Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg

Torsdag 6. april 2017

Møtet avholdes på Skifer hotell Kl 10.00. kaffe fra 0930

Sakliste
17. Referatsaker.
18. Kvoter.
19. Gjennomgang av årsmøtesaker
20. Forvaltningsplan for moskus på Dovrefjell – Høring.
21. Dispensasjon fra arealformål i kommuneplan – Høring.
22. Innkomne saker.
23. Eventuelt.

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
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
17.

Møtedato/klokkeslett
Torsdag 6. april 2017. kl 1000.

MØTEBOK
Møtested
Skifer hotell

REFERATSAKER:
16. Utsendt innbydelse til fagdag.
17. Regnskap for Snøhetta fellesfiskekort.
18. Nasjonalparkstyret, Disp motorferdsel Stordalen.
19. Nasjonalparkstyret, Disp motorferdsel til Snøheim.
20. Søknad om tiltaksmidler.

Sekretæren gjennomgikk sakene. Ingen bemerkninger.

Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
18.

Møtedato/klokkeslett
Torsdag 6. april 2017. kl 1000.

MØTEBOK
Møtested
Skifer hotell

FORSLAG TIL FELLINGSKVOTE 2017 (SAK 2/17)
Sakspapir:

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Det ble 8. mars 2018 foretatt god minimumstelling av villrein i Snøhetta villreinområde øst.
Og på vestområdet 8. februar med svært god telling
ØST: 1998 dyr (2028)
Vest:651 dyr (593)
For å sette rett kvote var dette viktige tellinger.
Kvoteforslaget var oppe på styremøtet 7. mars 2017 med følgende forslag:
Kvote på øst tas opp på neste styremøte.
Kvote på vest på 200 dyr.
Endelig kvoteforslag settes på styremøtet 6.4.17

Sekretærens forslag til vedtak:
Kvote på vest på 200 dyr. For å få en økning på 50 - 60 dyr på vest bør kvoten holdes på
maksimum 200.
På øst settes kvoten til 1050 dyr dersom det ikke blir åpne grenser siste uke. Beregnet
fellingsprosent 43 %.
Evnt. 1000 dyr dersom det vedtas åpne grenser siste uke av jakta. Beregnet fellingsprosent på
ca 48 %. Det ut ifra erfaring om felte dyr de ukedagene det var åpne grenser de siste 3 år. Det
ble da felt 85, 61, 140 dyr i de årene. Det bør tas med i betraktningen for kvotesetting. Det vil
si at om det åpnes for åpne grenser siste vil det være ca 40 færre jegere i fjellet under jakta fra
første dag.

Forslaget blir lagt fram for årsmøtet

Vedtak:
Kvote vest:
Kvote øst:

200 dyr
1000 dyr

Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
19.

Møtedato/klokkeslett
Torsdag 6. april 2017. kl 1000.

MØTEBOK
Møtested
Skifer hotell

GJENNOMGANG AV ÅRSMØTESAKER

Sakspapir: Kopi av møtebok fra styremøtet 10.2.2016 samt saksliste for årsmøtet. Epost fra
Roy Andersen utsendt 20.3.2017. Forslag fra Dovre.
SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Snøhetta villreinutvalg hadde på styremøtet 10.2.2016 alle saker til årsmøtet oppe til
gjennomgang.
Saker som ble vedtatt flyttet til møtet 6.4.2017 var:
Sak 3/17. Kvotestruktur.
Sak 4/17. Jakttid.
Sak 5/17. Jaktsamarbeid.

Sekretærens forslag til vedtak:
Sak 3/17. Kvotestruktur.
Forslag fra sekretær Øst: Fritt 10, kluftbukk 25, Simle 32,5, kalv 32,5.
Vest: som vedtatt på styremøtet 7.3.2017 (20, 20, 30, 30)
Sak 4/17. Jakttid.
Forslag fra sekretær: 20. august – 17. september.
Sak 5/17. Jaktsamarbeid.
Forslag fra sekretær: Øst: Åpne indre felles jaktområde fom. 27. august.
Ellers ingen forslag til vedtak.
Vest: Ingen fellesjakt som vedtatt på styremøtet 7.3.2017.

Forslagene blir lagt fram for årsmøtet.
Vedtak:
Sekretærens forslag til vedtak ble vedtatt.
Enstemmig vedtak.

Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
20.

Møtedato/klokkeslett
Torsdag 6. april 2017. kl 1000.

