Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg

Onsdag 01.11. 2017

Det vil bli holdt møte med oppsynene for å gjennomgå årets reinsjakt.
Oppsynsmøte kl. 11.00 – 13.00
Styremøte fra kl. 13.00
Lunsj ca. 12.00 -13.00
Møtet avholdes i Nesset, ved vertshuset i Eikesdalen. fra kl. 11.00.

Sakliste.
30. Oppsynsmøte
31. Referatsaker.
32. Fellinger under reinsjakta 2017
33. Tilsynsbu ved nedre Mølmsvatnet eller Svanningsbotn
34. Eventuelt.
* Kjevelapp samme nummer som kontrollkort
* Gebyr/oppfølging feilskyting

For Snøhetta villreinutvalg
Ved styreleder Jann Erik Dalum

Bjørn Sæther
Sekretær

Til stede på styremøte Jann Erik Dalum, Odd Roald Uv, Kari Marie Jenstad, Tor Ivar Hovhaugholen, Nikolai
Finnset, Harry Brude Egil Vågan, Bjørn Sæther og Per Skotvedt
Til stede på oppsynsmøte. Dag Ringstad, Tommy Sønsterud, Jon Nørstebø, Ingolf Røtvei, og Arne Granlund.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
.

Møtedato/klokkeslett
01.11.2017 / kl 11.00

MØTEBOK
Møtested
Vertshuset i Eikesdalen, Nesset

REFERATSAKER

48. Villreinkonferanse Hjerkinn/ Oppdal 17-18 september.
49. Nasjonalparkstyret, møteinnkalling, arbeidsutvalget, telefonmøte 28.08
50. Nasjonalparkstyre, Protokoll møte. 28.08.
51. Vedtaket fra Oppdal kommune til Den norske turistforening (Reinheim)
52. Nasjonalparkstyret, møteinnkalling styremøte, 02.10.
53. Nasjonalparkstyret, protokoll styremøte 02.10
54. Nemda - Dialogmøte
55. Status hjemmeside og utlegging av info på facebook under jakta.
56. Strukturtelling
57. Snøheimvegen i statsbudsjettet side. 29 122 160-162

Vedtak: Referat sakene ble tatt til etterretning.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.

MØTEBOK

Møtedato/klokkeslett
01.11.2017 / kl 11.00

32.

Møtested
Vertshuset i Eikesdalen, Nesset

Sakspapir: Endelig fellingsresultat legges frem på styremøte
FELLINGEN UNDER REINSJAKTA 2017
Sekretærens kommentar
Fellingen i Snøhetta endte i 2017 på 620 av 1200 dyr, noe som gir en fellingsprosent på
51,67%
Fellingen på Snøhetta øst endte på 525 av 1000 dyr, noe som gir en fellingsprosent på 52,50
Og under kalvetellingen i 2017 ble det funnet 525 kalver (27,5%) Det ble funnet 1909 dyr
hvorav 1361 simler og ungdyr. Det vil si 38.6 kalver pr 100 simler.
Minimumstellingen i 2017 viste 1998 dyr
Under årets jakt ble fellingsfordelingen av 525 dyr: 144 bukk, 262 simler/ungdyr og 119
kalver.
Med denne kalvetilveksten vil stammen være tilnærmet uforandret til neste år.
Alder/kjønn

Kvote

Antall felte

Bukk 2,5+
350
144
(fritt og
(100+250)
kluftbukk)
Simle/ungdyr 325
262
Kalv

325

119

Sum

1000

523

Fellingsprosent Prosentfordeling Prosentvis
av tildelt kvote av felte
fordelt kvote/
vedtatt ønsket
fellingsfordeling
144/350*100
144/523*100
35% (10%+25%)
40,8%
27,3%
262/325*100
80,3%
119/325*100
36,6%
52,3 %

262/523*100
49,9%
119/523*100
22,7%
100%

32,5%
32,5%

Fellingen på Snøhetta vest endte på 95 av 200 dyr, noe som gir en fellingsprosent på 47,5%
Bestandsmålet er 800 dyr + - 10% Minimumstellingen for 2017 viste at vinterstammen var på
651 dyr. Og under kalvetellingen i 2017 ble det funnet 106 kalver (32,31%) Det ble funnet
328 dyr hvorav 222 simler og ungdyr. Dvs. 47 kalver pr. 100 simler
Med denne kalvetilveksten vil vinterbestanden ha en liten oppgang.
Under årets jakt ble fellingsfordelingen av 95 dyr 25 bukk, 44 simler/ungdyr og 26 kalver.

