Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg

Tirsdag 7.mars 2017

Møtet på Dombås hotell Kl 10.00. Kaffe fra kl 0930.

Sakliste

1.
2.
3.
4.
5.
6

Referatsaker
* Fellingskvote.
* Kvotefordeling kjønn/alder
* Jakttid.
* Jaktsamarbeid
* Oppsynsordning – Oppsynsleder.
* Jegerkontrakt.
8 * Jaktlagskontrakt.
9. Regnskap for 2016
10. Foreløpig budsjett for 2017.
11. Foreløpig årsmelding for 2016.
12. Innkomne saker til årsmøtet 7. april 2017.
13. Høring Hjerkinn skytefelt, tilbakeføring av veier.
14. Opplæringsjakt NJFF
15. Søknad om gjenoppbygging av Aurstølen.
16. Eventuelt
* Forslag fra SVU til årsmøtet

For Snøhetta villreinutvalg
Ved styreleder Erland Løkken

Per Skotvedt
Sekretær

Til stede: Erland Løkken, Kari Marie Jenstad, Edvin Torgeir Sæther, Jann-Erik Dalum, Nikolai Finset, Odd
Roald Uv, Egil Vågan og Per Skotvedt

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
1.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell

REFERATSAKER :
1. Dovre fjellstyre, åpne grenser.
2. epost Oppdal kommune – Odd Roald Uv
3. Fellingsrapport til MD
4. Møteprotokoll dialogmøte.
5. Varsel om møte styringsgruppa «overvåking av Snøhettaområdet».
6. Nasjonalparkstyret, planer og behov for tiltak i verneområdene.
7. Info fra Villreinrådet.
8. Møtereferat Villrein, ferdsel og forvaltning.
9. Reoppnevning av rådgivende utvalg.
10. Oppdal kommune, tillatelse til tilbygg Tjønnglupen
11. Lesja kommune, Rullering av kommuneplan.
12. Nasjonalparkstyret, sykling i nasjonalparkene.
13. Minimumstelling.
14. Brev til nasjonalparkstyret, uttale sykling i nasjonalpark.
15. Nemda, tiltaksmidler 2017.

Sekretæren gjennomgikk sakene. Ingen bemerkninger.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
2.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell

FORSLAG TIL FELLINGSKVOTE 2017
Sakspapir:

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Det ble. 8.2.2017 foretatt minimumstellinger i Snøhetta. Gode telleforhold på vestområdet.
Det ble funnet 651 dyr der. Det må sees som et godt resultat.
På Snøhetta øst sto dyra i sør. Vanskelige telleforhold spesielt i Einøvligsområdet der de fleste
dyra var samlet. Det ble funnet 1859 dyr, noe som er ca. 200 mindre enn forventet. Ny telling
bør foretas ved første mulighet. Foreløpig forslag til fellingskvote for 2017:
Snøhetta øst. Ingen helt sikre minimumstall, men ut ifra kalvetellinger og avskyting skal det i
østområdet være minimum 2050 (2028 i 2016) vinterdyr. ( felt i 2016 543 dyr, kalvtelling
542, ikke alle dyra funnet). Driftsplanen sier 2200 vinterdyr +-10%. Siden antall vinterdyr
ligger i underkant av 2200 dyr bør kvote tilsvarende 2016 på 1100 dyr forsvares.
Bestanden er relativt sikker i Snøhetta vest.
Fellingsprosenten i 2016 var på Snøhetta vest på 57,78 %. Beregnet ut ifra kalvetellinger,
avskyting og minimumstelling er stammen i god vekst.
Driftsplanen sier 800 dyr +- 10% på vest. Pr. i dag kan det beregnes at bestanden er på 651
dyr.
For å sikre videre oppbygging av stammen på vest til 800 bør kvoten settes til maksimum 200
dyr

Sekretærens forslag til vedtak:
Fellingskvote øst: 1100, fellingskvote vest: 180.
Endelig fellingskvote vedtas på neste styremøte 6.4.2017

Vedtak:
Vest: 200.
Øst: Utsettes til styremøtet 6.4.2017. Minimumstelling foretas 8.3.2017.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
3.

MØTEBOK

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

Møtested
Dombås hotell.

