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Tilstede: Kristian Eiken Olsen, Kristian Steine, Knut Nomeland, Sondov Bjåen, Øivin
Robberstad. (Svein Olav Stegarud sekretær).
Saker:
Kalvetelling og strukturtelling 2020
Kristian EO orienterte om tellingene, inkl. litt om metodikk og gjennomføring. NINA
ønsket å være med på begge tellinger, men Anders Mossing fra Villreinsenter Sør stilte
på kalvetelling. Roy Andersen fra NINA deltok på strukturtelling. Uten GPS merka dyr er
det utfordrende å finne flokkene under tellinger. Kalvetellinga ga allikevel et greit
grunnlag for å beregne produksjonen.
Det var som ventet lav kalveproduksjon etter den vanskelige vinteren med mye snø og
isingproblematikk (32 kalver pr 100 simle/ungdyr). En kan forvente en bedre
produksjon til neste år siden mange simler har stått over kalving i år.
Strukturtelling ble gjennomført over to dager med OK funn av dyr på dag 2. Resultatene
er ikke klare, men indikerer liten forekomst av godt voksen bukk (3+) .
Jaktresultat 2020
En tendens i jaktperioden var at dyrene ble funnet i andre områder enn vanlig. F.eks var
dette tydelig i Njardarheim. En forklaring kan være endrede beiteforhold etter den
spesielle vinteren. Kun 2 dyr ble felt i Valle Vest. I Bykle var det, mot normalt, høyest
felling sør i kommunen. Suldal har hatt godt med dyr og god jakt.
Utviklingen med flere observerte dyr ute i randområdene ser ut til å fortsette i vest og i
sør. Total felling er litt ned fra i fjor (noen få vald er enda ikke innmeldt):

CWD – status
KEO oppsummerte litt rundt status i situasjonen.
Vi vil helt sikkert bli påvirka i vårt område. Det vil bli hyppigere prøvetaking.
Sondov påpekte at det er stor mangel på kunnskap, f.eks vet vi lite om passive
smittebærere (dyr som bærer smitten, men som ikke blir syke selv).
Erfaringer fra USA, i den grad de er overførbare, anbefaler drastiske tiltak.
Bjørnar Ytrehus har fokus på salteplasser som potensielle plasser for overføring av
smitte. I vårt område er det ulike tradisjoner for utsett av saltstein. Jæren smalelag som
organiserer sauedriftene i sørområdet ( Valle , Sirdal kommuner mulig fleire) set ikkje ut
saltstein i sitt beiteområde. Kan vere enkelte grunneigarar i Setesdal som set ut saltstein
på sine eigedomer, mange av desse steinane i området tregrensa og nedover mot dalen. I
nordområdet plasseres de ofte høyt til fjells, som i dagens situasjon kan være uheldig.
Hva kan laget gjøre ift salteplasser for sau i høyfjellet? Dette ble diskutert og noteres
som et tema å arbeide videre med.

Møte med MD om kryssing av villrein over E134 - overvåkingsregime og merking
av dyr
Miljødirektoratet kalte inn til diskusjonsmøte om temaet. Bakgrunnen er et ønske om å
hindre trekk av villrein over E134 i dagens smittesituasjon. Deltagere var direktoratet,
statens naturoppsyn, mattilsynet, villreinnemnda og villreinlaga.
•

•

•

•

•

Det er kjent at dyr krysser veien (erfaring fra de siste årene). I hovedsak synes
det å være Setesdalsdyr som trekker nordover, og trolig tilbake sørover igjen. Det
er ikke kjent at dyr fra de to stammene blander seg. Det er et godt utgangspunkt.
SNO har god erfaring fra overvåking av Rv7 over Hardangervidda, over mange år.
Utifra disse erfaringene mener de at en lignende overvåking kan gjennomføres
for E134.
Etter modell fra Rv7 overvåkingen vil en forholde seg til en 3-delt fargesonering
av areal inn mot veien, der farge angir nærhet til veien. Hver sone har ulik
respons ved observasjon av dyr, etter en skjønnsmessig vurdering.
Jaging av flokker og felling av dyr er to aktuelle virkemidler.
Det er bestemt at det skal merkes 50 dyr så raskt som det praktisk lar seg gjøre.
Det er i hovedsak bukker som skal merkes.
Vi i villreinlaget har poengtert at merking av simler også er viktig for å sikre
posisjoner av fostringsflokker under tellinger. God presisjon i
bestandsforvaltningen blir viktig i tiden som kommer.
SNO vil ha hovedansvaret for overvåkinga. Det vil også satses på god
informasjonsspredning om prosjektet slik at andre brukere av fjellet kan bidra
med informasjon på frivillig basis. Villreinlaget kan stille feltpersonell til rådighet
etter bestilling fra SNO / Direktoratet.

