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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 

Øivin Robberstad Hjelmeland Villreinlag 515 
Kristian Steine 
Nils Bleskestad 
Lars Christian Benninghof Øystad 

Suldal Villreinlag 735 

Arve Aasemoen Sirdal Villreinlag 584 
Sverre Berrefjord Flekkefjord Heieselskap 23,5 
Tilsammen 10 utsendinger Sum areal / stemmer: 3018,5 
 
 
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 valgt til møteleder. 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 3. Valg av referent og 2 utsendinger til å underskrive protokollen  
Sekretæren ble valgt som referent. Sondov Bjåen og Øivin Robberstad ble valgt til å 
underskrive protokollen sammen med møteleder. 
 
Sak 4. Bestandsplan 2019 - 2023 
Per Reidar Spieler hadde et lengre innspill til årsmøtet. Er det ting som vi ikke fokuserer på 
som vi kan ha mer fokus på? Er det nok fokus på tiltak som kan bedre reinens 
trekkmuligheter og med det tilgang til randområdene? Han ønsker at laget skal ha enda større 
fokus på dette og mot aktørene som jobber med arealsaker. Han mente at bestanden i sør 
ikke har blitt større i bestandsplanperioden. Det er positivt at det er målsetting om 
bestandsøkning for sørområdet i bestandsplanen. Hva med jaktavviklingen? Det er ingen 
regler for dette. Hva bedres i stammen ved å øke storbukkandelen? Han mente det skytes for 
mye produksjonsdyr.  
 
Leder i laget informerte om arbeidet med bestandsplan. Bestandsplanforslaget er utarbeidet 
av styret inkl. sekretær og fagkonsulent. Styret har viderebehandlet planen etter innspill fra 
lokallag. Slik er planen forankret i hele villreinlaget.   
Målsetting om en høy storbukkandel har ligget fast siden tidlig på 90-tallet. Det er 
dokumentert at en stor andel voksen bukk betyr økt arealbruk. Vi har sett at en økt andel 
bukk i bestanden de siste årene har ført til økt bruk av randsonene. Setesdal Ryfylke er det 
villreinområdet i landet med mest randsoneareal.  
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Laget har ikke ønsket eller kunnet lage regler for jaktavvikling. Vi kan ikke overstyre 
rettighetshavernes rett til å styre jaktutøvelsen på det enkelte vald. Hvor mange kort som 
selges, og hvor mange jegere som slippes til, må styres av hvert enkelt vald.  
Men etter innspill fra årsmøtet kan styret utarbeide en veileder for jaktavvikling, som vil 
være rådgivende overfor valdansvarlige.  
 
Det har aldri vært mer fokus på tiltak for å øke ferdsel av villrein, med flere pågående 
prosjekter. Laget har høyt fokus på prosjekter og saker som angår reinens arealbruk, og 
inngrepssaker som truer den.  
 
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.  
Lars Christian sa at folk er opptatt av dyreantallet, og det er mye diskusjon om dette i Suldal. 
Mange tror vi har sett bestandstoppen, og at en nedgang er i vente. Det er usikkerhet ved om 
tallene stemmer.  
 
Spieler er ikke enig i å ha et eget mål for storbukkandel, fordi det indirekte betyr økt 
avskyting av simler. Dette strider med målsettingen om å øke bestanden i sørområdet. 
Han stilte også spørsmålstegn ved om den påståtte effekten av storbukkandelen er reell. 
Etter noe diskusjon bestemte Spieler seg for å ikke stille noe forslag om dette, men årsmøtet 
valgte å legge hans kommentar til godkjenningen av planen.  
 
Øivin mente det er bedre å legge vekt på andre momenter, som tiltak for å øke reinens 
trekkmuligheter og tilgang til områdene, i stedet for å stryke målsetting om storbukkandel, 
som er allment kjent av stor betydning.  
Knut poengterte at etter endring i avskytingsplanen (etter høringsinnspill) er antall tildelte 
frie dyr redusert.  
Sverre kunne meddele at det er bukkeflokkene som kommer utover i deres områder, i 
randområdene i sør. Det har gradvis blitt observert flere bukker de siste fem årene.  
 