KVOTEFORDELING KJØNN/ALDER
Fellinger hanndyr -- hunndyr
ØST
Voksen simle
Hunndyr
2014
2015
2016

1,5 år simle

Simle kalv

285
38
91
236
33
90
179
20
55
Voksen bukk 1,5 år bukk bukkekalv

Hanndyr
2014
2015
2016

212
184
201

51
47
38

87
93
50

Sum
414
359
254

350
324
289

VEST
Voksen simle

1,5 år simle

Simle kalv

Sum

Hunndyr
2014

28

5

11

44

2015

30

6

9

45

2016

30

4

15

49

Voksen bukk

1,5 år bukk

bukkekalv

Hanndyr
2014

23

10

11

44

2015

25

8

13

46

2016

27

18

10

55

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Det ble i 2016 øket kvote på hanndyr. Avskytingen viser høyere andel hanndyr skutt i forhold
til hunndyr. Strukturtellingen i 2016 på øst viser en god sammensetting av stammen. Andel
frie dyr bør ut ifra avskyting og struktur reduseres noe ( fra 20 til 15 %). På vest er det
tilnærmet lik avskyting. Fordelingen fungerer.
Kvotefordeling kjønn/alder foreslås;
Snøhetta Øst:
15 % fritt dyr

20 % kluftbukk

33 % simle/ungdyr

32 % kalv

Snøhetta Vest:
20 % fritt dyr

20 % kluftbukk

30 % simle/ungdyr

30 % kalv

Sekretærens forslag til vedtak:
Snøhetta villreinutvalg foreslår for årsmøtet:
Fordeling:
Snøhetta Øst:
15 % fritt dyr

20 % kluftbukk

33 % simle/ungdyr

32 % kalv

Snøhetta Vest:
20 % fritt dyr

20 % kluftbukk

30 % simle/ungdyr

30 % kalv

Vedtak:
Vest: som sekretærens forslag (20 – 20 – 30 – 30).
Øst: Utsettes til styremøtet 6.4.2017

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
4.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

JAKTTID

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Jakttiden for villreinjakta 2017 foreslås: 20. august T.O.M. 17. september for å få med helg
som avslutning.

Sekretærens forslag til vedtak:

Snøhetta villreinutvalg foreslår jakttid: 20. august T.O.M. 17. september. For årsmøtet.

Vedtak:
Vest: 20. august tom 17. august.
Øst: Utsettes til styremøtet 6.4.2017

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
5.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

Sakspapir: dag for dag, fellingsrapporter, innkommet forslag fra Dovre og Lesja.

JAKTSAMARBEID

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Jaktsamarbeidet som ble inngått i 2013 har vist seg å være vellykket med hensyn til
avskyting. Fellingsprosenten har i gjennomsnitt vært 49,1 % på øst og 54,2 % på vest.
I følge kommentarer på evalueringsmøtet for oppsyn 10. november 2016 kom det ikke fram
spesielt negative holdninger til åpne grenser siste uke bortsett fra en kommentar fra
oppsynsleder: Fellesjakt: Siste helga i fellesjakta hadde litt "bustete" jakt. Hvis fellesjakta
skal fortsette skal en da "frede" helga??.
Innkommet forslag fra Dovre og Lesja:
Følgende konklusjon på møtet ble vedtatt sendt Snøhetta villreinutvalg for behandling på
styremøtet 7. mars 2017 under sak jaktavtaler:
 Kun gjeldende for Snøhetta villreinområde øst.
 Det gås tilbake til jaktavtaler gjeldende før 2012.
 Det jaktes kun innenfor egne kommunegrenser.
 Indre felles jaktområde består som i 2016 og åpnes etter en uke og er åpent ut jakta.
 Jakttid 20. august – 15. september.
Egne avtaler kan inngås på tvers av kommunegrenser

Sekretærens forslag til vedtak:
Snøhetta øst:
Indre felles jaktområde åpnes fom. 27. august og ut jakta.

Ellers ingen forslag til vedtak.

Snøhetta vest:
Åpne grenser fom. mandag 11. september og ut jakta.

Vedtak:
Vest: Ingen fellesjakt.
Øst: Utsettes til styremøtet 6.4.2017

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
6.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

OPPSYNSORDNING – OPPSYNSLEDER.

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Arne Granlund er forespurt og har takket ja til nok en sesong som oppsynsleder.
Oppsynsordning:

Utvalget lønner oppsynslederen for hele Snøhettaområdet. Hvert enkelt
område lønner sine egne oppsyn.

Sekretærens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak

Vedtak:
Arne Granlund blir oppsynsleder også i 2017.
Enstemmig

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
7.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

Sakspapir: Jegerkontrakt for 2016.

JEGERKONTRAKT

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Jegerkontrakten fra 2016 er gjennom flere år blitt benyttet, kun med noen små forandringer
underveis.

Sekretærens forslag til vedtak:
SVRU innstiller videreføring av jegerkontrakten fra 2016.

Vedtak:
Sekretærens forslag til vedtak ble vedtatt.
Enstemmig vedtak.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
8.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

Sakspapir: Jaktlagskontrakten for 2016
JAKTLAGSKONTRAKT

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Jaktlagskontrakten ble i 2011 og 2012 gjennomarbeidet. Den ble godkjent på årsmøtet i 2012.
Denne ble benyttet i 2016

Sekretærens forslag til vedtak:
SVRU innstiller videreføring av jaktlagskontrakten fra 2016.

