Styremøte SRV 28.02.22

(inkl. drøftingsmøte 09.02)

Tilstede: Kristian Eiken Olsen, Arve Aasemoen, Øivin Robberstad, Knut Nomeland, Sondov Bjåen.
Kurt Jerstad (Jerstad Viltforvaltning)
Avskytingsplan 2022
Det har vært en økning i avskyting (392 mot 305 i 2020). Uttak av voksen bukk har økt fra 76 til
125 dyr. 67 voksne bukker er felt i sørområdet, 58 er felt i nordområdet. Av 392 felte dyr i 2021 er
241 dyr felt i nordområdet. Økningen i uttak er størst i sør. Uttak av simle ligger på nivå med de
siste årene.
Arve: Tror ikke det er et problem for bestanden med stort uttak av voksen bukk, da vi har god
rekruttering av 11/2 årig bukk.
Storbukkandelen i bestanden er anslått til 8-11 %. Innsamling av CWD-prøver er også en viktig
grunn for å ta ut ere voksne bukker. Økt felling av voksen bukk tyder på god tilgang, spesielt i
sør, det er dermed en god base å fortsatt høste av. Det er skutt få 1 1/2 åringe bukker siden simle/
ungdyr kortet ble tatt bort. Det sikrer rekruttering av voksne bukker i årene som kommer.
Styret er enige om at for å kunne følge nasjonale føringer må vi videreføre avskytingen fra i fjor,
med høy tildeling og stor andel fridyrkort. Det ble diskutert om nord- og sørområdet skal vurderes
likt. Miljødirektoratet har uttalt at viktigheten av tiltak er størst for områdene som ligger nærmest
Hardangervidda. Styret mener det er mest riktig å se vårt område som samlet i denne
sammenhengen. Utveksling mellom nord- og sørområdet forekommer. Vi mangler kunnskap om i
hvilket omfang.
Sondov: For nordområdet vil mindre endringer i tildeling erfaringsmessig ha liten praktisk
betydning siden korttilfanget er stort i utgangspunktet.
Kurt: Det er skutt ere dyr i alle kategorier i 2021 i forhold til året før. Dette tyder på at bestanden
er stabil / ikke er redusert. Det bør derfor opprettholdes en høy avskyting.
Beregningene viser et anslag på 2800 dyr i Setesdal Ryfylke, med et anslag på 1100 for
sørområdet.
Det må poengteres at en slik avskyting vi legger opp til avviker fra målsettingene i
bestandsplanen. Det gjøres av nødvendighet utifra dagens CWD situasjon. Når situasjonen
forhåpentlig har "normalisert" seg om få år kan det bli aktuelt med tiltak som f.eks å frede voksne
bukker i en periode, for å komme ajour igjen med målsettingene.
Øivin: Vi har mye mer kunnskap om CWD-situasjonen nå enn for ett år siden, må tiltakene være
like drastiske?
Kurt: Myndighetene har nok ikke endra kurs i særlig grad pga det mistenkes fortsatt smitte på
Hardangervidda.
Kalvetelling sommeren 2021 ga en kalveandel på 50,6 % i nordområdet. Pga at det ble funnet for
få dyr i sør legger vi denne kalveandelen til grunn for hele området.
Knut: Synes vi må satse på sørområdet til sommerens kalvetelling. Det som er talt i sør de siste
årene er utilstrekkelig. Kurt: Over tid har nordområdet hatt ca.10% lavere kalveandel enn i nord.
NINA planlegger å merke ere dyr med GPS sender denne våren. Det er positivt for sommerens
telling.
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KEO vanskelig å si hvorfor det ikke har lyktes godt nok i sør. Det er gjort gode forsøk, vi vil se
videre på om det kan endres på strategien for om mulig å nne ere dyr. Det gjelder å tre e med
forekomst av snøfonner og med varmt vær slik at dyra er på fonnene.
Telling er VANSKELIG i vårt område. NINA har også erfart hvor utfordrende det er uten merka dyr.
Styret vil gi NINA innspill / ønske om å merke dyr i sørområdet.
Økt fokus på å telle over to dager, med prioritet på sørområdet.

Knut: Det er uheldig at felte dyr registreres på kommunen der kortet er utstedt, og ikke der det er
felt. Det kan være med å tegne et feil bilde av den geogra ske fordelingen av felte dyr. Styret er
enige, dette er en kjent problemstilling som vil drøftes med nemnda på nytt.
Årsmøte 2022
Avholdes på ettermiddagen den 27.April , med fellesmøte med nemnda 28.April.
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