Alder/kjønn

Kvote

Antall
felte

Fellingsprosent
av tildelt kvote

Prosentfordeling
av felte

Bukk 2,5+
(fritt og
kluftbukk)
Simle/ungdyr

80
(40+40)

25

(25/80*100)
31,2 %

(25/95*100)
26,3 %

60

44

Kalv

60

26

Sum

200

95

(44/60*100)
73,3%
(26/60*100)
43,3%
(95/200*100)
47,5%

(44/95*100)
46,3%
(26/95*100)
27,3%
100%

Sekretærens forslag til vedtak:
Årets resultat tas til etterretning.
Gebyr for feilskyting bør vurderes justert opp fra 2018.

Vedtak:
Som forslaget fra sekretær.

Prosentvis fordelt
kvote/vedtatt ønsket
fellingsfordeling
40% (20%+20%)

30%
30%

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
33.

Møtedato/klokkeslett
01.11.2017 / kl 11.00

MØTEBOK
Møtested
Vertshuset i Eikesdalen, Nesset

Sakspapir: epost.

Mølmsbotn eller Svanningsbotn. Oppsetting av tilsynsbu.
Dovrefjell nasjonalparkstyre har sendt søknad fra Lesjaskog heimrast om tillatelse til å sette
opp ny tilsynsbu, til uttalelse hos Snøhetta villreinutvalg.

Sekretærens kommentar
Det er fra Dovrefjell nasjonalparkstyre bedt om uttalelse vedrørende oppsetting av ny
tilsynsbu ved Mølmsbotn eller i Svanningsbotn.
Tilsynsbuen har en skisse på 4x6 meter. Lesjaskog Heimrast har 2 andre tilsynsbuer på andre
siden av Lesjadalføre i Reinheimen og ønsker en tilsvarende på Snøhettasiden.
I søknaden fremkommer det fra Lesjaskog Heimrast at tilsynsbua ønskes lagt til eksisterende
bebyggelse, og at eksakt plassering ønskes å gjøres i samarbeid med Lesja kommune og
nasjonalparkstyre for Dovrefjell. Tilsynsbua skal benyttes til heimrastens behov for husvære i
forbindelse med tilsyns og skjøtselsoppgaver i området, så som fiskestell, beitetilsyn og
jaktoppsyn. Det er også planer at bua skal stå åpen å ha tilgjengelig ved og gass, samt at
allmenheten kan overnatter mot betaling.
Sekretærens villreinvurderinger
Som vist i vedlagt kart (under) ligger begge de foreslåtte plasseringene i nærheten til kjente
villreintrekk. Og anbefaler på det sterkeste at det blir vist hensyn til villreinen ved en
eventuell tillatelse til bygging.

Figur 1: Trekkveier for villrein i blått, Lesjaskog heimrast sitt område i rosa, røde prikker er tenkte bulokaliteter

Sekretærens forslag til vedtak
Snøhetta villreinutvalg er ikke negativ til at Lesjaskog Heimrast får sette seg opp en tilsynsbu,
men anmoder på det sterkeste at en eventuell tillatelse blir lagt i nær tilknytning til
eksisterende bebyggelse, blir skjult så godt som mulig i terrenget og at den blir satt opp
utenfor de mest brukte og kjente trekkveiene for reinen.
Snøhetta villreinutvalg utaler at nasjonalparkstyre må legge vesentlig vekt på
villreininteressene i denne saken, og at kunnskapen fra de tidligere radiomerkede dyrene på
«Snøhetta vest» må brukes for å finne den beste lokaliteten for en eventuell nybygging.

