Styremøte 21.Oktober
Tilstede: Kristian Eiken Olsen, Kristian Steine, Arve Aasemoen, Sondov Bjåen. Reidar Sandal
og Peter Hermansen var med som observatører. Forfall: Knut Nomeland og Øivin
Robberstad.
Jakta 2019
Knut: Dårligere felling enn i 2018 (22). 6 felt på egne kort.
Arve: Som vanlig for Sirdal, 9 stk. 3 dyr felt i Hilleknuten.
Sondov: Har liten oversikt enda. Det ble observert 400 dyr på Ugleflott i slutten av jakta.
Breive v Krokvatn, 80 dyr. 500 dyr ved Øvre Veringsvatn. 600 dyr ved Bjåen. Småflokker
ved Viermyr. Ei merka simle ble observert med klaven over geviret. Generelt mer dyr å
se i Bjåen området. Sondov tror det kan ha sammenheng med at antall sau på beite er
redusert, men og gode vindforhold. Noe mer kjever innlevert tyder på noe økning i
felling ift 2018.
Observasjoner de tre siste dagene av jakta er summert til ca. 1700 dyr, Sondov legger
ganske god lit til dette tallet. Det ble meldt om en flokk som kryssa fra vest og over til
austheia ved Breive. Antall er uvisst. (Per Tveiten skal ha sett flokken).
Suldal: Bedre jakt enn i fjor, og det var de to siste ukene som var gode når vestavinden
kom. Spredte bukkefall tidligere i jakta. Oppfatning lokalt om at det er færre dyr i heia
enn det estimatene tilsier. Inntrykk av at felte dyr har vært i noe dårligere kondisjon enn
siste år.
Reidar: Klumpa i nord, dyra holdt seg i Bykle fram mot slutten. Mer samla dyr i nord,
mer spredt i sørområdet. Mindre fett enn vanlig på dyra. Inntrykk av at det er mindre
storbukker å se, og at slaktevektene har gått noe ned. (pga færre eldre bukker).
Peter: Det var litt sammenklumping av jegere øst for Rosskrepp mot slutten av jakta.
Jegeratferden har vært god.
Det har som vanlig blitt felt noen Setesdalsbukker på Hardangervidda sida av E134.
KEO: Anslag om ca 70-80 felte dyr på Njardarheim inkl tilgrensende sameier. Så god jakt
som en kan forvente. Mange fornøyde jegere.
Det er ikke skutt flere hanndyr enn tidligere. Simler med kalv har vært nokså lette og
med liten kalv. En del kalver har vært under 16 kg. Andre enkeltsimler kan være store.
Generelt inntrykk fra jegere at det har vært bra med dyr. (trolig pga mye småflokker).
Lite større flokker å se. Færre bukkeflokker å se. En antar at de har vært i andre
områder.
Foreløpig innemeldt felling er 182 dyr. Men dette er uten Vatnedalen og Njardarheim m.
fl. Antatt felling i sørområdet er ca. 100. Og antatt totalfelling trolig minst like bra som i
fjor da 341 dyr ble felt. Dette til tross for at det ble utdelt 780 færre fellingsløyver.
Kalvetelling 2019
Telling ble gjennomført andre uke i juli. Dette er første år uten merka dyr, og det er da
mer utfordrende å finne flokkene. Olav Strand var med fra NINA. Fonnafly fløy ut fra
Haukeliseter. I sørområdet fant en dyr der det var forventa. Ca. 7-800 dyr ble funnet i

sør. Tall er ikke klare enda. Kristian Steine fløy i nord. Der ble det funnet kun 2-300 dyr i
en flokk, som er alt for lite. Det var kjølig på telledagen, som er uheldig da flokkene ikke
oppsøker fonnene. Piloten hadde ikke hadde vært med på telling før. Det ble
kommentert at Fjellfly har piloter som er vant til tellinger og å se etter reinsdyr.
Strukturtelling 2019
En har vært på hugget siden jaktslutt, men det har ikke lykkes å få til strukturtelling pga
ugunstige værforhold. Det ble gjort ett forsøk med to mann til fots den 21.10. Det ble
funnet veldig mye spor, men kun 13 bukker observert. Pluss en flokk på ca. 200 dyr som
ikke lot seg telle.
For kommende år kan det være fornuftig å fokusere telling til enten nord- eller
sørområdet om høsten for å rette fokuset mer.
Sondov: Kan laget ha kontakt med flere valdledere mot slutten av jakta?
For å få bedre oversikt over flokkene før strukturtelling.
Også innen jakttid dersom det lar seg gjøre ift jegere i terrenget, ble diskutert. Men
konkludert med å vente med telling til etter jaktslutt.
Vintertelling 2019-2020 (minimumstelling)
Styret ønsker å forsøke en vintertelling.
Det anbefales å telle i november / desember da flokkene er mer samla tidlig på vinteren.
En bør da konsentrere seg om enten nord- eller sørområdet, for ikke å gape over for
mye. Det er avgjørende å være ute til rett tid.
Laget har ønske om mer engasjement fra NINA ift tellinger.
GPS Villreinprosjektet rapporten
Det står feilaktig i rapporten at laget har mål om økte slaktevekter.
Rapporten anbefaler at det legges ned en betydelig innsats for å overvåke bestanden og
kondisjonen.
Sekretær anbefaler at laget planlegger for å få inn bedre vektdata.
Rapporten anbefaler å ta i bruk vintertelling.
Den anbefaler også å lage et regime for å registrere arealbruk og kryssinger i område
langs veien nord for Hovden.
Det anbefales å flytte Øyuvsbu og Storsteinen hyttene med tilhørende stinett.
Det anbefales å stenge veien inn til Store Urar vatnet i Bykle.
Rapporten er klar i sine anbefalinger.
Flytting av Øyuvsbu
Villreinlaget har en representant i gruppa som planlegger flytting.
Det har vært en utfordrende, lang og omfangsrik prosess. DNT ønsker en ny stor hytte
med vei helt fram som er egnet for barnefamilier. En giver har donert midler til DNT til
ny hytte.
Tre alternative hytteplasseringer vil fremlegges for NINA som vil legge det inn i RenRein
simuleringene. Det er en forutsetning for flytting at plasseringen av en ny hytte må gi
reinen en klar forbedring for økt arealbruk og bedre trekkmuligheter.
Kjevemåling: Alt av kjever skal måles hos NINA i år.

Sekr.

