Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg

Onsdag 21. Februar. 2018

Møte på Aak Hotel Rauma kl. 10.00. kaffe fra kl 09.30

Saksliste
1. Referatsaker
2. * Fellingskvote.
3. * Kvotefordeling kjønn/alder
4. * Jakttid.
5. * Jaktsamarbeid
6 * Oppsynsordning – Oppsynsleder.
7 * Jegerkontrakt.
8 * Jaktlagskontrakt.
9. * Regnskap for 2017
10. * Foreløpig budsjett for 2018.
11. * Foreløpig årsmelding for 2017.
12. Brøkdyrjegere
13. Resterende brøkdyrkort: NJFF Møre og Romsdal/ Bevar Dovrefjell Mellom Istidene
14. Gebyrordningen
15. Høring – Forslag om å oppheve hjorteviltforskriften § 30
16. Prøvetaking CWD
17. Innkomne sakter til årsmøte –
*Avstemninger i årsmøte i Snøhetta villreinområde
18. Eventuelt
- Fellesfiskekort – Justering av priser.
- Antall timer på sekretær i forbindelse med ny bestandsplan

* Forslag fra Snøhetta villreinutvalg til årsmøtet

For Snøhetta villreinutvalg
Ved styreleder Jann Erik Dalum

Bjørn Sæther
Sekretær
Til Stede: Kari Marie Jenstad, Edvin Torgeir Sæther, Tor Olav Hovhaugholen, Nikolai Finnset, Jann Erik Dalum,
Egil Vågan og Bjørn Sæther.
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REFERATSAKER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Innkalling med sakliste - Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 18.12.2017
Hjerkinn skytefelt - Miljødirektoratet orienterer kommunene
Moskusplan
Uttale om bu i Lesja kommune - Nemda
Utbetaling av midler- Snøhetta villreinutvalg desember 2017
Protokoll Dovrefjell nasjonalparkstyre møte 18.12.2017
Sak S057-2017 Lesjaskog heimrast - Tilsynsbu - Dalsida lvo
Dovrefjell nasjonalparkstyre - dispensasjon for å sette opp tilsynsbu ved Nedre
Mølmsvatn - klage på vedtak
9. Utbetaling av midler Snøhetta villreinutvalg des. 2017
10. Utbetaling av tilskuddsmidler 42 000,11. Kristiansund og Nordmøre Turistforening - Remerking av stier på Dovrefjell(1026818)
12. Uttalelse remerking av Stier på Dovrefjell
13. Program2018 villreinfangst som verdensarv
14. Møteinnkalling Overvåking Snøhetta
15. Søknad oppsynspenger
Vedtak: referatsakene tas til orientering
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Sakspapir:

Forslag til fellingskvote 2018

Sekretærens kommentar
Det er ikke gjennomført minimumstelling ennå på grunn av værforholdene. Vi avventer
situasjonen.
Tallene fra minimumstellingen og forslag til kvote blir sendt ut så snart tallene er klare. Og
behandlet på styremøte den 4.april
Forslag til vedtak.
Saken kommer opp på styremøte den 4 .april.

Vedtak: Sender ut tallene så raskt minimustellingen er ferdig og endelig stadfesting på
styremøte 4. april.
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Sakspapir:
Kvotefordeling alder og kjønn
Fellinger Hanndyr- hunndyr
ØST
Voksen simle
Hunndyr
2014
2015
2016
2017

1,5 år simle

Simlekalv

Sum

285
38
91
414
236
33
90
359
179
20
55
254
174
33
64
271
Voksen bukk 1,5 år bukk Bukkekalv sum

Hanndyr
2014
2015
2016

212
184
201

51
47
38

87
93
50

350
324
289

2017

144

55

55

254

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

2017

32

3

11

46

Voksen bukk

1,5 år bukk

Bukkekalv

Sum

Hanndyr
2014
2015
2016
2017

23
25
27
25

10
8
18
9

11
13
10
15

44
46
55
49

SEKRETÆRENS KOMMENTAR
Kvotefordeling øst.
Det ble i 2017 satt en kvote på 10 % fritt dyr og 25 % kluftbukk. 32,5 % simle/ungdyr og
32,5% kalv. Av en kvote på 1000 dyr på øst ble det da 100 frie dyr. 250 Kluftbukker. 325
simler/ungdyr og 325 kalver.