Kurt gjennomgikk kunnskapsgrunnlaget. En høy andel voksen bukk gir økt bruk av 
randsoner, og er med på å bevare randsoneareal, la han til. En høy andel storbukk betyr ikke 
at det må bli færre simler siden bukkeflokkene vil utnytte et beite som ellers ikke ville bli 
benyttet.  
Øivin spurte; Kan vi enes om tallene? Årsmøtet samtykket til dette. Knut la til at det har vært 
mangel på gode tellinger. Det må tas med i betraktning.  
Kristian Steine synes tallgrunnlaget er godt bearbeidet og vil gi honnør for godt arbeid. 
Knut synes planen burde hatt mer konkrete målsettinger. Leder repliserte at vi har valgt å 
forholde oss til Miljøkvalitetsnormen. Stammen vår ligger bra an etter parameterne i normen, 
men vi kommer til å få rødt lys på fragmentering. Det vil imidlertid bare være positivt og vil 
sette mer fokus på behovene for tiltak her. 
 
Bestandsplanen ble vedtatt, med kommentar fra Spieler ang. målsetting for storbukkandel.  
 
Sak 5. Avskytingsplan 
Kurt gikk gjennom beregningsgrunnlaget for avskytingsplanen. 
Bestandsmålene fra bestandsplan ligger i bånn.  
Innkomne høringsinnspill ønsket en reduksjon i kvoten, og noe økning i tildeling av frie dyr.   
 
Sondov kunne ønsket seg minsteareal på 1,5 km2 i nord og 3 km2 i sør. Men ønsket ikke å 
stille forslag om det. 
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Suldal Villreinlag har hatt utfordring med samjaktsordningen sin pga mye kort i omløp de 
siste par år. Samme erfaring har de i Valle Vest. Mange kort i omløp har stedvis ført til 
jegeransamlinger som ikke har vært gunstig for jaktresultatet (og opplevelsen). 
 
Utfordringer med overføring av kort inn i vald må være valdansvarlig sitt ansvar.  
 
SNO er positive til at simle-ungdyr kortet forsvinner.  
 
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt, som innebærer et fellingsmål på 450 dyr og en kvote 
på 2170 kort (2950 i 2018). Kvota blir fordelt på kategorier som vist i tabellen: 
 

 
 
Sak 6. Godkjenning av årsmelding for 2018 
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 7. Godkjenning av regnskap for 2018 
Sekretær gikk gjennom resultatregnskap og balanse. Regnskapet viser et underskudd på kr    
63786 kr og en egenkapital på 441197 kr. Regnskapet ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 8. Valg 
Alle valgnemndas foreslåtte ble innstilt, og valgt ved akklamasjon.  
Følgende ble valgt: 
Region 1: Styremedlem for 2 nye år: Sondov Bjåen 
Region 2: Styremedlem for 2 nye år: Knut Nomeland 
Region 4: Styremedlem for 2 nye år: Øivin Robberstad 
 
Uavhengig av regionstruktur: 

1. Varamann :  Kristian Steine (Suldal villreinlag)     
 
Leder for ett år: Kristian Eiken Olsen (Statskog SF Njardarheim) 
Nestleder for ett år: Arve Aasemoen (Sirdal villreinlag) 
 
Medlemmer i valgnemnda for 3 år:  Nils Bleskestad og Per Reidar Spieler.  
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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  
Kjøring: Etter statens satser 
Diett: Etter regning  
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke. 
 
Sak 9. Aktivitetsplan for 2019 
Møteleder gikk gjennom styrets forslag til aktivitetsplan.  
Aktivitetsplanen ble vedtatt. 
 
Sak 10.  Forslag om økning av medlemskontingenten til 35 kr / km2 
Styret kom med forslag til årsmøtet om økning av medlemskontingent til 35 / km2, for å 
styrke lagets økonomi i fremtiden samt unngå å tære på egenkapital over flere år. 
Forslaget ble diskutert. Årsmøtet gikk enstemmig inn for å øke kontingentsatsen. 
 
Sak 11. 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 inn mulighet for bruk av ekstra 
midler til flytid under tellinger på ca. 70000 kr. Det siktes mot et underskudd på 12000 kr for 
2019. 
 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________       ____________________   ___________________ 
  Kristian Eiken Olsen                  Sondov Bjåen                                    Øivin Robberstad 
 
 
 
 
 
 
Sekr. 