Avskytingsplan 2021
Utdrag fra diskusjonen:
Sondov: Mener vi bør videreføre samme avskytingsplan da vi ikke har data som støtter
opp om noe annet.
KS: Det generelle inntrykket i Suldal er at stammen er betydelig mindre enn 2000 dyr.
Dette har vært inntrykket over flere år. KEO: Flere merka dyr er viktig for å bedre
tellingene. Vi må få mer nøyaktige tall på hva vi har, før vi kan ta avgjørelser om å
regulere bestanden. Knut: Vi bør forholde oss til de tallene vi har. Det er faktaen vi har,
og som er styringsgrunnlaget. KEO: Enig med Knut. Ser vi årets felling i sammenheng
med kalvetelling har vi trolig ikke redusert stammen. Dette med mulig utvandring er
usikkert. Knut: Hvorfor har jaktresultat og tellingsresultater gått ned siden 2016? Det er
vel et tegn på at stammen ikke har økt? Øivin: Enig med Sondov og Knut om å støtte oss
til tallene vi har.
KS: Vi må huske på Austheia og bestandsnedgangen der, hvor flere hundre dyr ble borte
”over natta”. Under en bestandsnedgang viser det seg lett å feilberegne da det er mange
faktorer som kan spille inn. Sondov: På austheia var trolig utvandring en viktig faktor.
KEO: Mener det er vanskelig å ikke forholde oss til talla vi har. Vi bør i størst mulig grad
forholde oss til fakta. Men dersom uvisse faktorer over tid viser at vi ikke oppnår ønsket
bestandsvekst i sør må det skytes færre dyr.
Styret sluttet seg til dette.

Det er klart i dagens situasjon at det ikke er aktuelt å øke stammen i nordområdet.
Stammen i sørområdet er fortsatt under bestandsmålet og bør enten stabiliseres eller
kan fortsatt ha en forsiktig vekst.
20.januar kommer den neste VKM rapporten (Vitenskapskomiteen med landets fremste
eksperter på CWD). Rapporten vil gi viktige signaler til forvaltningen, og MD vil komme
med en plan rett i etterkant. Vi vil avvente føringer herfra før forslag til avskytingsplan
utarbeides.
Villreinrådet - Fagdager i Bykle 2020
Sondov deltok fra laget. Han opplevde seminaret som veldig givende både faglig og
sosialt. Seminaret i sin helhet er tilgjengelig på streamet video som ligger på Villreinen
(villreinrådet) sine facebooksider.
Forelesningen om CWD (Bjørnar Ytrehus) og Renrein (Manuela Panzacchi) kan spesielt
anbefales. Renrein rapporten er snart klar, og her vil det komme simuleringer for
foreslåtte tiltak for å bedre trekkveier og tilgang til beite for setesdalsreinen.
Sluttføring GPS Merkeprosjektet
Styringsgruppa har hatt et møte i oktober. Vi avventer referatet, som ikke er klart enda.
Status verdiskapingsprosjektet (verneområdestyret)
Mye av aktiviteten har stoppet opp pga Covid 19 situasjonen.
Øivin kan melde om en god prosess og dyktige deltagere i sin gruppe (sti og
løypeplaner) KEO har deltatt i kunnskapsformidling til barn/ungdom. Det har vært god
aktivitet med vellykkede arrangementer med skoleklasser, samt et opplegg for
opplæringsjakt.
Forslag om endring av Valdnavn
Villreinnemnda v/Jarle Lunde har spilt inn et forslag om å forenkle valdnavnstrukturen.
En del valdnavn er lange og med usystematiserte tall og bokstavkoder. Navnestrukturen
er uoversiktlig å forholde seg til for jegeren og for nemnda. Det er kommet innspill fra
jegere som synes den elektroniske rapporteringen er vanskelig med ”kronglete”
valdnavn.
Et forslag er å nummerere vald etter løpende tallsystem, inkl. kommunenavn. SR 1,2,3
osv. med kommunenavn.
Styret diskuterte saken.
Konklusjonen ble at det er mindre viktig hva vald heter, og styret er åpne for en
forenkling slik nemnda foreslår.
Imidlertid er det et klart ønske om at jaktfelt vises på de store valdene, med riktige navn
og grenser. Jaktfeltgrensene er viktige for den praktiske organiseringen av jakta i disse
valdene.
Styrets konklusjon vil formidles til sekretæren i nemnda.
Sekr.

