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Tilstede: Kris an Eiken Olsen, Kris an Steine, Knut Nomeland, Sondov Bjåen, Øivin
Robberstad, Svein Olav Stegarud (sekr.).
Jakta 2021
Jakta gikk stort sett "som normalt" og resultatet ble godt for mange, med felling over
snittet fra de siste år. Fangsten økte fra 305 i 2020 til 392 dyr i år.
Endring i kvote medførte høyere felling av voksne bukker, som ønsket ift CWD
problematikken, med en fellingsøkning fra 76 til 125.
God jakt i Bykle og Suldal.
Det er observert lere dyr helt i sør, med fellinger bl.a ved Kvi jorden og ved Knaben, og i
Bygland. Dyr ble observert også sør for Lordehytta.
Det er skutt bra med bukk, og noe færre simler i Njardarheim.
Det er sett og skutt mer bukk enn vanlig vest for Svartevann.
Hjelmeland har sjølpålagt fredning i sitt område. I år var det gledelig økning i antall
observerte dyr, faktisk lere enn på veldig mange år.
Et svært nedtappet Svartevann virket positivt for trekk vestover.
Valle Vest melder om dårlig jakt, mens det var bra nord i Valle.
Hjorteviltregisteret

Jegerne er dårlige til å fylle inn. Det kan være behov for mer informasjon / eller rett å
slett bli vant med å gjøre det.
Sondov: Observerte i kjevekassene at mange kjevelapper er med anslått vekt, ikke veid.
Det er viktig at innmeldte vekter er nøyaktig veid.
Innsamling av CWD prøver

Det er bedring i innlevering av prøver ift tidligere. Allikevel ikke godt nok; Alle jegere
skal sende inn prøve fra felte dyr på ett år eller eldre. En foreløpig opptelling viser
anslagsvis 220 innleverte prøver av 278 felte voksne dyr.
Innsamling av slaktevekter

Vi i villreinlaget har hatt et særlig fokus på dette de siste to årene. Det er sendt ut info i
lygeblad som leveres ut sammen med kortene, samt info på facebook- og nettside.
Av voksen bukk er 69 av 125 angitt med slaktevekt.
Det har imidlertid vært dårlig på kalvevekter, spesielt simlekalv som vi har etterspurt
spesi ikt. Vekt av simlekalv (normert til 4.Sept.) er et viktig kvalitetsparameter i den nye
kvalitetsnormen for villrein. Kun 13 av 46 felte simlekalver er med innmeldt slaktevekt,
så her må det forbedring til!
Kalvetelling og strukturtelling
Det var til stor hjelp at det nå er lere merka dyr for å inne lokkene.
Kalvetelling gikk bra med 1192 dyr talt i nordområdet med en kalveandel på 50,6.
Strukturtelling. Før årets jakt var målet å redusere til 10% storbukk i bestanden.
365 talte dyr ga utregnet en storbukkandel på 11,2.
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Søknad om eksterne midler til minimumstelling
Vintertelling / minimumstelling har vært på agendaen og oppe til vurdering lenge.
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Styremøte SRV – Ne møte på Teams

Laget trenger økte eksterne midler for å kunne gjennomføre en slik telling.
Vårt område har vanskelig topogra i og snøforhold, og gjør en slik telling svært
utfordrende.
Laget har inne en søknad til vurdering hos Miljødirektoratet og har fått gode signaler om
tildeling.
Et utgangspunkt er å tenke to dager med to helikoptre med en dag hver i sør og nord.
Knut: Størst usikkerhet om talla i sør, mener det må prioriteres.
K.Steine: Kanskje bare 2-3 egna dager om vinteren, det er best å basere seg på lokalt
mannskap som kan stille på kort varsel.
Første PRI for en telling er så tidlig som mulig på nyåret.
Bakkepersonell? Kjekt, men er det gjennomførbart.. noe usikkert.
KEO tar et planleggingsmøte med NINA om saken.
Miljøkvalitetsnormen for villrein
KEO og SO har deltatt på Teams-møter i regi av Villreinsenteret på Skinnarbu.
Første tema var å oppdatere kartgrunnlaget for villreinens arealbruk gjennom året
(kalvingsområder, sommerbeite, vinterbeite).
Deltagerne er en sammensatt gruppe med repr. fra forvaltningen og lokalkjente.
Trekkpassasjer og fokusområder har blitt avgrensa og fargelagt ift funksjonsgrad og
arealunnvikelse. Områder kategoriseres i rødt, gult og grønt.
Rødt betyr at det skal utarbeides forslag til tiltak. En utnevnt ekspertgruppe skal gjøre
opp status for hvert villreinområde. Prosjektet er under god ledelse fra villreinsenteret
på Skinnarbu.

Avskytingsplan 2022

Det er foreløpig ikke kommet føringer fra sentralt hold. Rådene fra i jor med økt
avskyting og stort uttak av voksen bukk kan antas videreført i en viss grad.
Storbukkandelen i nordområdet er anslått til 11,2% i høst.
En minimumstelling vil være nyttig ift planen.
Vi har usikre tall å gjøre beregninger fra. Jaktuttaket er stabilt sett over de siste fem
årene. Fjorårets plan er et foreløpig utgangspunkt også for 2022.

Manglende kontingentinnbetaling

Sirdal villreinlag gis frist til 31.Desember med å betale kontingent for 2018, 2019, 2020
og 2021. Hvis det ikke lykkes med å drive inn hele beløpet, kan 2018 og 2019 ettergis.
Dersom dette ikke etterfølges er Sirdal utmeldt fra villreinlaget fra 01.01.2022.
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