Sammenlignet med tidligere år viser strukturtellingen på øst for 2017. Fortsatt en forholdsvis
lav bukkeandel.
Til tross for kutt i fritt dyr andelen før sesongen 2017, viser strukturtellingen som ble
gjennomført på Snøhetta øst, 18 og 19 oktober, at andelen bukker 3 år og eldre er noe lav,
samt andelen 1 og 2 åringer er relativt lik, men litt for lav i forhold til ønsket.
På vest fungerer avskytingen bedre, derfor foreslås det en annerledes fellings prosent der
enn på øst.
Derfor foreslås det fortsatt og holde fritt dyr andelen lav på øst. Dette er noe som må
gjennomføres gjennom flere år for å øke andelen eldre bukker i bestanden.
Snøhetta Øst:
10 % fritt dyr

25% kluftbukk

32,5 % simle/ungdyr 32,5 % 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:
10 % fritt dyr

25 % kluftbukk

32,5 % simle/ungdyr 32,5 % kalv

Snøhetta Vest:
20 % fritt dyr

20 % kluftbukk

30 % simle/ungdyr

30 % kalv

Vedtak:
Snøhetta villreinutvalg foreslår for årsmøtet:
Fordeling:
Snøhetta Øst:
10 % fritt dyr

25 % kluftbukk

32,5 % simle/ungdyr 32,5 % kalv

Snøhetta Vest:
20 % fritt dyr

20 % kluftbukk

30 % simle/ungdyr

30 % kalv
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Jakttid
Sekretærens kommentar
Det ble før jaktsesongen 2017 gjort endringer i jakttiden med at den ble avsluttet 5 dager
tidligere enn i 2016. Det ble heller ikke åpnet for fellesjakt siste uka slik det har blitt de 2
foregående årene.
På grunn av en vellykket fellingsprosent i Snøhetta villreinområde i 2017. Og at det ikke er
kommet innspill på fellesjakt siste uka, foreslår sekretæren følgende jakttid for 2018:
Jakttiden for villreinjakta på Snøhetta villreinområde foreslås 20. august T.O.M. 17.
september
Jakttiden foreslås avkortet i forhold til rammene i jakttidsforskriften for å gi dyrene mer ro
inn imot brunstperioden. Om det viser seg at det kan bli veldig dårlig felling i gjennom jakta,
på grunn av vanskelige værforhold og lignende, kan fellesjakt og forlengelse av jakta være en
mulighet. Da blir det eventuelt gjort et ekstra styremøte under jakta.

Sekretærens forslag til vedtak:
Snøhetta villreinutvalg foreslår jakttiden: 20. august T.O.M. 17. september, for årsmøtet.

Vedtak:
Snøhetta villreinutvalg foreslår jakttiden: 20. august T.O.M. 16. september, for årsmøtet.
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Jaktsamarbeid
Sekretærens kommentar
Det er kommet inn forslag fra reinsutvalget i Sunndal om at grensene fra indre felles
jaktområde kan åpnes fra første jaktdag, men krav om at det blir gått fra eget område første
uka.


Jakttid 20. august. – 17 september.

Egne avtaler kan inngås på tvers av kommunegrenser.
Sekretærens forslag til vedtak
Snøhetta øst:
Indre felles jaktområde åpnes fom. 20 august. Men det må gås fra eget område til og med
27. august.
Ellers ingen forslag
Snøhetta vest:
Det foreslås ingen fellesjakt.

Vedtak:
Snøhetta øst:
Indre felles jaktområde åpnes fom. 20 august. Men det må gås fra eget område til og med
27. august.
Ellers ingen forslag
Snøhetta vest:
Det foreslås ingen fellesjakt.
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Oppsynsordningen / Informasjonstelefon.
Det har i de siste årene vært Arne Granlund som har vært oppsynsleder og den som har lagt
inn informasjon på reinstelefonen, han er forespurt og har takket ja til nok en sesong som
oppsynsleder, dersom utvalget ønsker det.
Oppsynsordningen: Utvalget lønner oppsynslederen for hele Snøhettaområdet. Hvert
enkelt område lønner sine egne oppsyn.

