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Tilstede: Kristian Eiken Olsen, Kristian Steine, Arve Aasemoen, Knut Nomeland, Sondov Bjåen,
Øivin Robberstad, Kurt Jerstad (Jerstad Viltforvaltning), Svein Olav Stegarud (sekr.).
Dagens hovedtema var avskytingsplanen for 2021
Innspill fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, Dialogmøter
KEO informerte om to dialogmøter som har vært gjennomført i regi av Mattilsynet og
Miljødirektoratet. Der har statsforvaltning, regional villreinforvaltning, tamreinlagene,
beitenæring og statens naturoppsyn deltatt. Leder og sekretær fra laget har deltatt på
disse møtene.
Mattilsynet og Miljødirektoratet har signalisert at hovedfokus er å unngå utveksling av
dyr mellom villreinområdene, og å få tatt CWD prøver av så mange dyr som mulig. For
vårt område er situasjonen sammenlignbar med slik den var på Hardangervidda i den
tiden smitten bare var påvist i Nordfjella. Det viktigste nå er å øke uttaket av voksen
bukk i bestanden, redusere bestanden heller enn å øke den, og å få tatt prøver av så
mange som mulig av felte dyr.
Beregning av bestandsstørrelse
Det er utfordrende å få til en presis bestandsforvaltning i vårt område. Områdets
størrelse og topografi, og mangel på merka dyr, gjør det vanskelig å få til regelmessige
og gode tellinger. Følgende faktorer er viktige i beregning/anslag av stammens
størrelse:
1. Antall dyr i ulike kategorier funnet under kalve- og strukturtellinger.
2. Avgang under jakta hver høst. (felte dyr, og fellingsprosent)
3. Det generelle inntrykket av bestandsstørrelsen i de ulike delområder basert på
observasjoner av dyr og spor.
4. Beregning av naturlig dødelighet og inn- og utvandring (vanskelig!).
5. I tillegg er kondisjonsparametre (kalveandel, kjevelengder, slaktevekter) viktige
indikatorer for å si noe om antall dyr ift tilgjengelig beite.
Det har de siste årene vært spesielt vanskelige forhold når tellinger har vært
gjennomført eller forsøkt gjennomført. Vi har få gode tellinger og det er mange år
imellom. Mange usikre faktorer gjør at tallberegningen i excel arket er forbundet med
usikkerhet.
Vi velger i denne usikre situasjonen å legge noe mer vekt på punkt 3. ; det generelle
inntrykket av bestanden. Styret hadde en diskusjon rundt dette.
Lagets klare mål er å holde forvaltningen så faktabasert som mulig. Men når tallene har
stor grad av usikkerhet er det viktig å ta med alle indikatorer i beregningen. I
nordområdet er hovedinntrykket (samlet fra mange ulike kilder) at det er færre dyr enn
hva tallberegningen viser. Suldal villreinlag har poengtert dette over lang tid.
Det ble på denne bakgrunn enighet i styret om å anta en bestandsstørrelse nå på 1700
dyr i nordområdet. (mot ca. 2000 dyr som er anslått i tallberegningen).

Øt uttak av voksen bukk
VKM rapporten med sine faglige råd har som det klareste rådet å øke uttaket av voksen
bukk. Det er ca. 4 ganger større sannsynlighet for å oppdage CWD i en voksen bukk enn i
et yngre dyr. Stort uttak av voksen bukk øker dermed sannsynligheten for å kunne fange
opp en eventuell smitte i bestanden. Det er også et godt forebyggende tiltak å redusere
antallet av de mest sannsynlige smittebærerne.
Styret diskuterte hvor stort uttak vi skal sikte mot. Kurt la fram beregninger for antatt
uttak ved ulike kategorifordelinger / tildelinger. Det ble klart at vi må ta ganske hardt i
for å kunne forvente en betydelig økt avskyting av voksen bukk. Det vil ikke holde med
bare en mindre økning av fridyrkort. Arve var skeptisk til å gå for drastisk til verks, så
lenge vi ikke har påvist smitte i bestanden. Resten av styret var samstemte i at en
betydelig økning i uttaket av voksen bukk er det overordna målet med årets
avskytingsplan. Andre hensyn kommer i andre rekke i denne omgang. Vi må følge opp
en klar bestilling fra myndighetene, og det er viktig å gjøre det vi kan for å forebygge
mot smitte, som er et scenario med svært alvorlige og langvarige konsekvenser.
Del av grunnlaget for årets kategorifordeling er en antagelse om en bestandsstørrelse på
1700 dyr i nordområdet. Stammen i sørområdet er fortsatt i vekst og antas å være godt
under bestandsmålet på 1500 dyr. Høstens strukturtelling viste 13 % voksen bukk i
nordområdet (for sørområdet er tallgrunnlaget for svakt). I tillegg kan vi forvente god
tilvekst inn i kategori voksen bukk siden simle/ungdyrkortet ble fjernet f.o.m. 2019 og
har medført redusert avskyting av unge bukker. Det legges også inn en økt dødelighet
anslått til 10% for bukker 2 ½ år og eldre.
Kurt´s utregninger viser at vi må opp på minst 30 % tildeling av frie kort for at det skal
monne. Beregningen viser da en antatt dobling av felte bukk fra 46 i fjor til antatt 98 i år.
40 % fridyrkort gir et anslag om 131 bukker felt.
Minsteareal ble ikke diskutert og holdes uendret.
Den største ulempen med å redusere storbukkandelen er at vi vil se mindre bruk av
randområdene, som i stor grad er bukkenes domene. Et klart uttalt og langsiktig mål om
en høy storbukkandel må nå settes til side. Forebyggende tiltak mot mulig smitte er
viktigere i dagens situasjon, og må prioriteres inntil videre.
Etter noe diskusjon bestemte styret seg for følgende kategorifordeling, som alle sluttet
seg til:

CWD prøver
Det er svært viktig at alle jegere leverer inn både hjerne- og lymfeprøve av felte dyr.
Hvordan skal vi sikre oss at så mange som mulig sender inn?
Styret vil jobbe med en strategi for dette.
Kanskje blir det lettere å få inn prøver nå som smitten er kommet nærmere oss?
Villreinlaget tar nå ansvar i møte med en potensielt svært alvorlig sykdom.
Det er viktig at jegerne tar sitt ansvar med å sende inn prøver.
Det er behov for bedre informasjon til jegere om at ferdig frankert adresselapp følger
med i alle prøvesett.
Innsamling av tall for slaktevekter
Til tross for flere innsamlingsplasser med info-oppslag og info-folder sendt ut sammen
med kortene, har ikke innsamlede tall for slaktevekter økt.
Styret undres over hvorfor, og vil se nærmere på dette inn mot jakta.
Årsmøte 2021
Status i situasjonen med Covid-19 til våren vil avgjøre om det er mulig å avholde et
fysisk årsmøte. Storsalen på Bykle Hotell kan være egnet for en trygg gjennomføring. Vi
kommer tilbake til det nærmere årsmøtet. Tidsskjema er forskyvet i år og tid for
årsmøte blir i siste halvdel av april.
Sekr.

