
ÅRSMØTE Setesdal Ryfylke Villreinlag 2022

 
TID:  ONSDAG 27. APRIL 2022 
STED: Eikerapen Gjestegard, Åseral 
                     Kl. 17 - 19 
       

Tilstede: Nils Bleskestad, Kristian Eiken Olsen, Sondov Bjåen, Arve Aasemoen, Knut 
Nomeland, Øivin Robberstad, Kurt Jerstad (Jerstad Viltforvaltning). Svein Olav Stegarud, 
sekr. 

Krisitan Eiken Olsen ble valgt til møteleder.  

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Enstemmig godkjent. 

Avskytingsplan for 2022 
Møteleder og KJ gjennomgikk planen. Den må ses i lys av CWD situasjonen og 
anbefalinger vi har fått fra Miljødirektoratet.  
Kurt: Det har en verdi å videreføre fellingskvoten, som nå har vært lik siden 2019, det gir 
bedre mulighet for å sammenligne. Høyt uttak minker utvandringspresset. Vi tror vi har 
under 10 % bukkeandel, iallefall etter kommende jaktsesong. Vi venter å få nye og mer 
nøyaktige føringer fra myndighetene før neste års plan.  
De nye valdkartene vil bli gjeldende for kortfordeling fra i år.   

Nils Bleskestad sa litt om innspillet fra Suldal til avskytingsplanen. Medlemmene har i 
flere år ment at bestandsberegningene er for høye, og ønsker redusert avskyting. 
Kurt minnet om at bestanden ikke skal øke slik instruksene er ifm CWD situasjonen. Vi 
håper på klar instruks til neste år. Øivin: Vi må avvike fra bestandsplanen slik situasjonen 
er, og føye oss etter føringene vi har fått.  
Knut: Overraska over at vi kom ut på rødt i kvalitetsnormen for andel voksen bukk uten at 
det er kommentert at årsaken er bestandsreduksjon pga CWD. (Det er henvist til en negativ 
trend over de siste 10 år). 

Avskytingsplanen ble vedtatt mot en stemme (Suldal Villreinlag). 
Arve hadde en kommentar etter stemmegiving: Synes Suldal burde blitt møtt på halvveien, 
og tatt hensyn til som et stort medlemslag. 

Godkjenning av årsmelding for 2021 
Enstemmig godkjent. 

Godkjenning av regnskap for 2021 
Enstemmig godkjent. 

Valg 2022 
Styremedlemmer Sondov Bjåen (region 1), Knut Nomeland (region 2) Øivin Robberstad 
(region 4)  ble gjenvalgt. 
Kristian Steine ble gjenvalgt som 1. varamann til styret. 
Leder Kristian Eiken Olsen og nestleder Knut Nomeland ble gjenvalgt.  
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Nils Bleskestad ble gjenvalgt til nye 3 år i valgnemnda. 
Tom Olav Trydal ble valgt inn som nytt medlem i valgnemnda. 
Alle valg ble gjort enstemmig og ved akklamasjon. 

Aktivitetsplan for 2022 
Vintertelling: Knut: Årsmøtet bør bestemme at vintertelling skal utføres. KEO: Det ble 
helhjerta forsøkt å gjennomføre i vinter  men forholda var ikke gode nok. Vi er avhengig 
av gode forhold.  
Knut: Det er stort savn etter en telling i sørområdet. Vi har for tynt beslutningsgrunnlag. 
Det ses fortsatt lite dyr i Valle Vest sitt område, og jaktinteressen forsvinner. Det er blitt 
vanskelig å gi svar tilbake til eget lag. Medlemmene er veldig opptatt av en mer pålitelig 
bestandsberegning. Vi må gjøre alt som er mulig for å få gjennomført minimumstelling 
kommende vinter. Valle Vest mener at sørområdet må prioriteres i kommende tellinger. 
Kurt: Vi har hold for minst 1200 dyr i sørområdet (kalvetelling 2019), så helt uten 
tellingsresultat er vi ikke. NINA sin beregning i 2017 viste 3000 dyr, som var i samsvar 
med våre beregninger. 
Sondov: Enig i at vi trenger bedre tellinger. Men det er gjort forsøk på å få det til. 
Vintertelling bør utføres første del av vinteren før flokkene splitter seg opp.  
Nils Bleskestad: Det er stort behov for telling men det kan ikke "tvinges" fram, laget 
forsøker jo.   
Aktivitetsplanen godkjennes.  

Budsjett for 2022, inkl. godtgjørelse til tillitsvalgte 
Budsjett ble gjennomgått og godkjent. 

Lønn for feltarbeid og jaktoppsyn - dagsats og godtgjørelser 
Regnskapskontoret kom med innspill etter fjorårtes feltsesong om innstramming i rutine 
for skattetrekk av diettgodtgjørelser. Listene må føres med klokkeslett for start og slutt, 
samt oppgi type overnattingssted. I lys av dette bør en se på en økning i dagsatsen, som 
heller ikke er blitt justert på veldig lenge.  
Styret gis mandat til å kunne øke dagsatsen innenfor budsjettets rammer. Ett forslag er å 
øke dagsatsen fra 1600 til 2000 kr.  Dette vil utredes nærmere og besluttes av styret i god 
tid før feltsesongen.   

Innkjøp av inntil to teleskop til bruk under strukturtelling 
Leder informerte om behovet. En har tidligere fått låne teleskop av SNO. Det har blitt 
vanskeligere å basere seg på SNO, og det har vært mangel på teleskop når strukturtelling 
skal gjennomføres. Teleskop er et nødvendig hjelpemiddel for å få talt flokkene ordentlig 
på disse tellingene.  
Årsmøtet går inn for innkjøp av inntil to teleskoper med tilhørende stativ. 

Samarbeid med / bistand fra Statens Naturoppsyn 
Det er endringer i personellsituasjonen i SNO. Vi har spilt mye på Peter Hermansen 
(Bykle) og Reidar Sandal (Suldal). De har vært engasjert og deltagende på møter, og har 
vært tilstedeværende lokalt. Nyansatt i Reidar sin stilling er plassert i Sandnes. Peter sin 
stilling blir besatt til høsten en gang (Torleif Fresvik går inn som vikar i sommer og høst). 
Vi må nok regne med mindre bistand fra SNO framover. Det vil kunne medføre økte 
kostnader til feltpersonell, som vi må regne inn i budsjettet. Det gis rom for en 
ekstrakostnad inntil 30000 kr til feltarbeid kommende sesong.  
Sekr