Sekretærens kommentar
Det har vært en del diskusjoner i rundt bruken av reinstelefonen og i hvor stor grad vi
fortsatt skal tilby denne ordningen for reinsjegerne. Det har vært drøftet forskjellige
løsninger blant annet å legge ut informasjonen på facebook, eller egne hjemmeside. Da vil
dette fungerende mer som en daglig blogg. (som for eksempel i Reinheimen se:
https://reinheimenbreheimen.wordpress.com/page/5/ )
Uansett hvilken ordning utvalget velger er man avhengig av en eller flere kontaktpersoner
som kan legge ut denne informasjonen på internett.
Det vil si at det må være et kontaktpunkt for oppsynene hvor de kan melde fra til en/ flere
personer som samordner informasjonen og legger den ut på facebook/hjemmesiden.
Om utvalget velger å kutte ut reinstelefonen og heller gå over til en mer digital
informasjonskanal kan det hende at man må se litt på oppsynordningen, og betaling for en
evt. kontaktperson.
Det har tidligere vært slik at utvalget har lønnet oppsynslederen for hele Snøhettaområde,
og hvert enkelt område lønner sine egne oppsyn.
Som vist i tabellen under, er det stor forskjell i hvor stor innsats de forskjellige
rettighetshaverne bruker på oppsyn i sine områder.

OVERSIKT OVER OPPSYNSVIRKSOMHETEN I 2017
ANTALL
Oppsyn
Dager
Timer i felt
Dagsverk (8 timer)
Sett ca. antall rein
Kontr. før felling
Kontr. under slakting
Kontr. under transport
Sum kontroller

DOVRE

LESJA

2
8
72
9
2618
18
9
3
30

4
54
468,5
58,5
5521
48
5
11
64

SUNNDAL OPPDAL NESSET
3
2
2
47
16
37
455
126,5
335
56,9
15,8
41,8
1731
2045
896
57
71
26
7
4
9
7
11
1
71
86
36

RAUMA
1
26
184
23
86
29
0
8
37

A.G

OEB

1
24
242
30,2
3491
16
3
1
20

AJM
1
2
16
2
0
0
0
0
0

Nå er ikke alle disse tallene sammenlignbare i fra område til område. Både på grunn av
arealstørrelse og kvoter, men det kan vel nevnes at oppsynsleder går oppsyn stort sett bare
på Dovre og Lesja, og at det sjeldent blir flyttet noen oppsyn fra ett område til et annet.
Det er også slik at Lesja, Sunndal og Oppdal har oppsyn inne i indre felles jaktområde, og at
Sunndal har hatt oppsyn på Dovre i forbindelse med overgangsavtaler midt i uka mandag til
torsdag.

Sekretærens forslag til vedtak
Alternativ 1.
Utvalget opprettholder oppsynslederfunksjonen slik som den har vært de siste årene.
Alternativ 2.
Utvalget kutter ut oppsynslederfunksjonen og forsøker å finne en/flere nye kontaktperson
som kan legge ut villreinobservasjonene på facebook, og den nye hjemmesiden som er
under oppbygging. Den årlige oppsynsrapporten forandres slik at det blir en oppsyns og
fellingsrapport (skrevet av sekretæren) lik den som Knutshø villreinområde utarbeider hvert
år for Knutshø villreinutvalg (Se: http://www.kvikneutmarksrad.no/?page_id=3056 ).

Vedtak:
Reinstelefonen går ut, og det legges opp til en oppdatering av hjemmesiden og facebooksiden daglig istedenfor telefonen. Oppsynslederen får da en litt annen rolle i forhold til hva
som har vært tidligere, men blir fortsatt kontaktpunktet mellom oppsynene og
informasjonen ut mot publikum.
* Sekretæren lager en oppsyns og fellingsrapport etter jakta lik den som de har i Knutshø.

SUM
1
17
6
220
55,75 1954,75
7,0 244,144
0 16388
5
270
0
37
0
42
5
349
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Jegerkontrakt
Sekretærens kommentar
Det er utarbeidet nye jegerkontrakter, som viser bedre hvilket år det gjelder, tildelt type dyr.
Hvilket merkelapp nr. som følger fellingstillatelsen, rettighetshaver osv. Merkelapp ID’en er
viktig for det er den som vil være unik for hver enkelt jegerkontrakt.
Det er også gjort tydelig at det skal rapporteres i settogskutt.no. Det skal også leveres kjever,
dette er viktig i forbindelse med overvåkningsarbeidet. Se også sak 15/18