Vedtak
Som forslaget fra sekretæren med følgende tillegg.
Snøhetta villreinutvalg vil ikke at en eventuell ny bu skal kunne leies ut til allmenheten, men
kun brukes under forvaltning av området og beitetilsyn.
Vedtaket blir da:
Snøhetta villreinutvalg er ikke negativ til at Lesjaskog Heimrast får sette seg opp en tilsynsbu,
men anmoder på det sterkeste at en eventuell tillatelse blir lagt i nær tilknytning til

eksisterende bebyggelse, blir skjult så godt som mulig i terrenget og at den blir satt opp
utenfor de mest brukte og kjente trekkveiene for reinen.
Snøhetta villreinutvalg utaler at nasjonalparkstyre må legge vesentlig vekt på
villreininteressene i denne saken, og at kunnskapen fra de tidligere radiomerkede dyrene på
«Snøhetta vest» må brukes for å finne den beste lokaliteten for en eventuell nybygging.
Snøhetta villreinutvalg vil ikke at en eventuell ny bu skal kunne leies ut til allmenheten, men
kun brukes under forvaltning av området og beitetilsyn. Dette på grunn av utleie kan føre til
økt ferdsel.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
34.

Møtedato/klokkeslett
01.11.2017 / kl 11.00

MØTEBOK
Møtested
Vertshuset i Eikesdalen, Nesset

EVENTUELT:
*Kjevelapp samme nummer som kontrollkort
* Gebyr feilskyting
* Strukturtelling
* Oppfølging feilskytinger

1. KJEVELAPP OG KONTROLLKORT.
Sekretær har gjort seg noen tanker angående, kjevelapp og kontrollkort. Det må jobbes
for at kjevelapp og kontrollkort i det minste har samme kontrollnummer slik at det blir
letter og holde oversikt etter at kjevene er innlevert.
2. STRUKTURTELLING.
Informasjon kommer i møte.

3. Oppfølging feilskytinger etter innlevert kjeve
Bør det samordnes en mer helhetlig oppfølging av feilskyting når det gjelder
innlevering av kjever. Skal sekretær skrive en sak til styret til neste møte med forslag
om retningslinjer for hva som skal gjøres, om det blir levert inn «feil» kjever i forhold
til hvordan kontrollkortet er skjert?

4. Neste møte
Det ble lagt frem forslag om neste styremøte 21. februar på Aak hotell, Rauma. Kl.
10.00.
5. Årsmøte
Det ble under møte foreslått å flytte årsmøte til Kavli Moen Gård.
*Dette ble vedtatt av Snøhetta Villreinutvalg: Årsmøte blir 5. April og styremøte blir
holdt dagen før, slik som tidligere år. Sekretæren jobber med å få tak i
foredragsholdere til fagdagen.
Tema/foredragsholdere som ble nevnt var. CWD, Storbukkens påvirkning av en
bestand og Stein Lier Hansen, jf. Foredraget på jubileumsfeiringen av villreinsenteret
og åpningen av europeiske villreinregioner.

Vedtak.
Sekretæren følger opp sakene slik som villreinutvalget ønsker og kommer med en
gebyrsak til neste styremøte. Sekretæren skal også prøve og få villreinkortene og
kjevelappene til å ha samme kortnummer.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
30.

Møtedato/klokkeslett
01.11.2017 / kl 11.00

MØTEBOK
Møtested
Vertshuset i Eikesdalen, Nesset

OPPSYNSMØTE
Til Stede; se første siden.






