Styremøte i Setesdal Ryfylke Villreinlag
Sted: Bykle Hotell

Bykle, 18.06.18

Tilstede:
Kristian Eiken Olsen, Sondov Bjåen, Arve Aasemoen, Øivin Robberstad, Svein Olav Stegarud
(sekr.)
Saker
Sondov – Orientering fra villreinrådets fagdag på Geilo 7/8 juni
Sondov deltok på fagdagene på Geilo og orienterte litt om det.
Orientering om Hardangervidda, status. Mål om 40% simler, øke simleandelen.
Ferdsel på stier, terskelverdier: 100 mann per dag betyr en sperre for villreintrekk, 30
mann kan fungere, under 20 vil trolig gå ”greit”.
Departementet har bevilget 108 mill til utnytting av vilt som matressurs, som
interesserte kan søke om.
Forslag til kvalitetsnorm for villrein er utarbeidet av en utvalgt ekspertgruppe. Forslaget
er anbefalt videreført av Miljødirektoratet, og vil behandles av departementet i
sommer/høst med påfølgende offentlig høringsrunde. Forutsatt tildeling av midler kan
kvalitetsnormen tidligst innføres i 2019.
En ny kontrollkortløsning i form av en elektronisk app er under utvikling av Naturdata.
Den vil først testes ut i et område. Vi vil foreslå Setesdal Ryfylke som et pilotområde for
å prøve ut en slik app.
Lagets nettside
Sekretær informerte om problemer med oppdatering av nettsida gjennom vinteren.
Dette pga kompatibilitetsproblemer mellom Wordpress og PHP versjonen hos
webhotellet. Det ble enighet om å flytte innholdet over i et nytt Wordpress tema, og
bruke Sircon (webhotell tilbyder) til å gjøre jobben med overflyttingen. Prisanslag for
dette er 3500 kr + mva. Etter overflyttingen vil sekretæren gjøre sine justeringer, og den
vil forhåpentligvis være klar og oppdatert i nær framtid.
CWD
Lagets oppgave vil være å arrangere et infomøte som i dag, samt å spre informasjon i
våre kanaler, da i hovedsak gjennom facebook og nettside.
Det er samarbeidet med nemnda i planleggingen mot jakta. Nemnda sender ut rikelig
med prøvepakker for å sikre at alle jegere får tilgang på dette.
Med gode forberedelser og god informasjonsspredning så håper vi på at alle jegere vil
sende inn prøver fra dyr som blir skutt.
Åpent møte på kvelden ble vellykket med godt oppmøte fra ca 60 personer.

Bestandsplan
Styret diskuterte målsettingene for den kommende planen.
En ønsker å videreføre målsetting om økt randsonebruk.
2000 dyr vurderes som det mest fornuftige bestandsmålet for nordområdet. Her må
stammen forsøkes reduseres fra anslagsvis 2300 dyr som det er i dag.
Det er ønske om fortsatt bestandsøkning i sør, styret kan tenke seg et nytt mål om 2000
dyr (en økning fra tidligere mål om 1500 dyr).
Værforhold, samt andre forhold, kan påvirke jaktuttaket og dermed hvordan
målsettinger nås.
En ønsker fortsatt fokus på høy andel voksen bukk i bestanden. Målsetting kan holdes lik
som i dag. En ønsker å søke råd fra NINA ang. storbukkandel, og dens innvirkning på
arealbruk og biologi.
Redusert bestand (i nord) og økt randsonebruk, kan det oppnås ved å justere på
kategorifordeling, ved å skyte færre bukk og flere simler? Dette ble diskutert.
En kan tenke seg å ta bort kortkategorien simle/ungdyrkort i kommende bestandsplan.
I hovedsak fordi det er en kjent sak at en del storbukk felles på ungdyrkortet.
Kommende strukturtellinger vil være styrende for endringer i kategorifordeling
underveis.
Styret ønsker å øke bestanden i sørområdet. Det er observert flere dyr i randområder, i
områder som har hatt lite eller ingen dyr. Det er ønskelig å fortsette denne utviklinga,
fokus på randsone og økt arealbruk bør ikke slippes nå. Gps prosjektet er ikke sluttført.
Barrierer i landskapet blir en økende utfordring i framtida, det vi kan gjøre i
bestandsforvaltninga er å ha en god balanse med et antall villrein opp mot bæreevnen, i
god kondisjon.
Fellingsprosenten har over lang tid vært veldig lav i vårt område, og dette påpekes som
et problem av noen. En mulig løsning for å bedre fellingsprosenten er å velge en
sonering der sentrale områder med god felling gis en høyere tildeling enn de mer
marginale randområdene. En god fellingsprosent gjør det enklere å være presis med å
treffe med virkemidlene en bruker. Men ikke for enhver pris. Det er som prinsipp ikke
ønskelig å verdisette areal ulikt innen villreinområdet. Det er fellingsmålet som er
viktigst. Ift fellingsmål og å opprettholde en balansert kategorifordeling i bestanden, så
har vi lykkes i stor grad i de siste to bestandsplanperiodene.
Fellingsprosent er nevnt som et viktig parameter i den kommende kvalitetsnormen, slik
at det kan komme krav derfra om forbedring etterhvert.
Sondov tror sauebeiting har ”skapt” randområder. Av erfaring ser han at områder med
høy tetthet av sau unngås av reinen, og forblir lite brukt av reinen så lenge sauetettheten
opprettholdes. I noen områder er kontrakt på sauebeiting nå sagt opp, og vi vil følge
med interesse i hvilken grad dette vil påvirke reinens bruk av disse områdene.
Kjevekasser, huske å få de ut via de vanlige kontaktpersoner.

Tellinger i 2018
Kalvetelling vil foregå som tidligere, etter avtale med NINA.
Ansvarlig fra laget avgjør varighet -flytid, og evt. behov for en ekstra dag.
Burde en skifte ut mannskap etter halv dag for å opprettholde konsentrasjonen?
Det ligger an til en god kalvetelling, med lite snø i fjellet. Det blir viktig å få gjennomført
tellinga før for mange av snøfonnene smelter bort. Fokus settes fra St.Hans og fremover
for å finne en egnet dag.
Kan varmesøkende kamera være et mulig hjelpemiddel? Eller et kamera under
helikopteret, med film som kan studeres i etterkant?
Kan tenkes har andre villreinområder erfaringer fra tellinger som kan være nyttige?
Sekretær sender en e-post til andre villreinområder med forespørsel om dette.
Verdiskapingsprosjektet
Øivin og Kristian informerte styret om arbeidet i sine respektive grupper så langt. Det
har vært et godt fokus og god fremdrift sålangt. Det er viktig at erfaringer fra tidligere
prosjekter, som f.eks GPS merkeprosjektene, bringes inn i dette prosjektet og bidrar til
økt produktivitet og utbytte for alle involverte, og til syvende og sist, for villreinen.
Sekr.

