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Tilstede: Kristian Eiken Olsen, Kristian Steine, Arve Aasemoen, Knut Nomeland, Sondov Bjåen,
Øivin Robberstad, Svein Olav Stegarud (sekr.).
VKM Webinar med presentasjon av ekspertgruppas rapport om CWD situasjonen
KEO redegjorde kort for innholdet. Rapporten er en kunnskapsoppdatering og blir
vurderingsgrunnlag for tiltak miljødirektoratet vil komme med. Først ut er et eget møte
for Hardangerviddaområdet 4.februar.
Vi ønsker innspill til vår forvalting så tidlig som mulig ift arbeid med avskytingsplan.
Vi forventer innspill om å redusere andel voksen bukk i bestanden.
---------Ift andel voksen bukk i bestanden, hvordan ligger vi an?
Strukturtellinga i 2020 viste en andel for sørområdet 18,4 % voksen bukk (svært lite
grunnlag), 12,5 % i nordområdet og 13,9 % for området totalt. Storbukkandelen er pr.nå
usikker pga lite tallgrunnlag.
Effekten av endret kategorifordeling som ble gjort for et par år siden er ikke kommet
enda. Vi har høstet hardere av de voksne bukkene og spart 1 ½ åringene, og har dermed
en lavere gj.snittsalder på bukkene nå. Det er bra ift CWD problematikken da voksne
bukker har størst sannsynlighet for å være smittebærere, og økende sannsynlighet med
alder.
Det er noe usikkert hva en svært liten andel voksne bukker vil ha å si for kalveandel og
kalvingstidspunkt. Det vises imidlertid til tamreindrift, som har få godt voksne bukker i
flokkene. Før vi fikk retta avskyting i vårt område var storbukkandelen rekordlav, under
3 %.
Styret er spente på om direktoratet vil se sør- og nordområdet for seg eller samla for
tiltak i vårt område.
Austheia må også has i mente ift kryssinger mot Hv.
Avskytingsplan 2021
Hva tenker vi inn mot avskytingsplan? Bestandsplanen har klare målsettinger.
Skal vi holde tritt med bestandsplanen må vi gå opp på minsteareal og redusere
avskytingen.
Men, det er ikke tida for å øke bestanden i dagens CWD situasjon. Da må
bestandsplanens målsettinger settes til side.
Styret ønsker å ta hensyn til den spesielle CWD situasjonen, og forebygge mot mulig
smittespredning i vår bestand. Vi avventer innspill fra Miljødirektoratet.
Kristian Steine: Vi er jo egentlig ganske godt i rute ift tiltak vi kan forvente at kommer.
Det generelle inntrykket er at det er færre dyr i heia enn det beregningene viser, og vi
har redusert andelen av voksen bukk endel allerede.

Med lik kvote som i 2019 har vi hatt økende felling i sør og synkende i nord i 2020. Dette
kan tyde på ulik bestandsutvikling i sør og nord.
Øivin: Vi kan mene ulikt om bestandsutviklinga men vi bør forholde oss til det
tallmaterialet vi har, som vi har blitt enige om.
Styret er enige i dette. Kristian Steine poengterer allikevel at det langvarige inntrykket
fra hans kant av heia er at det er mindre dyr enn det beregningene viser.
Sondov: Vi må se mer til austheia enn det vi har gjort. Der har auken i dyretallet vært
god. Kanskje kan noen dyr fra vårt område ha trukket austover.
Underveis i møtet kom det en e-post fra Kari Bjørneraas i Miljødirektoratet. Hun skriver
at de ser behovet for bredere involvering, informasjon og dialog med flere aktører
framover, herunder villreinforvaltningen i Setesdal Ryfylke og Setesdal Austhei.
Saltsteiner for sau i høyfjellet
Problematikken er kjent fra tidligere diskusjoner, og er særlig aktuell ift kommende
tiltak i skrantesjukesituasjonen.
Det er en del utsatt saltstein i nordre Bykle, og i Suldal.
Det er få saltstein vest for Blåsjø.
Det er lite generelt i sørområdet. Jæren smalelag som er den største aktøren bruker det i
liten eller ingen grad.
Sondov: Ønsker ikke saltsteiner for sau i nordområdet.
Regner med det kommer et forbud/pålegg om tiltak i etterkant av VKM rapporten.
Øivin: Vi kan ta det opp i lokallag der det har en hensikt, og få en oversikt over omfanget.
Da informere om at det kan komme tiltak . Styret var enig i dette.
Vi tar kontakt med nemnda og SVR for dialog om saken.
Representant til faglig ekspertgruppe - Kvalitetsnorm for villrein
Det skal oppnevnes lokale representanter til en faglig ekspertgruppe for hvert
villreinområde for å gjennomføre klassifisering og påvirkningsanalyser.
Styret foreslår Kristian Eiken Olsen som representant på vegne av styret i villreinlaget.
Årsmøte 2021
Det blir trolig et digitalt årsmøte, med mindre smittevernsreglene mykes opp til våren.
Svein Olav vil se på hvordan det best kan gjennomføres, med hensyn til bl.a.
stemmegiving.

Sekr.

