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Tilstede: Kristian Eiken Olsen, Kristian Steine (tlf), Arve Aasemoen, Knut Nomeland, Sondov
Bjåen, Øivin Robberstad. Kurt Jerstad (Jerstad Viltforvaltning).
Saker:
Bestandsberegninger / Avskytingsplan 2020 (v/Kurt)
Det ble felt ca. 368 dyr i 2019. Hvis vi øker beregna dødelighet fra 5 til 6,5 % , gir det et
anslag på 3150 dyr. Ulike anslag gir nogenlunde samme tall (beregning fra 2009,
observasjoner under jakta 2017, NINA sin modell Strand/Nilsen).
Fødselsunderskudd på ca. – 40 dyr i 2019. Mangelfull kalvetelling i nord er en viktig
årsak. Antall simle og ungdyr funnet under kalvetellingene viser en svak nedadgående
trend de siste tre år.
Sondov: Observasjoner siste par dager av jakta 2019: Ugleflott 400 dyr. Skurevatn 500
dyr. Bjåen 600 dyr. Flere småflokker på Viermyr. 100 dyr ved Krokevatn (Urar). Tilsammen ca. 1600 dyr.
Hvis vi legger antatt bestandsstørrelse på 1600 dyr (nordområdet) inn i beregningene
så viser regnearket 1615 dyr neste vinter (2021). Da med antatt kalvevekst, dødelighet
og avskyting som i 2019.
Alt i alt så synes vi å ha en ”brukbar” oversikt over antall dyr.
Endring i kategori på kort har fungert etter planen. Total avskyting av bukk er ikke økt.
Kalveandel noe ned i år til 42 kalv per S/U for hele området. Den holder seg bra, men
med noe nedadgående tendens de siste år. Variasjoner mellom år med snømengde og
påfølgende beite kan gi tydelige utslag på kalveandelen. Viktig å se tallene over mange år
da tendensen er det viktigste.
Kurt foreslår å opprettholde samme avskytingsplan som i fjor.
Kristian: Suldal har ønsket færre kort over flere år. Kan være med på samme kvote, eller
evt. å redusere kvoten.
Kurt: Det har en verdi å holde tildelingen lik over noe tid. Det gjør det enklere å
sammenligne mellom år, og å se utviklingstrekk over flere år.
Utifra infoen vi har pr. i dag kjennes det trygt å gå for samme tildeling som i fjor. Dette er
styret enige i.
Knut: Hvordan få en jevnere avskyting over et større område i sørområdet?
Øivin: Det er kanskje ca. like mange dyr i nord og sør. Hvorfor så mye lavere felling i sør?
Delvis pga at arealene er større og mer fragmenterte, og totalt sett mindre produktive
områder. Områdene som har størst potensial for økt bruk har kanskje fortsatt for mye
forstyrrelse, enten på trekkrutene på vei dit, eller i områdene.
Viltfondsmidler / Økonomi
Søknad om viltfondsmidler for 2020 m.m. ble gjennomgått av sekretæren. Ingen innspill.
Miljøkvalitetsnormen for villrein ute til høring
Hva mener styret om høringsforslaget? Kristian EO mener at det er bra at normen
kommer. Med alle prosjekter vi har så er det nyttig med en norm å måle seg etter.

