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NETTMØTE på  Teams 
 
 
 
 
OPPMØTE LOKALLAG 
Oppmøte av lokallag på årsmøte: 
 
Navn Lokallag Areal, 

km2 
Sondov Bjåen Vinje Vest Villreinlag 147 
Kristian Eiken Olsen Statskog      634 
Øivin Robberstad Hjelmeland Villreinlag 515 
Knut H. Nomeland Valle Vest Villreinlag 380 
Jan D. Dalen Bykle Fjellstyre 133 
Kristian Steine 
Lars Christian Benninghof Øystad 
Per Even Tjøstheim 

Suldal Villreinlag 735 

Tilsammen 8 utsendinger Sum areal / stemmer: 2544 
+ Svein Olav Stegarud, Sekretær 
 
Sak 1. Valg av møteleder 
Kristian Eiken Olsen ble valgt til møteleder. 
Han ønsket velkommen til det første digitale årsmøtet i villreinlaget. Slik måtte det bli i år 
pga Covid-19 restriksjonene. 
 
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 3. Valg av referent og utsendinger til å underskrive protokollen  
Sekretæren ble valgt som referent. Alle deltakere får referatet til gjennomlesing før 
godkjenning. 
 
Sak 4. Avskytingsplan 
Pga CWD situasjonen har også Miljødirektoratet, Mattilsynet og Villreinnemnda vært 
høringsinstanser i år. 
 
Det var kommet ett innspill til avskytingsplanen, fra Suldal Villreinlag.  
Dette ble gjennomgått av representantene fra Suldal. Kort sammenfattet går innspillet ut på 
at Suldal mener det er færre dyr i nordområdet enn hva beregningene viser. De har forståelse 
for behovet for tiltak i CWD situasjonen, men er redd vi kommer feil ut dersom vi har 
feilberegnet bestanden og jakter med høye kvoter på en bestand som er mye mindre enn 
antatt. De stiller også spørsmålstegn ved at tiltak i lys av CWD situasjonen gjøres ulikt for 
nord- og sørområdet. De nevner også behovet for en minimumstelling, og hvordan resultatet 
av en telling vil tolkes? Mener det må klargjøres i forkant av telling. 
 
Jan uttrykte støtte til Suldal i oppfatningen at det er færre dyr enn antatt/beregna i 
nordområdet. Det er grunn til å være forsiktig når talla er så usikre, og han poengterte at det 
viktigste det kommende året er å få gjennomført ei eller to minimumstellinger som kan gi et 
sikrere bestandsestimat. 
 
Øivin kommenterte at Hjelmeland har hatt frivillig jaktfredning i flere år, og at Suldal og 
Bykle står fritt til å innskrenke jakta i eget område. Jan mente det ikke vil fungere i Bykle 
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pga mange uorganiserte rettighetshavere. Øivin la til at NINA´s beregning av bestanden (de 
har en egen modell der tilgjengelige data legges inn) har tilsvarende bestandstall-anslag som 
vårt. Hjelmeland viderefører sin jaktfredning men ønsker at laget følger myndighetenes 
føringer i CWD situasjonen. 
 
Det var stor enighet hos alle om viktigheten av å få gjennomført en god minimumstelling det 
kommende året. Knut sa vi må planlegge for å ha et apparat klart som kan stille på kort 
varsel når forholda er gode.   
 
KEO har allerede hatt en dialog med Miljødirektoratet om økt behov for midler til tellinger. 
Fordi det har vært mange år uten gode tellinger, og behovet er større framover. Når vi skal 
gjøre CWD retta tiltak må vi “vite hva vi har” for å kunne treffe med tiltak. Det blir også 
viktig for å kunne sannsynlighetsberegne muligheten for smitteforekomst i bestanden, som 
myndighetene vil være opptatt av (jmf Hardangervidda). Direktoratet har forståelse for 
situasjonen og vil holde en dialog med laget om dette framover.  
Årsmøtet ønsker at det sendes en konkret søknad til direktoratet om støtte til 
minimumstelling(er). Det må settes opp et budsjett. Kostnadene vil kunne dekkes av noe 
tiltaksmidler (fellingsavgifter), ekstra tilskudd til tellinger samt noe bruk av egen kapital. 
En bør samarbeide med Austheia om en slik søknad og se minimumstelling i de to områdene 
som en koordinert innsats. 
 
