf Vestersjø ønsker å tre ut av rollen.
Årsmøtet ga styret mandat til å finne nye kandidater til valgnemnda.
Satser for godtgjørelse til tillitsvalgte (ingen endringer):
Møtegodtgjersle: kr 1500 pr møte
Eksterne møter: kr 1500 pr møte
Formannshonorar: kr 15000 pr år
Tlf-godtgjørelse: kr 3000 pr år
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Kjøring: Etter statens satser
Diett: Etter regning
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.
Sak 9. Aktivitetsplan for 2018
Svein Olav gikk gjennom styrets forslag til aktivitetsplan.. Nettsida, og informasjon ut mot
lagene vil videreutvikles. En ønsker å stimulere til økt bruk av facebookgruppa og vil legge
ut jevnlige oppdateringer der. Registreringsarbeidet vil gå som normalt, fortsatt med et
spesielt fokus på å få til en god kalvetelling.
Spieler kommenterte at punkt 11 i Aktivitetsplanen har veldig viktige punkter i seg, og hvor
langt har vi kommet med dette? Sekretæren sitt svar på det er at disse sakene er fortløpende
på agendaen, og representerer de løpende utfordringene laget har:
Samjakt – å få til gode samjaktordninger
Jegerfordeling – å få til en fornuftig jegertetthet i valdene der det er mulighet for å felle rein
Organisering – å få rettighetshavere som har godt med dyr i sine områder til å bli medlemmer i laget og ta
del i en felles forvaltning (eks. Bykle kommune)
Organisering – å få rettighetshavere i randområder, som har lite dyr i sine områder, til å bli medlemmer i
laget og ta del i en felles forvaltning (eks. Bygland, Åseral, Hægebostad kommuner)
Flaskehalser – å jobbe for gode tiltak i flaskehalser; problemområder for reinen der den gjerne vil trekke
igjennom, men møter ulike hindre på sin vei (eks. Brokke-Suleskarvegen, Steinbuskardet, Østsida av
Rosskreppfjorden osv.)

Laget er opptatt av disse sakene, og jobber for å finne gode løsninger på utfordringene, i den
grad de lar seg løse. Alt engasjement og gode idéer om dette fra lagets medlemmer, mottas
med takk.
Kan det være nødvendig med et større trykk eller noe grad av tvang, for å få en større økning
i antall medlemmer?, undret Spieler.
Det legges ved et motivasjonsbrev om å bli medlem i laget, sammen med brev om nye
valdkart (se pkt under), som skal sendes ut til alle valdansvarlige.
Aktivitetsplanen ble enstemmig vedtatt.
Sak 10. Budsjett for 2018
Sekretæren gikk gjennom forslag til budsjett. De fleste poster er nokså stabile fra år til år, det
er derfor ingen større endringer i budsjettet. Det legges opp til å kunne bruke opp imot 50000
kr av lagets egne midler til kommende kalvetelling. Disse vil tas fra oppspart egenkapital, og
det siktes mot et underskudd på 120000 kr for 2018.
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.
Sak 11. Orienteringssaker, Valdkart, Ny bestandsplan 2019-2023.
Sekretæren orienterte om arbeidet med revidering av valdkart. Hver valdansvarlig vil motta
et brev med et digitalisert kart, der endringer i grensene kan skrives inn, og sammen med
dokumentasjon, returneres til nemnda. Areal vil regnes ut digitalt og etter klare kriterier,
f.eks vil omregulert areal tas ut.
Knut påpekte at også jaktfeltgrenser må komme med på kartene. Og det legges det opp til.
Leder Kristian orienterte om arbeidet med ny bestandsplan som vil startes opp til høsten.
Høstmøtet blir et viktig møtepunkt for dette arbeidet.
Det kom spørsmål om hva som defineres som randområde? Knut mente at f.eks Valle sør er
et randområde. Bør vi kutte ut simle/ungdyrkortet? Ja mener Sondov. Det vil kunne redusere
feilskyting av voksen bukk på slike kort (som er et problem kunne Peter Hermansen fra SNO
bekrefte). Høye kvoter som gir svært lave fellingsprosenter er et problem mente Kristian
Steine og bør tas tak i. Bestandsmål for sørområdet bør økes til 2000 dyr mente han også.
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Det ble litt debatt rundt disse temaene, som et innspill fra årsmøtet inn mot
bestandsplanarbeidet. Det kommer en ny kvalitetsnorm for villrein, som også blir relevant
for prosessen.

___________________
Kristian Eiken Olsen

____________________
André Botnen

Sekr.

Side 5

___________________
Øivin Robberstad

