Styremøte i Setesdal Ryfylke Villreinlag
Sted: Sølvgarden Hotell og Feriesenter

Rysstad, 05.02.19

Tilstede:
Kristian Eiken Olsen, Arve Aasemoen, Sondov Bjåen, Knut Nomeland, Svein Olav Stegarud
(sekr.) Kurt Jerstad deltok og i møtet.
Bestandsplan
Styret og Kurt diskuterte bestandsanslaget og beregningsgrunnlaget for dette.
Tellingene de siste årene har ikke vært så gode som forventet, dessverre. Dermed er det
vanskelig å gi et sikkert bestandsanslag. Tellinger, jaktresultat og observasjoner i fjellet
tas med i beregning av bestandsstørrelse. Det samlede inntrykket går i retning av at
bestandsveksten er mindre enn tidligere prognoser har forespeilet. Tellingene har
funnet færre dyr enn forventet, fellingstallene har gått noe ned til tross for stor kvote, og
det generelle inntrykket fra fjellet er at bestandstallet kanskje ikke er så stort som man
har trodd.
Etter en lengre diskusjon kom styret fram til at Kurt sitt bestandsanslag på 2000 dyr i
nordområdet og 1300 dyr i sørområdet er det beste estimatet vi kan gi på bakgrunn av
den kunnskap og informasjon vi har pr. i dag. Dette bestandstallet legges dermed til
grunn i den nye bestandsplanen og i årets avskytingsplan.
Det kom ønske om at Kurt i planene skal utgreie i mer detalj om utregningene som ligger
til grunn for bestandsanslaget.
For at kommende prognoser skal treffe bedre så er det bestemt å øke fratrekket for
naturlig dødelighet i beregningene. Dvs alle dyr som dør av andre årsaker enn jakt.
Det ble bestemt å bruke et fratrekk på 6,5 % , som er samme andel som brukes på
Hardangervidda (i tillegg trekkes 150 dyr fra som et fast tall på H.vidda).
Sondov kommenterte at vi bør ha med Austheia i tankene og mulige vandringer mellom
vårt område og Austheia og mot Hardangervidda. Ting kan skje. Vi har brukbar oversikt
på vinter, men veit lite om vandring i barmarkssesongen.
Det var ellers ingen innvendinger til utkast til ny bestandsplan.
Avskytingsplan
Det ble diskutert om vi skal beholde simle/ungdyr kort. Reduksjonen i denne
kortkategorien hadde effekt som forventet foregående høst. Uttaket av voksen bukk gikk
noe opp, mens uttaket av ungbukk ble halvert.
Sondov mente at en fjerning av kortet kan føre til mindre feilfelling av voksen bukk på
simle/ungdyr kort. Dette er et kjent problem.
En endring vil tilgodese et ønske om flere fridyr kort. Men kan det tenkes at uttaket av
voksen bukk vil bli for stort? Styret mente at en ved å spare unge bukker vil mer enn
kompensere for dette. Sekretæren la til at man må forvente noe feilskyting av ungbukk
på simlekort. Det bør legges inn i fremtidige beregninger.
Knut mente det er viktig å ikke skyte for mye simle. Andre områder har erfart dette.
Det ble diskusjon om fellingsmål og en riktig prosentvis fordeling av kortkategoriene.
Det ble enighet om fellingsmål: 350 for nordområdet, og 100 i sørområdet.

Minstearealet ble bestemt å økes til 1,5 km2 i nord (fra tidligere 1,25 km2). Kortmengden
er så stor at det vurderes at noe reduksjon trolig ikke vil gi utslag på fellingstallet.
Det ble noe diskusjon om det også bør økes i sør. Knut mente det er nok kort i omløp, og
at vald vil kjøpe av hverandre. Kristian mente at en reduksjon vil føre til mindre felling.
Det er viktig at sentrale områder har nok kort til å få tilstrekkelig felling mht
fellingsmålet.
Knut mente det er riktig å redusere i sør når det reduseres i nord.
Styret ble enige om å beholde minstearealet uendret i sør.
Kurt Jerstad og Sekretæren anbefalte å fortsatt være forsiktig med uttak av voksen bukk.
En høy storbukkandel er det sikreste virkemiddelet vi har for å oppnå økt arealbruk.
Den faglige anbefalingen var 10% fridyr kort, 40% simlekort og 50% kalvekort.
Styret mente at når unge bukker spares så tåler bestanden et høyere uttak av voksen
bukk. Styret ble enige om en kategorifordeling fordelt på 12% frie dyr, 38% simle og
50% kalv.
Andre saker
Årsmøte vil i år avholdes onsdag 03.April, etter samme mønster som før, med årsmøte
kvelden før felles vårmøte med villreinnemnda.
Sondov tok opp behovet for gode strukturtellinger. Kan rutinene for iverksetting og
gjennomføring forbedres? Dette settes på prioriteringslista for 2019.
Styret tror at fravær av en fysisk villreinfolder kan være årsak til redusert
kjeveinnsamling. Skal vi vurdere å trykke vår egen folder, i noe mindre og enklere
utgave? Sekretæren vil undersøke kostnaden for trykking.

Sekr.

