Styremøte SRV - Telefonkonferanse

19.03.20

Tilstede: Kristian Eiken Olsen, Kristian Steine, Knut Nomeland, Sondov Bjåen, Øivin
Robberstad. (Svein Olav Stegarud sekretær).
Avskytingsplan
Det er ikke kommet inn innspill fra noen lokallag. Suldal planlegger et ettersendt innspill
med kommentarer. Et usikkerhetsmoment er hvordan den vanskelige vinteren vil gi
utslag på kalveandelen. Sondov mente vi har for lite oversikt over situasjonen, og
foreslår at vi holder oss til den foreslåtte planen. Øvrige styremedlemmer er enige og det
er felles enighet om avskytingsplanen.
Regnskap
Forslag om å redusere styrekostnader noe slik at budsjett går i null.
Koronasituasjonen vil medføre lavere møtekostnader i år.
Sekretær informerte om tilførsel på 16549 kr til egenkapitalen som ble funnet ved en
gjennomgang av gamle kontoer i Valle sparebank. Sideregnskapet for tildelte
oppsynsmidler viser nå et overskudd på 64000 kr.
Ellers ingen kommentarer til regnskapet, det godkjennes av styret.
Årsmelding 2019
Et par småkorreksjoner, ellers ingen innspill.
Aktivitetsplan 2020
Kjeveinnsamling, endre tekst til: Det vil plasseres ut nye kasser m/vekter ved
Svartevassdammen og ved båtutslippet ved Store Urar. Vi vurderer også å plassere ut
nye kasser m/vekter i Vatnedalen og ved Breive.
Kommentar til punktet Vedvarende utfordringer i forvaltningen:
Laget oppfordrer fortsatt til Samjakt. Har vi konkrete forslag? Det er ulike oppfatninger
internt i laget. Kan vi gjøre noe konkret utover å oppfordre til samjakt?
Knut uttrykte at erfaringene er dårlige i Valle Vest, og samjakt er derfor ikke et aktuelt
tema i den delen av heia. Øivin foreslo at vi kan hente erfaringer fra andre vellykka
samjaktordninger andre steder, som kan foreslås til medlemmer som ønsker råd ift
samjakt. Det er ulike forutsetninger og ønsker ulike steder i heia.
Tekst om samjakt endres til: Bidra til gode samjaktordninger mellom vald hvor
grunneiere eller jaktrettshavere selv ønsker det. Det skilles på samjakt som virkemiddel for
en økt felling av dyr, og samjakt for å skape bedre jaktmuligheter for vald som tradisjonelt
har lite dyr i jakttiden.
Punkt om Strukturtelling endres til: Strukturtelling må gjennomføres i år.
Kristian Steine reiste spørsmål om NINA kan bidra med mer midler i år? Siden de årlige
30000 kr som er NINA´s bidrag til strukturtelling ikke er brukt de siste 3 år.

Ett av delområdene bør prioriteres under strukturteling, nord eller sør. KEO: NINA
v/Roy Andersen har tatt initiativ til å se på forbedringspunkter ved tellingene. F.eks kan
kalvetelling i slutten av juni være en idé. Da er flokkene normalt noe mer samlet enn
utover i juli.
Øivin: Hvordan er vår metodikk for tellinger ift andre områder? KEO: Metodikken er
stort sett lik, men med noe ulike metoder i de ulike områdene, som f.eks bruk av fly i
stedet for helikopter på Hardangervidda, og bruk av droner i Rondane.
Årsmøte
SO: Det er formelt mulig å ”gjennomføre” årsmøtesaker pr e-post, dersom medlemmene
samtykker til dette. Det er enighet om avskytingsplanen og det ligger ikke an til de store
diskusjonene om andre saker. Knut og Kristian S mente at oppmøte er ønskelig, og
eneste måte å få en mulighet til reell diskusjon og kontakt med medlemmene.
KEO kom med forslag om å arrangere et medlemsmøte til høsten som en ”erstatning” for
årsmøtet. Der vi kan ta opp aktuelle temaer og gi rom for innspill og gode diskusjoner.
Vi bør nå sende ut årsmøtepapirer pr e-post til medlemmene og forklare situasjonen,
med en frist for konkrete innspill. Det må gis mulighet for innspill ift avvikling av
årsmøte og til årsmøtepapirene, især regnskap og valg. Pga situasjonen foreslås det at
valg av leder, nestleder og styret utsettes til våren 2021.
Dette forslaget støttes av et samlet styre. Leder og sekretær utarbeider en e-post for
utsendelse.
Arealforvaltning – Innspill fra Hjelmeland
Øivin sendte ut et skriv til styret i forkant av møtet, om et tema Hjelmeland villreinlag
ønsker å løfte fram; Presset på villreinen fra menneskelige inngrep og ferdsel er stadig
økende, og truende for vår villreinstammes framtid.
Hjelmeland villreinlag har gjentatte ganger vært med på møter med turistforeninga.
Aktuelle saker nå er Blåfjellveien som kommer på høring, og forslag om bygging av ny
DNT hytte i vest. Andre arealsaker er og aktuelle, som bl.a foreslått flytting av hyttene
Storsteinen og Øyuvsbu, og stenging av veien inn til Store Urar. Det er mye som skjer,
med potensielt stor betydning for villreinen.
Hjelmeland mener vi bør øke engasjementet fra lagets side og være tydeligere i
arealsaker. Det er viktig at vi er samsnakket og enige i SRV om vår mening om dette.
Knut er enig og støtter initiativet. Forslaget om å flytte Øyuvsbu til f.eks Håheller er et
eksempel på en sak vi bør engasjere oss i. Resten av styret støtter også initiativet og
saken tas videre på neste fysiske styremøte.
Planlegging av jakta
Kjevekasser / med vekter. Disse vil gjennomgås og om nødvendig forbedres. Det vil
plasseres ut nye kasser ved Svartevassdammen og ved båtutslipp Store Urar.
Sondov undersøker videre med grunneiere om en eventuell plassering også i Vatnedalen
og i Breive.

Kassene fungerer bra i Suldal slik det er. Det er kasser ved Roaldkvam og ved veien ut
fra Blåsjø på Øvre Moen. KEO: Bør vi vurdere å plassere en ekstra vekt ved Oddatjønn?
Laget vil produsere en egen infofolder (flygeblad) som distribueres ut sammen med
kontrollkortene. Vi ønsker å spre mer informasjon om viktigheten av innsamling av
kjever og vektdata. Og innsamling av CWD prøver, info om fotråte mm.

Sekr.

