Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg

Tirsdag 15. august 2017

Møtet avholdes i Lesja kulturhus, ca. kl. 12.50. Lunsj fra kl. 1200.
Oppsynsmøte fra kl. 10.00.
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For Snøhetta villreinutvalg
Ved styreleder Jann Erik Dalum
Per Skotvedt
Sekretær

Til stede: Jann Erik Dalum, Halvard G. Hagen (for Kari Marie Jenstad), Tor Ivar
Hovhaugholen, Odd Roald Uv, Nikolai Finset. Edvin Torgeir Sæther, Egil Vågan, Per
Skotvedt og Bjørn Sæther

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
24.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 15.8.2017 kl 12.50

MØTEBOK
Møtested
Lesja kulturhus

REFERATSAKER :
21. Brev til FM i Oppland, «vern av tidligere Hjerkinn skytefelt».
22. Nasjonalparkstyret, møteprotokoll
23. Veterinærinstituttet, helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt.
24. Nemda, utgitt folder.
25. Til Sunndal kommune, høringssak tilbygg hytte Eikesdalsvatnet LVO.
26. Nemda, kvotegodkjenning.
27. Brev til FM i Sør-Trøndelag, høring forvaltningsplan Moskus.
28. Til MD, søknad overvåking og oppsyn villreinjakt.
29. Nasjonalparkstyret, protokoll.
30. Nasjonalparkstyret, møteinnkalling.
31. Til Oppdal kommune, brev høring utvidelse Reinheim.
32. MD, Skrantesjuke.
33. Villreinrådet, invitasjon landsmøte og fagdag.
34. FM i Sør-Trøndelag, tilskudd tiltak.
35. Nemda, kopi av uttale tilbygg Reinheim.
36. Nasjonalparkstyret, kopi av høring hytte ved indre Snøfjellstjønna.
37. Oppdal kommune, endring av søknad Reinheim.
38. Til Oppdal kommune, epostsvar vedrørende endringer i søknad Reinheim.
39. MD, tilsagn tilskudd villreinjaktoppsyn 2017
40. Nasjonalparkstyret, protokoll.
41. Nasjonalparkstyret, tillatelse til transport med helikopter til Austølen.
42. Nasjonalparkstyret, tillatelse til tilbygg til hytte ved indre Snøfjellstjønna.
43. Nasjonalparkstyret, tillatelse til utvidelse av uthuset på Reinheim.
44. Nasjonalparkstyret, tillatelse til motorferdsel til basestasjon Torbuhalsen.
45. MD, vern av tidligere Hjerkinn skytefelt, fylkesmannens tilrådning.
46. Nemda, Kopi av uttale om søknad til hytte ved Urabekken i Sunndal kommune
47. Statskog, informasjon om diverse arrangement fuglehundprøver.

Sekretæren gjennomgikk sakene. Ingen bemerkninger.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
25.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 15.8.2017 kl 12.50

MØTEBOK
Møtested
Lesja kulturhus

Informasjon fra Villreinfjellet.
Sakspapir:

Sekretærens kommentarer:

Sekretærens forslag til vedtak:

Vedtak:
Det blir opprettet en side i «jakt i Snøhetta» på facebook, sammen med reinstelefonen for å
forsøke å spre informasjon om flokkobservasjoner. Den nye sekretæren oppretter siden når
han får tilgang til de sidene som allerede er opprettet, og den nye e-postadressen som er
opprettet.
«Jakt i Snøhetta» blir opprettet som et prøveprosjekt, hvor jegere selv kan informere
hverandre, om hvor det er observert dyr. (om det skal fungere som reinstelefonene, bør den
som legger inn beskjeden også få samme informasjonen som den som legger ut informasjon
på reinstelefonen.)

Fjelloppsynet kan ta ut de merkede dyrene som skal tas ut til og med 30.09.
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Sak nr.
26.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 15.8.2017 kl 12.50

MØTEBOK
Møtested
Lesja kulturhus

OPPRETTE HJEMMESIDE OG EPOSTADRESSE.
SAKSPAPIR: https://domene.shop/pricelist , https://domene.shop/webhotel ,
https://www.one.com/no/hosting