Sekretærens forslag til vedtak:
Snøhetta villreinutvalg foreslår for årsmøte de foreslåtte endringene til jegerkontrakt, samt
de nye gebyrforandringene villreinutvalget forslår til årsmøte i vedtak 14/18

Vedtak:
Den nye jegerkontrakteten tas opp på møte igjen den 4. april, med de endringer som ble
bestemt under møtet.
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Jaktlagskontrakt

Sekretærens kommentar
Jaktlagskontrakten ble godkjent på årsmøte i 2012, denne ble også benyttet i 2017.
Sekretæren foreslår å øke gebyret fra 50,- kr til 100,- pr. jeger.
Sekretærens forslag til vedtak
Snøhetta villreinutvalg innstiller på en videreføring av jaktlagskontrakten fra 2017. med en
prisjustering

Vedtak
Snøhetta villreinutvalg innstiller på en videreføring av jaktlagskontrakten fra 2017, med en
prisjustering
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Regnskap for 2017

Sekretærens kommentar
Regnskapsfører legger frem regnskapet for 2017

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

Vedtak:
Tas til etterretning. Regnskapet legges frem på årsmøtet. Fellingsavgiften + 100,- kr må opp
på årsmøtet om man skal beholde den 100 lappen eller ikke.
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Foreløpig budsjett for 2017.

Sekretærens kommentar
Regnskapsføreren legger fram forslag til budsjett.

Sekretærens forslag til vedtak
Tas til etterretning. Budsjettet legges frem på årsmøtet.

Vedtak:
Tas til etterretning. Budsjettet legges frem på årsmøtet.

MØTEBOK
Møtested
Aak Hotell Rauma
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Foreløpig årsmelding for 2017

Sekretærens kommentar.
Sekretæren/leder gjennomgår foreløpig årsmeldingen
Sekretærens forslag til vedtak:
Tas til etterretning. Årsmeldingen legges frem på årsmøte
Vedtak:
Tas til etterretning. Årsmeldingen legges frem på årsmøte

MØTEBOK
Møtested
Aak Hotell Rauma
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Brøkdyrjegere
Sekretærens kommentar
Snøhetta villreinutvalg har de siste 3 årene hatt avtale med de samme brøkdyrjegere.
Antallet brøkdyr har vært relativt stabilt. Det har jevnt over vært god felling på disse
brøkdyrjegerne. Noen av brøkdyrjegerne har levert kortene sent, men ingen problemer med
betalingen.
Det gis en minimumsgaranti for antall dyr på kvotene.

2015
2016
2017

Øst
6 av 7
5 av 6
2 av 6

Vest
3 av 3
3 av 3
3 av3

Samlet
9 av 10 = 90%
8 av 9 = 88,9 %
5 av 9 = 55,5%

Det har vært gode erfaringer med de tidligere 3-årsjegerne, samt at ordningen gir jegerne
mulighet til å bli godt kjent i området.

Sekretærens forslag til vedtak
Snøhetta villreinutvalg er positive til den 3 årige ordningen med brøkdyrjegerne og ser at det
har gitt gode fellingsresultater
Forslag til kvote 3 dyr på vest og 3 dyr på øst.
Det averteres også i 2018 med 3-årsavtale. Pristilbudene som kommer inn holdes hemmelig
og den med det høyeste budet vinner kortene.
Vedtak:
Snøhetta villreinutvalg er positive til den 3 årige ordningen med brøkdyrjegerne og ser at det
har gitt gode fellingsresultater
Forslag til kvote 3 dyr på vest og 3 dyr på øst.
Det averteres også i 2018 med 3-årsavtale. Pristilbudene som kommer inn holdes hemmelig
og den med det høyeste budet vinner kortene.
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Resterende brøkdyrkort:

Sekretærens kommentar
Som kjent går 2 av brøkdyrkortene til kassereren som en del av betalingen for
kassererarbeidet. Tidligere har også Norges jeger og fiskerforbund Møre og Romsdal et
kalvekort av villreinutvalget for å bruke det til opplæringsjakt. De søker om dette også i år.
Den 05.02.2018 mottok Snøhetta villreinutvalg en søknad fra Bevar Dovrefjell mellom
istidene, om muligheten til å få tildelt et brøkdyrkort for å lodde ut for å finansiere at de tar
med seg skoleklasser til Hjerkinn.
Bevar Dovrefjell mellom istiden er en organisasjon som tar mål på seg og ta med
ungdomsskoleelever til Hjerkinn en dag for å undervise de om Dovrefjell, reinsjakt, og
viktigheten av å bevare natursystemet så intakt som mulig.
De har tidligere år tatt med seg ungdomskolen i Sunndal, Eresfjord og Åfarnes til
villreinsenteret. Og har en plan for å komme i rundt Dovrefjell og tilknyttede kommuner og
ungdomsskoler. Men pengene strekker ikke til og de spør om å få tildelt et reinskort for
utlodding blant sine medlemmer.
Om villreinutvalget ikke behandler saken, ønsker de at saken kommer opp på årsmøtet i
Snøhetta villreinområde.
De siste 3 årene har der for Snøhetta øst vært 6/7 brøkdyrkort alt avhengig av hvor stor
kvoten har blitt. De 2 siste årene 6 dyr. Og siden 3 av brøkdyrene går ut på anbud, 2 til
kassereren er det da bare 1 kort igjen til fordeling.
Sekretæren mener at begge ordningene er gode og legger derfor frem saken uten innstilling.
Forslag til vedtak
Ingen forslag til vedtak fra sekretæren.
Vedtak:
NJFF Møre og Romsdal tildeles det siste eventuelle brøkdyrkortet for å drive med
opplæringsjakt på førstegangsjegere.
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Gebyrordningen
Det ble under styremøte den 01.11.2017 sak 32/17 under fellinger under reinsjakta 2017
bestemt at det skulle komme en sak angående gebyrsatsene for feilskyting til neste
styremøte.

Sekretærens vurdering
Dette med gebyrsatser for feilskyting kan være vanskelig og fastsette siden det er forskjellige
priser på villreinkortene alt etter hvor man får kjøpt kortene. Om det er på statsallmenning
eller privat, og om man er innenbygds eller utenbygds jeger.

Ut ifra hva sekretæren har erfart og fått høre har ordningen slik den er i dag fungert
forholdsvis bra. De fleste dyrekategoriene og gebyrordningen har fungert slik som den skal
gjøre.
Det at gebyrene er forholdsvis lave fører også til at enkelte jegere som skyter feil (bevist eller
uheldig i de forskjellige jaktsituasjonene) kommer frivillig og sier ifra at de har skutt feil og
betaler mer enn gjerne gebyret. Om utvalget nå velger å høyne prisene noe, bør man ikke
øke de for mye slik at de mest ærlige jegerne også faller fra på denne ordningen.
Der hvor erfaringen tilsier at det har vært et problem er enkelte jegere med simlekort som
bevisst har gått ut for å jakte kluftbukk, pga. at gebyret er så lavt at det ikke dekker
differansen mellom kortene. Det vil med andre ord si at de kjøper seg heller et simlekort,
enn å kjøpe et kluftbukkkort.
Det har også de siste årene vært en nedgang i storbukk-andelen av stammen i
strukturtellingen. Noe som også blir nevnt i NINA rapport 1400 miljøkvalitetsnorm for
villrein.
I 2017 viste strukturtellingen på øst denne fordelingen:

Type dyr
Antall
% struktur

Bukk 3 år
99
11,4

Bukk 2 år
66
7,6

Bukk 1 år
65
7,46

Simle
408
46,8

Kalv
233
26,8

Totalt
871
100

Som et ledd av dette foreslås det å holde fritt dyr andelen lav som i 2017, samt en markant
økning i gebyrsatsene for å skyte stor bukk med kort på kluftbukk. Dette for å prøve å få en
økning av stor bukk i stammen igjen.

Dagens satser:
Jegeren
skyter Kalv
Tildelt dyr
Kalv

Ok

Simle/ungdyr

Simle/ungdyr

Kluftbukk

Stor bukk

1000kr +150 kr /kg
7500 kr + 150 kr for alle kg
for alle kg over 25 kg over 25 kg. Dyret inndras.

