
STYREMØTE  SRV - Nettmøte på Teams                                                   6.April 2022 

Tilstede: Knut Nomeland, Kristian Steine, Kristian Eiken Olsen, Sondov Bjåen, Øivin Robberstad. 
Svein Olav, Sekr.


Avskytingsplanen 2022 
Det var innkommet ett innspill til avskytingsplanen, fra Suldal Villreinlag.

Suldal kom med forslag om:  

- Vinterbestand	vert	redusert	frå	1700	dyr	5l	1300	dyr	i	beslutningsgrunnlag.	•	Minsteareal	auka	fra	2km2	

5l	3km2,	det	vil	sei	ein	reduksjon	på	5ldelte	løyver	fra	937	5l	625	dyr.	•	Fellingsmål	reduserast	frå	300	5l	
200	dyr.	•	Forslaga	gjeld	kun	område	i	nord.	

Sondov går imot forslaget. Mener det blir enda mer synsing enn allerede usikre tall.

Kalvetelling i fjor i nord telte godt med dyr,  1192 dyr, derav 362 kalver. Kristian S kommenterte at 
antall voksne dyr i tellinga var ca 850 , altså halvparten av beregninga som ligger til grunn i 
avskytingsplanen. 


Øivin: Støtter Sondov. Å basere oss på lokale observasjoner blir for usikkert. Vi må bruke de 
tellinger og beregninger vi har.

KEO: Tall er usikre. Er det riktigere å bruke 1300 enn 1700 utifra hva vi vet? 

Kondisjonen har vært noe nedadgående. Kjevelengder også.

CWD og innspill fra myndighetene som vi må følge er tydelige.


KS: Det er dyretallet lokale medlemmer er opptatt av. Vi tror ikke fellinga blir særlig redusert med 
reduksjon i antall kort. Det er uansett overskudd av kort. Det må være lov å ha ulike meninger selv 
om "CWD spøkelset" henger over oss.

Knut: I Valle Vest har vi som mål å forholde oss til tellinger. Vi må bruke de tallene vi har selv om 
de er usikre inntil vi får bedre tellinger.


KS: Suldal Villreinlag har vært pådrivere for å øke fratrekk for naturlig dødelighet i beregningene 
og har ment over tid at dyreantallet har vært beregna for lavt. Noe vi mener har vist seg å stemme. 
og at innspill fra oss har hatt en betydning. Det er bra at innspill fra oss tas hensyn til. 


Det er ikke flertall i styret for forslaget, og forslag til avskytingsplanen blir som den foreligger.


Fortsatt fredning i Hjelmeland 
Hjelmeland har vedtatt fortsatt fredning i sitt område, med unntak av to bukker som kan felles i ett 
avgrensa område.


Bestandsutvikling i sørområdet 
Knut: Hvorfor øker ikke stammen slik en kunne forvente? Det er noe som ikke stemmer.  

KEO: Enig. Det er usikkerhet om utveksling mellom nord og sør. Kanskje kan noe av forklaringen 
ligge der. Utover det har vi ingen andre forklaringer pr. nå.

 

Årsmøtepapirer 
Innspill til årsmøtepapirer ble gjennomgått og endringer lagt inn.


Innkjøp av teleskop til strukturtelling 
Teleskop - Tilgang på teleskop til bruk under strukturtelling har vært en utfordring de siste åra. Det 
er behov for at laget kjøper inn ett eller to teleskop for å sikre tilgang til dette for kommende 
strukturtellinger.

Saken tas opp på årsmøtet inkl. finansiering.


Nye valdkart 
Valdkart - Et aktuelt tema i valdkartprosessen har vært at areal må være sammenhengende ift 
forskriften. Noen vald har blitt delt i to. Man får da to vald å rapportere på, og to konvolutter med 
kort. Det er altså en ren administrativ forskjell som ikke vil påvirke jaktutøvelsen.


Desimalkort - Endring i praksis med nye valdkart. Tas opp / klargjøres med villreinnemnda.




Evt. 
Samarbeidet med Jerstad Viltforvaltning ble tatt opp, ift faglig beslutningsgrunnlag, presentasjon 
av data ,samt rutiner for fakturering.


Sekr. 

 

 