MØTEBOK
Møtested
Skifer hotell

FORVALTNINGSPLAN FOR MOSKUS PÅ DOVREFJELL - HØRING

Sakspapir: Epost fra Fylkesmannen i ST utsendt 20.3.2017
SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Det er fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kommet høring på ny forvaltningsplan for moskus
på Dovrefjell. Hovedtrekkene i planen er å legge til rette for at moskus og ferdsel knyttet til
den ikke truer de naturlige artene og økosystemene innenfor leveområdet.
Kjerneområdet er på 340 km2 g ligger i Oppdal, Lesja og Dovre kommuner.
Det foreslås ingen endringer i kjerneområdet og bestanden bør ikke overstige 200 vinterdyr.
Moskusturismen (guiding) forstyrrer villreinen.
Snøhetta villreinutvalg har gjennom lang tid forsøkt å dempe menneskelig ferdsel spesielt i
Stroplsjødalområdet. Villreinens trekk over dalen har på det nærmeste stoppet opp de siste 6
årene. Dette skyldes bla økende trafikk til – fra Reinheim og moskusguiding i selve dalen
samt både nord og sør for den. Moskusguiding må være sterkt organisert, tilrettelagt og
regulert. Kjerneområdet til moskusen ligger i områdene villreinen benytter sommer, høst og
vinter.
Moskusen i seg selv er minimalt forstyrrende for villreinen. Det er alle forstyrrende element
som følger med moskusstammen som er problemet.
Moskusguiding bør derfor kun tillates visse perioder gjennom året. Forslag til perioder kan
være 15. juni – 15 august og 15. oktober – 15. mars.

Sekretærens forslag til vedtak:
Sekretæren forfatter svar på høring.
Vedtak:
Sekretærens forslag til vedtak ble vedtatt.
Enstemmig vedtak.

Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
21.

PÅBYGG

Møtedato/klokkeslett
Torsdag 6. april 2017. kl. 1000.

MØTEBOK
Møtested
Skifer hotell

HYTTE VED REINSVATNET GNR. 121, BNR 1, FNR. 81 TORBUDALEN.

Sakspapir:
SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Det er kommet høringsbrev fra Sunndal kommune vedr. søknad om tilbygg på hytte ved
Reinsvatnet.
Det søkes om tilbygg på eksisterende hytte på 8,2 x 1,8 meter. Tilbygget er tenkt brukt til bod
og vindfang samt til bardunfester som legges skjult i tilbygget. Bruken av hytta vil være som
før. Inngangsdør flyttes til vegg mot nord.
Hytta ligger i viktig trekkområde samt kalvingsområde for villrein.

Sekretærens forslag til vedtak:
Siden det kun settes opp tilbygg inneholdende bod og vindfang vil bruken ikke bli høyere enn
i dag.
Snøhetta villreinutvalg godtar utbyggingsplanene.

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

Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
22.

Møtedato/klokkeslett
Torsdag 6. april 2017. kl. 1000.

MØTEBOK
Møtested
Skifer hotell

INNKOMMET BREV – FORSLAG TIL AVSTEMMING.

Sakspapir: Brev, tidligere utsendt. Vedtekter medsendes.
SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Det er innkommet brev datert 27. mars 2017 signert Sunndal fjellstyre, Sunndal private
villreinområder, Dindal sameie, Eikesdal sameie og Vike og Hoem vedrørende avstemninger i
årsmøtet for Snøhetta villreinutvalg.
De ber styret ta opp på årsmøtet for å etablerer en praksis for å fatte egne vedtak for hvert av
områdene øst og vest. Dette siden øst- og veststammen forvaltes som to adskilte stammer.
Om dette brevet skal tas opp som sak på årsmøtet skulle det vært utvalget i hende senest 3.
uker før årsmøtet. Jfr vedtektene punkt 5.

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

Vedtak:
Forslaget legges fram som forlag til vedtektsendring i 2018
Styret tar det opp som sak i god tid før årsmøtet 2018.
Det orienteres på årsmøtet 2017.
Enstemmig vedtak.

Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
23.

Møtedato/klokkeslett
Torsdag 6. april 2017. kl 1000.

MØTEBOK
Møtested
Skifer hotell

EVENTUELT:
1. INNKOMMET HØRING FRA OPPDAL KOMMUNE. UTBYGGING REINHEIM
TURISTHYTTE.
Sekretæren forfatter brev. Det henvises til tidligere høringsskriv som utbygging av
Snøheim.
Snøhetta villreinutvalg går imot utbygging – ønsker Reinheim nedlagt – viktigste
reinstrekket i Snøhetta villreinområde er blitt sperret de siste 6 år.