Vedtak:
Sekretærens forslag til vedtak ble vedtatt.
Enstemmig vedtak.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
9.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

Sakspapir: Foreløpig regnskap

FORELØPIG REGNSKAP FOR 2016

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Regnskapsfører legger fram regnskapet for 2016

Sekretærens forslag til vedtak:
Tas til etterretning. Regnskapet legges fram på årsmøtet.

Vedtak:
Tas til etterretning. Regnskapet legges fram på årsmøtet.
Enstemmig

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
10.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

Sakspapir: Foreløpig budsjett
FORELØPIG BUDSJETT FOR 2017

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Regnskapsfører legger fram forslag til budsjett.

Sekretærens forslag til vedtak:
Tas til etterretning. Regnskapet legges fram på årsmøtet.

Vedtak:
Tas til etterretning. Regnskapet legges fram på årsmøtet.
Enstemmig

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
11.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

FORELØPIG ÅRSMELDING 2016

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Sekretæren - Leder gjennomgår foreløpig årsmelding

Sekretærens forslag til vedtak:
Tas til etterretning. Årsmeldingen legges fram på årsmøtet.

Vedtak:
Tas til etterretning. Årsmeldingen legges fram på årsmøtet.
Enstemmig

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
12.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Pr. 7.3.2017 ingen innkomne saker.

Vedtak:

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
13.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

Sakspapir: Tidligere brev til MD i Snøheimsaken
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOP/Milj%c3%b8%20og%20klima/Verneomr%c3
%a5der/Hjerkinn%20skytefelt%20verneplanprosess/H%c3%b8ring/Verneplan%20h%c3%b8ring%20%20hoveddokument.pdf
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2427822/Rapport.pdf?sequence=3&isAllowed=y

HØRING HJERKINN SKYTEFELT, TILBAKEFØRING AV VEIER OG FERDSEL.

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Det er sendt ut høring med verneforslag og konsekvensvurderinger for vern av tidligere
Hjerkinn skytefelt.
Det å sikre en viktig del av leveområdet og viktige trekkveier for villreinen i Snøhetta
villreinområde er det viktigste delmålet med verneplanen.
I høringen er det to vernealternativer som legges fram i høringen.
Vernealternativ 1: Dette forslaget gir størst utvidelse av nasjonalparken, men usikkert om
det gir størst vern av villreinen. I dette alternativet er alle veier i tidligere Hjerkinn skytefelt
tilbakeført i henhold til den vedtatte prosjektplanen for naturrestaureringsarbeidet. Dette
medfører at all uforutsette transportbehov og innenfor driftsperioden 1. juni tom første hele
helg i oktober skal fra Veslfallbrui til Snøheim følge det gamle kjøresporet. All annen
transport, inkludert alle som er involvert i arbeid på turisthytta må foregå til fots. Dette kan
medføre svært stor trafikk av personer til fots på tvers av villreinens trekkveier i
åpningsperioden for Snøheim. Sammen med stor trafikk av personer gjennom Stroplsjødalen
vi dette gi en større barriere for villreinens trekkveier både sør og nordvest for Kolla enn vi
har pr. i dag.
Vernealternativ 2: I dette alternativet åpnes det for at både Snøheimveien, Vålåsjøhøveien
og veien inn til Vestlie skal bestå. Snøheimveien blir i all hovedsak liggende i BVO.
Nasjonalparken blir i mindre grad enn alternativ 1 utvidet. Det blir større områder med BVO
og LVO noe som lemper på mulighet til ferdsel i området.
Skyttelbussen vil bestå. Motorferdsel i forbindelse med drift av Snøheim må begrenses til et
minimum og turene skal i «størst mulig grad» være samkjøring med skyttelbussen.
I dette alternativet blir trafikk til fots langs veien inn til Snøheim sterkt redusert i forhold til
alternativ 1.

Det synes svært vanskelig å trekke konklusjon av hva som er det beste alternativet for
villreinen. Den største barrieren for villreinens trekk kom etter reetableringen av
turistforeningshytta Snøheim i 2012 samtidig som Reinheim fikk bestå.
Har derfor laget noen punkt til ettertanke:











Trekket sørøst og nordvest for Kolla gir best vern ved alternativ 1.
Trekkveien sørøst for Kolla vektes høyere i forhold til foreslåtte alternativ.
Alternativ 1 gir noe bedre generelt vern mot uønsket ferdsel.
Bussregimet minimerer trafikk til fots på tvers av villreinens trekkveier. Alternativ 2.
Åpningstid for Snøheim må minimeres. Dvs åpningstid tidligst fra og med uke 25 til og
med første helg i oktober.
Trafikk til og fra Snøheim skal følge skyttelbuss. Alternativ 2.
Reinheim nedlegges for å minske trafikken gjennom Stroplsjødalen.
En bygning i Vestlie beholdes til bruk av tilsyn av beitedyr og bruk av fjellstyret til
oppsyn, uansett alternativ.
Hundekjøring ved alternativ 1 tillates kun inn til Veslfallet. Ved alternativ 2 tillates
kjøring kun på Vålåsjøhøveien fram til Grisungen i barmarksesongen.
Fuglehundprøver i terrenget opp mot Kolla stoppes.