Ok

500 kr + 150
kr/kg for alle kg
over 25 kg
Ok

Kluftbukk

Ok

Ok

Ok

Fritt dyr

Ok

Ok

Ok

500 kr +150 kr/kg for 5000 kr + 150 kr for alle kg
alle kg over 50 kg
over 50 kg. Dyret inndras.
For overskytende tagger:
1: kr 500; 2: kr 1000; 3: kr
2000;
4: kr 4000; 5 eller flere: kr
8000.
Ok

Sekretærens forslag til vedtak
Jegerkontrakten mellom rettighetshavere og jegere i Snøhetta villreinområde redigeres til de
vedtatte summene.
Jegeren
skyter Kalv
Tildelt dyr
Kalv

Ok

Simle/ungdyr

Simle/ungdyr

Kluftbukk

Stor bukk

1500 1000kr +150
8500 7500 kr + 150 200 kr for
200 kr /kg for alle kg alle kg over 25 kg. Dyret
over 25 kg
inndras.

Ok

1000 500 kr +
150 200 kr/kg
for alle kg over
25 kg
Ok

Kluftbukk

Ok

Ok

Ok

Fritt dyr

Ok

Ok

Ok

Røde tall er forslag til nye priser

1500 500 kr +150 200 6000 5000 kr + 150 200 kr for
kr/kg for alle kg over alle kg over 50 kg. Dyret
50 kg
inndras.
For overskytende tagger:
1: kr 1500 500; 2: kr 3000 1000;
3: kr4000 2000;
4: kr 6000 4000; 5 eller flere:
kr 10 000,- 8000.
Ok

Vedtak:
Jegerkontrakten mellom rettighetshavere og jegere i Snøhetta villreinområde redigeres til de
vedtatte summene.
Jegeren
skyter Kalv
Tildelt dyr
Kalv

Ok

Simle/ungdyr

Simle/ungdyr

Kluftbukk

Stor bukk

1500 kr + 200 kr /kg 8500 kr + 200 kr for alle kg
for alle kg over 25 kg over 25 kg. Dyret inndras.

Ok

1000 kr + 200
kr/kg for alle kg
over 25 kg
Ok

Kluftbukk

Ok

Ok

Ok

Fritt dyr

Ok

Ok

Ok

Gebyrene fastsettes på årsmøtet.

1000 kr + 200 kr/kg 6000 kr + 200 kr for alle kg
for alle kg over 50 kg over 50 kg. Dyret inndras.
For overskytende tagger:
1: kr 1000 ; 2: kr 2000 ; 3: kr
4000 ;
4: kr 6000 ;
5 eller flere: kr 10 000,- .
Ok
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Høring – Forslag om å oppheve hjorteviltforskriften § 30
Miljødirektoratet foreslår å oppheve §30 i om kontrollkortordning for villreinjakt.
Hovedinnholdet i høringen:
Kravet om kontrollkort for å jakte villrein er en eldre ordning, og flere behov som var tenkt
ivaretatt av kontrollkortordningen ivaretas i dag via andre eksisterende løsninger.
 Kontrollkortet har bidratt til å sikre en god rapportering fra villreinjakt. I dag kan
rapportering av data fra villreinjakt ivaretas av elektroniske løsninger og andre
eksisterende ordninger
 Miljødirektoratet ønsker og forenkle rapportering for villreinjegere som i dag må
registrere mange av de samme opplysningene fra villreinjakta tre steder: på
merkelappen, på kontrollkortet og på sett og skutt. I tillegg sendes det inn
fellingsrapport fra valdansvarlig representant. Fellingsrapporter, merkelapper og sett
og skutt ivaretar behovet for en meget god rapportering av felte villrein i Norge.
 Informasjonsflyt ivaretas ved at andre aktører i villreinforvaltningen får tilgang til
relevant informasjon når jegerne rapporterer via sett og skutt.
 Tilliten til dagen villreinjegere tilsier at det ikke er en stor bekymring for ulovlig jakt
på villrein. Fjerning av kontrollkortet vil redusere mulighetene for kontroll av felte
villrein, men miljødirektoratet tror ikke systemet vil utnyttes og at opphør av
hjorteviltforskriften § 30 derfor ikke vil være negativ for bestandsutviklingen
 Ved ev. oppheving av hjorteviltforskriften §30 vil det bli mer opp til den enkelte
jaktrettshaver om og hvordan det skal kontrolleres om riktig antall og kategori villrein
er felt på valdet.
Sekretærens kommentar
Sekretæren har forhørt seg en runde rundt hos de andre oppsynene i rundt Snøhetta for å
høste erfaringer og for å få innspill på denne høringen. Det virker som det er en felles
enighet blant oppsynene om at dette er en ordning som har blitt utdatert og som det er på
tide at det blir gjort noe med. Det som kommer frem fra høringen er jo at det skal
medsendes en merkelapp for hjortevilt. Det er denne merkelappen som blir det nye
«kontrollkortet». Og i høringsdokumentene er det utsendt en «justert versjon» av
merkelappen. Det er i den forbindelse en mulighet for at man kan få inn et felt, hvor man
kan skrive på hvilken type dyr man kan felle på kortet. Dette kan eventuelt stemples på
kortet under merknad, om man ikke får det med i fra Miljødirektoratet.
Som sekretær er det hit alle villreinkortene tidligere har blitt sendt, og det er her tildelingene
regnes ut på antall dyr, type dyr osv.
Jeg kan da som sekretær ta på meg og merke alle disse kortene, hvis det blir gjort innkjøp av
stempel som skal brukes. Her er det viktig å være systematisk, ha en oversikt over merkelapp