SEKRETÆRENS KOMMENTAR.
Det ble under sak 25/13 bestemt å opprette hjemmeside for Snøhetta villreinutvalg. Arne
Nyås i Villreinen ble satt på saken. Vi fikk da en side under Villreinen. Denne siden er nå
«radert» bort.
Snøhetta villreinutvalg bør ha egen hjemmeside for oppdatering av aktuelle saker,
årsmeldinger etc.
Utvalget bør også ha eget Domenenavn. Sekretæren har undersøkt og funnet at domenenavnet
«villreinutvalg» er ledig. Kostnad for kjøp av dette er kr. 115 hos one.com. I tillegg kommer
månedlig avgift på kr. 20 – 30.-.
Sunndal fjellstyre benytter one.com og betaler ca. 400.- pr. år for å bruke deres tjeneste.
Hjemmesiden bygges opp med Wordpress. Et veldig enkelt program for å legge inn aktuelle
saker, bilder etc.
Det er også mulighet til å ha et ubegrenset antall epostkontoer.
Et forslag er å benytte «snøhetta@villreinutvalg.no» som epostkonto.
Innleie av datakyndig hjelp vil ha en engangskostnad for oppbygging på ca. kr. 12-15000.
Sunndal fjellstyre benyttet Datadama i Sunndal og var svært godt fornøyd, opplæring
inkludert. Legger ved tilbud fra henne.
Det må i tillegg påregnes en del timer for sekretær til framskaffelse av stoff til hjemmeside.
Under sak 25/13 ble det vedtatt enstemmig: Det bevilges inntil 10 timer til sekretæren til
oppstart av ny hjemmeside.

Sekretærens forslag til vedtak:
Domenenavn og hosting kjøpes hos one.com. Det leies inn hjelp til å bygge opp hjemmeside.
Det opprettes ny epost under nytt domene.
Vedtak:
Enstemmig som sekretærens innstilling:
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Sak nr.
27.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 15.8.2017 kl. 12.50

MØTEBOK
Møtested
Lesja kulturhus

EVENTUELT:

1. Årets brøkdyrjegere. Samlet anbudssum innkommet 56530,-

2. Neste oppsyns- og styremøte. Onsdag 1. november??

3. Årsmøtet 2018 avholdes torsdag 5. april ??. Sted??

4. Spørsmål fra Eikesdal sameige om å bli med på fellesfiskeordningen.

Vedtak:
1. Tas til orientering
2. Neste møte blir 1. November i Nesset. Vertshuset i Eikesdalen 16-18 personer.
3. Årsmøte 2018. Torsdag 5. April. Styremøte kvelden før kl. 17.00 middag etterpå og
fagdag dagen etter på Skifer hotell Oppdal.
Det inviteres foredragsholdere til å holde foredrag om storbukkers påvirkning i
villreinstammen.
4. (Egentlig ingen sak for utvalget.)
Kontoen må eventuelt tellesopp ved årsskiftet og pengene fordeles.
Utvalget har ellers ingen innvendinger mot at Eikesdal sameige kommer inn og blir
med på fellesfiskeordningen.
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Sak nr.
28.

Møtedato/klokkeslett
Tirsdag 15.8.2017 kl 10.00

MØTEBOK
Møtested
Lesja kulturhus

OPPSYNSMØTE.
1. 10.00 – 10.20 CWD utdeling av prøveutstyr.
2. 10.20 – 1130 Arne Granlund leder oppsynsmøtet
3. 11.30 – 1200 Roy Andersen informerer om uttak av merkadyr.

Kort referat fra Oppsynsmøtet:
Leder ved Snøhetta villreinutvalget ønsket velkommen.
Espen Rusten fra SNO holdt foredrag om CWD og leverte ut prøvetakingsutstyr til oppsynet.
*Dyr som felles som fallvilt og som vi kommer over som døde, skal legges inn i
fallviltskjemaet og leveres kommunene i de respektive kommuner.
Arne Johs Mortensen er ansvarlig SNO på Snøhetta og har flere prøvetakingssett.
Arne Granlund oppsynsleder orienterte kort om jakta i fjor, om at det var bra felling første og
siste uka. Årets jakt er jakttiden fra 20. August til 17 September og ingen åpne grenser.
Antagelig de mest omfattende begrensninger i skytefeltet som har vært under opprydningen.
Se kart på forsvarsbygg sine sider på internett.
Oppsynet skal være mer målrettet på skadeskyting i veinære områder.

Roy Andersen fra NiNA orienterte om hvilke merkede dyr som kan tas ut av oppsynet.
De senderne som fungerer er Gul nr. 19 og 20. Og oransje nr. 35. og 38.
Ellers skal alt tas ut, gamle rød, grønn, gul og oransje. Bortsett fra overnevnte. Om merkede
dyr tas ut, skal det tas prøver av disse.
Det er ikke planlagt nye radiosendere på rein i Snøhetta.
Kalvetellingene viser en liten nedgang og trenden fra de tidligere årene fortsetter.