Leder Kristian kommenterte at etter signaler han har fått, så ligger planen vår slik den 
foreligger an til å bli godkjent. Det er da tatt hensyn til den generelle oppfatningen at talla er 
usikre, og at bestandsestimatet trolig er noe høyt. Austheia har en noe annen situasjon med 
mindre usikkerhet i sine tall og har fått innspill om å øke kvote og andel fridyrkort i forhold 
til sitt opprinnelige forslag.  
Vi har også poengtert at så høy fridyrkortandel som vi legger opp til er helt nytt i vårt 
område. Om ett år kan vi evaluere og stake ut kursen, med forhåpentlig et sikrere 
bestandsestimat og et års erfaring med videreført kvote og høyere fridyrkortandel.  
Hva gjelder sørområdet og Suldals innspill her så er myndighetenes strategi å sette inn 
hardest tiltak nærmest smittekilden. Sannsynligheten for utveksling av dyr med HV, og 
sannsynlighet for at smitte oppdages er større for nordområdet og derfor har dette delområdet 
størst fokus hos myndighetene i CWD situasjonen pr.idag.  
 
Kristian Steine ønsker et måltall for bestanden i nordområdet. Vi må vite hva si sikter mot. 
KEO repliserte at fokuset fra sentralt hold nok er å få inn flest mulig CWD prøver, og helst 
så mange som mulig fra voksne bukker. 
 
Jan Dalen kunne melde at etter informasjonen som har blitt meddelt og en forståelse av at 
CWD situasjonen har hovedfokus i år, så kan Bykle Fjellstyre støtte foreliggende 
avskytingsplan, med en innstilling om å søke ekstra midler til tellinger. 
 
Suldal ønsker at vurderingen av nordområdet kontra sørområdet i CWD situasjonen 
klargjøres i forkant av neste avskytingsplan. Samt et måltall for nordområdet.   
 
Knut Nomeland foreslo at følgende tillegg legges til vedtaket:  
 
”Planen vert vedteken slik den er lagt fram av styret med flg tillegg:	
 	
Årsmøtet gjev uttrykk for usikkerheit omkring storleiken på villreinstamma.  Det 
skal  gjennomførast  tellinger av stamma i 2021/22 som skal leggast til grunn for avskytingsplanen 
for 2022.	
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Laget vil kunne bruke eigne midler, jfr budsjettvedtak.  I tillegg må styret arbeide for å få tak i 
eksterne midler for å finansiere tellinger.”	
 
Knut sitt forslag ble vedtatt mot Suldal sin stemme, som innebærer et fellingsmål på 450 dyr 
og en kvote på 2170 kort. Og en slik kategorifordeling: 
 

 
 
 
Sak 5. Godkjenning av årsmelding for 2020 
Årsmeldinga ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 6. Godkjenning av regnskap for 2020 
Sekretær gikk gjennom resultatregnskap og balanse. Regnskapet viser et underskudd på kr    
99304 kr og en egenkapital på 383315 kr. Regnskapet ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 7. Valg 
Følgende ble valgt: 
Region 3: Styremedlem for 2 nye år: Kristian Eiken Olsen 
Region 5: Styremedlem for 2 nye år: Arve Aasemoen 
 
Leder for ett år: Kristian Eiken Olsen (Statskog SF Njardarheim) 
Nestleder på valg: Arve Aasemoen. Det ble fremmet forslag om Knut Nomeland som ny 
nestleder, dette ble enstemmig vedtatt. 
Nestleder for ett år: Knut Nomeland (Valle Vest Villreinlag). 
 
Medlemmer i valgnemnda for 3 år:  Det ble fremmet forslag om Jan D. Dalen, dette ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Valgkomiteen består nå av: 
Jan D. Dalen            (på valg i 2024) 
Nils Bleskestad         (på valg i 2022) 
Per Reidar Spieler    (på valg i 2022) 
 
Satser for godtgjørelse til tillitsvalgte (ingen endringer): 
Møtegodtgjersle: kr 1500 pr møte  
Eksterne møter: kr 1500 pr møte  
Formannshonorar: kr 15000 pr år  
Tlf-godtgjørelse: kr 3000 pr år  
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Kjøring: Etter statens satser 
Diett: Etter regning  
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke. 
 
Sak 8. Aktivitetsplan for 2021  
Aktivitetsplanen var sendt ut til gjennomlesing på forhånd, og ble vedtatt. 
 
Sak 9. Budsjett for 2021 
Aktivitetsplanen var sendt ut til gjennomlesing på forhånd, og ble vedtatt. 
Årsmøtet ønsket at det vedtas mulighet for bruk av egenkapitalen på inntil 100000 kr, til å 
delfinansiere minimumstellinger. Det siktes mot et overskudd på 15661 kr for 2021. 
 
 
 
 
Sekr. 