Vårt område ligger godt an med kunnskapsinnhenting, pga prosjekter med merking av
dyr/arealbruk og lagets kontinuerlige arbeid.
Knut: Normen har klare parametere for bestanden, mens parametere for arealbruk er
uklare og basert på skjønn. Kunne ønske klarere parametere også ift arealbruk.
Beitekartlegging er bra, når vil det settes i gang? Kan laget bidra til å få det i gang?
Hvordan defineres leveområde for villrein i normen? Ønsker at det kommer klarere
fram.
Styret synes det er positivt at rød farge i ”trafikklyset” vil kunne utløse midler til tiltak.
Det blir spennende å se hvordan de vil vurdere samfunnsbehov opp imot villrein, det er
noe uklart. Det vil bli viktig at tiltak som skal iverksettes er godt nok faglig begrunna.
Håpet er at normen vil være en ekstra ”maktfaktor” i vurderingene, spesielt i arealsaker,
der villreinen ofte har blitt nedprioritert. Vilje til å endre bruk eller flytte på stier, veier
og hytter som er problematiske for villreinen blir viktig i framtida.
Laget er generelt positive til normen. Vi tar kontakt med nemnda og satser på et
samarbeid med de om en høringsuttalelse.
Villreinrådet
Hva er villreinrådet? Det er en felles ”paraply” for villrein-Norge som jobber for
bevaring av villreinen. Kristian Eiken Olsen er med som representant i rådet. Sondov har
erfaring fra deltakelse på årsseminaret, og synes det er nyttig. Kontingenten har vært
dekket av villreinnemnda fram til nå. Styret ser det som viktig å være deltagende i rådet,
og tar nå over innbetaling av egen kontingent. De årlige fagdagene arrangeres i Bykle i
2020.
Sluttføring GPS Merkeprosjektet
KEO vil delta på sluttmøte i Kristiansand. Han mener at forfatterne er mer konkrete i
anbefalinger enn det er gitt inntrykk av underveis i prosessen. Styret er noe skuffa over
utkomme av prosjektet. Kanskje kan utkomme og effekt i form av konkrete tiltak komme
mer i etterkant? Ble det tatt hensyn til hvor dyr ble merka?, eller ble de første og beste
valgt? RenRein kom overraskende på banen underveis i prosjektperioden og mye midler
forsvant dit. Knut synes ferdselgruppa fungerte bra og fikk konkrete resultater. Arve
synes ambisjonene var store og fallet ble stort. Knut: Det ble sagt at tiltak skulle prøves
ut og evalueres, dette ble ikke muliggjort og var en stor skuffelse. Det er svært viktig at
tiltak som skal iverksettes er godt nok faglig begrunna. F.eks Øyuvsbu og mulig
hytteplasseringsalternativ.
Arve: Valle (utenfor Njardarheim) burde være et kjerneområde, ikke randområde ift
kartet. Er det et tegn på at noe gjøres feil?
Status verdiskapingsprosjektet
Kristian EO og Sondov har deltatt i arbeidsgrupper i 2019. Det har vært flere gode lokale
informasjonsmøter og aktivitetsdager. Øivin har opplevd arbeidet med sti og løypeplan i
Bykle som veldig positivt og med et konkret resultat der viktige villreinhensyn er
ivaretatt.
Planlegging for jakta 2020
Det ble diskutert behov for planlegging imot jakta kommende høst. Styret ønsker:
- Å utarbeide en egen infofolder som trykkes og distribueres med kontrollkortene.

-

Sette mer fokus på behovet for nøyaktig veiing av slakt, med særlig fokus på
simlekalver.
Forbedre oppsettet med vekter på kjevekassene slik at det blir enklere å veie hele
og halve dyr.
Vurdere å sette opp noen flere kjevekasser med fast monterte vekter på sentrale
lokaliteter (muligvis Svartevassdammen, Urar v/båtutsettet, Vatnedalsvatnet)
Oppfordre fjellstyrene om å montere permanente vekter på hytter som benyttes
under reinsjakta.

Det ble også diskutert om et parti av rimelige bærbare vekter bør kjøpes inn av
villreinlaget og distribueres blant jegerne . Det kan motivere til økt innlevering av
nøyaktige data på slaktevekter. Det ble også diskutert å motivere med en
premieordning, der jegere som leverer inn nøyaktig slaktevekt er med i trekning om en
fin premie.
Manglende innbetaling av fellingsavgift
Villreinnemnda har gjort oss oppmerksom på at flere vald har manglende innbetaling av
fellingsavgift over flere år.
Det er miljødirektoratet som krever inn fellingsavgift. Det er slik sett ikke lagets ansvar.
Sekretær i villreinnemnda vil henstille til aktuelle vald om viktigheten av å betale. Samt
henstille direktoratet til å starte å purre på disse regningene.
Manglende innbetaling går ut over viktige forvaltningsoppgaver som finansieres av
disse midlene.
Sekr.