Rapport skjema framlegges
Plotteskjema villreinregistreringer
Arne, evaluering jakta
Eventuelt fra de andre oppsynene

Referat :

Oppsynsmøte ble innledet med lederen i villreinutvalget, og litt om hvordan jakta hadde vært
og fellingsresultat osv. før det ble gått en runde med alle oppsynene som var til stede på møte.
Det bør tas opp en sak om nye gebyrer, simle – kluftbukk gebyr.
Oppdal
Bra med dyr første uken, men så ble det roligere midt i jakta, før det tok seg opp igjen de siste
dagene etter at vinden snudde. Det ble funnet 1 dødt dyr under jakta, og så ble en simle
kassert på grunn av at den var full av verk.
Nesset
Litt lavere felling enn normalt, utpreget helge-jakt og roligere midt i uka. Litt problemer med
å finne dyrene da dyrene på vest i år sto i større flokker enn tidligere.

Rauma
Rolig og ikke noe tull som ble observert. Det ble sett mindre dyr i år enn tidligere år.
Lesja- vest
Så mindre dyr på lesjasiden i år, men det kom en del dyr ett stykke ut i jakta. Lite folk på stort
område, vanskelig og holde oversikt. 1 dyr avlivet av jeger. Som vist i fellingskartet er
fellingen godt spredd utover vestområdet.
Lesja – Øst
Mye dyr ved Grisungen første dagen, ellers forholdsvis stille 1 uka. Ble felt en del bukk. Mye
jakt på helg og nært vei.
Ikke så mange spesielle hendelser men noe dårlig skyting. Oppsynene opplever at det er
mange smeller i forhold til fall. Uvisst av hvilken årsak, men det blir ofte konkludert med

bom istedenfor skadeskyting. 1 situasjon med en konfrontasjon mellom 2 jegere. Jf facebook
sak. 1 jeger anmeldt for å jakte på fredet område.
Litt mangelfull informasjonsutsending i fra rettighetshavere på Dovre, med tanke på kart og
grenser. Dette må ordnes opp i til neste år. Det må lages et bedre kartvedlegg som sendes ut
sammen med jakt-kortene. Samt en nøyaktig beskrivelse
Per- Dovre
Mye jegere på Knattmyrene, ellers gikk det rolig for seg. Avlivet 2 skadde simler.
Sunndal
Mye dyr første 10 dagene, deretter rolig frem til de 4 siste dagene. Helt avhengig av indrefelles jaktområde for å opprettholde god felling. Ingen spesielle situasjoner, som er observert.
Mye fellinger siste dagene.
Oppsynsleder
Viktig og sende ut korrekt informasjon og kart med villreinkortene jf. Dovre og Lesja
*rettinfo og kart til neste år må være påkrevd.
Kjevelapp og kontrollkort må ha samme kortnummer… kommer rapporteringen på
Settogskutt snart?
Gebyrene kan med fordel gjennomgås. Da det er enkelte som jakter kluftbukk bevist på
simlekort.
Ut-kutta fellesjakt ser ut til å ha fungert bra i år. (kan vurdere fellesjakt midt i uka, men ikke
på helg.
5 dager kortere jakt ser også ut til å ha fungert tilfredsstillende. Dyra får også mer hvile før
brunsten.
2. facebook-saker i år. En sak hørtes verre ut enn det den var i utgangspunktet, når partene
fikk forklare seg. (dårlig førsteskudd)
Sak 2. Jeger skaut på flere dyr samme dag, blant annet treff i øret (blødde fra hode)
Og så ryggskudd, med manglende avlivingsskudd. (trolig anmeldt av annen jeger)
Dårlig oppfølging på bussregime/varetransport regime på Snøheimvegen slik som tidligere år.
Reglene må følges når det gjelder bussregime
Det er en økning av sauesankere i reinsjakta grunnet tidligsanking pga. bedre pris tidligere på
høsten. Også noe problem med moskussafari som også «guider» på rein.
Gjøre en henvendelse til nasjonalparkstyret om at det ikke er lov å guide på rein, Skriv også
noe angående sauesankinga DNT ferdsel Snøheimveien og riving/stenging av reinheim under
jakta.
Få ut en generell bekymring fra utvalget til nasjonalparkstyret.