Sekretærens forslag til vedtak:
Alternativ 2 foretrekkes med enkelte ekstra restriksjoner:
 Trekkveien sørøst for Kolla vektes høyere i forhold til foreslåtte alternativ.
 Åpningstid for Snøheim må minimeres. Dvs åpningstid tidligst fra og med uke 25 til og
med første helg i oktober.
 Trafikk til og fra Snøheim skal følge skyttelbuss. Alternativ 2.
 Hundekjøring ved alternativ 1 tillates kun inn til Veslfallet. Ved alternativ 2 tillates
kjøring kun på Vålåsjøhøveien fram til Grisungen i barmarksesongen.
 Fuglehundprøver i terrenget opp mot Kolla stoppes.
 En bygning i Vestlie beholdes til bruk av tilsyn av beitedyr og bruk av fjellstyret til
oppsyn, uansett alternativ.
I tillegg må Reinheim nedlegges for å minske menneskelig ferdsel gjennom Stroplsjødalen.

Vedtak:
Sekretærens forslag til vedtak ble vedtatt med noen tillegg.
Det legges inn punkt om moskusguiding.
Hvert enkelt punkt begrunnes.
Enstemmig vedtak.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
14.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

Sakspapir:

OPPLÆRINGSJAKT

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
NJFF Møre og Romsdal fikk et kalvekort av Snøhetta villreinutvalg i 2016 til opplæringsjakt
etter e-postsøknad. Dette var en brøkdyrkalv. Avgjørelsen ble tatt av leder og sekretær. Det
ble satt stor pris på, og det var et populært tilbud. I tillegg hadde en av kurslederne et kalvkort
privat. Dette ble benyttet av opplæringsjegerne. Kurset fikk veldig god tilbakemelding, og det
ble rekruttert noen nye villreinjegere for framtiden på de dagene. NJFF Møre og Romsdal
ønsker svært gjerne å få til det samme høsten 2017. De ønsker tidlig avklaring slik at de kan
invitere til kurs i villreinjakt så tidlig som mulig og helst før sommeren.

Sekretærens forslag til vedtak:
NJFF Møre og Romsdal gis vederlagsfritt en kalv til opplæringsjakt på Snøhetta østområde.
Rettighetshavere oppfordres til samlet å gi et ekstra kalvkort til formål opplæringsjakt. Kort
gitt av rettighetshavere kan benyttes i hele Snøhetta villreinområde på lik linje med
brøkdyrkort. Reinsutvalget i Sunndal ga et kalvkort i 2016. Andre rettighetshavere utfordres
for 2017.

Vedtak:
NJFF Møre og Romsdal gis vederlagsfritt en kalv til opplæringsjakt på Snøhetta østområde.
Enstemmig

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
15.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

Sakspapir: epost.

AURSTØLEN, RESTAURERING AV NEDFALLS SETERBU.

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Det er fra Nesset kommune bedt om uttalelse vedrørende restaurering av gammel nedfalls
seterbu, Aurstølen.
4 gårdseiere ønsker å restaurere Aurstølen med nytt tak, vinduer og dør. Bua skal stå åpen for
allmennheten.
Aurstølen ligger noe nord for reinstrekket øst – vest slik at reinstrekket blir minimalt berørt.
Seterbua ligger utenfor både verneområde og Statsallmenning.

Sekretærens forslag til vedtak:
Dette er et positivt tiltak som tar vare på gammelt kulturminne.
Det foreslås ingen merknad til dette prosjektet.

Vedtak:
Sekretærens forslag til vedtak ble vedtatt.
Enstemmig.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
16.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 7.3.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Dombås hotell.

EVENTUELT:
1. Epost fra Nasjonalparkstyret om forbud mot sykling i nasjonalparkene. Denne hadde
svært kort frist (5 dager inneholdende helg). Sekretæren forfattet et synspunkt. Dette
ble sendt ut til styremedlemmene for uttale før innsending. Eposten var ikke å se på
som formell høring, men villreinfaglige synspunkt.

2. Fagmøte 6. april. Info om framdrift.
Sekretæren informerte om programmet for fagdagen.

3. Sekretæravtale.
Leder og leder i Sunndal fjellstyre informerte om nye satser i avtalen.