nr. og føre det inn i et oversiktlig excel-ark. Noe som tidligere sekretær har utarbeidet. Dette
vil ta litt tid, men da slipper de andre oppsynene/ rettighetshaverne rundt Snøhetta å lage
seg forskjellige system og merke kortene, og villreinutvalget vil ha oversikt over hvilke
merkelapp nr. som tilhører hvilket fellingsløyve.
Det foreslås også derfor at det lages en utgave av jegerkontrakten om det er fritt dyr,
kløftbukk, simle/ungdyr og kalv. (Se egen sak på ny jegerkontrakt) Hvor da merkelapp nr. er
påskrevet.
På grunn av at Snøhetta villreinområde er med i overvåkningsprogrammet har vi
kjeveinnsamling, det vil derfor bli sendt ut en merkelapp for hvert fellingsløyve. Det er også
derfor sekretæren det i sak 16/18 er foreslått innsamling av CWD prøver på alle dyr eldre en
kalv, uavhengig av hva vi blir pålagt av sentrale myndigheter
Forslag til vedtak
Snøhetta villreinutvalg er ikke imot at det hjorteviltforskriften § 30 oppheves, men ønsker at
det blir lagt til et felt på kontrollkortet som heter:
 Fellingstillatelse på: evt: Tildelt dyr:
Dette for å øke kontrollerbarheten blant oppsynene som er ute og kontrollerer i felt.
Rapporteringen i settogskutt.no må bli obligatorisk.
Snøhetta villreinutvalg anbefaler at Miljødirektoratet vurderer en ordning der det evt. blir
pålagt et lite gebyr på jegeravgifta (påfølgende år) om det ikke blir rapportert, slik som
ordningen er i dag i forhold til rapporteringa til SSB.
Vedtak
Snøhetta villreinutvalg er ikke imot at det hjorteviltforskriften § 30 oppheves, men ønsker at
det blir lagt til et felt på kontrollkortet som heter:



Fellingstillatelse på: evt: Tildelt dyr:
Det bør også bli et krav om at merkelappen skal utfylles før kjøttet kan transporteres
ut.

Dette for å øke kontrollerbarheten blant oppsynene som er ute og kontrollerer i felt.
Rapporteringen i settogskutt.no må bli obligatorisk.
Snøhetta villreinutvalg anbefaler at Miljødirektoratet vurderer en ordning der det evt. blir
pålagt et lite gebyr på jegeravgifta (påfølgende år) om det ikke blir rapportert, slik som
ordningen er i dag i forhold til rapporteringa til SSB.
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Prøvetaking CWD
Sekretærens kommentar
Det er fortiden en del forandringer i villreinforvaltningen. Blant annet blir det et strengere
regime når det gjelder prøvetaking på CWD av villrein for Snøhetta. Det er også kommet en
sak ut på høring angående utkutting av jaktkortene på villrein, og om at alle reinsjegerne skal
rapportere via settogskutt.no (se egen høringssak). Det kommer mest sannsynlig til å bli en
rapporteringsplikt på dette.
Som sekretær tror jeg at for å få til overgangen i fra fysisk innlevering av villreinkort, til en
elektronisk rapportering, kan det være lurt at alle som feller dyr eldre enn kalv må sende inn
CWD prøve, samt at alle skal rapportere på settogskutt.no
Siden dette ikke er avklart hos miljødirektoratet ønsker sekretæren og være i forkant av
problemstillingen og anbefaler at rettighetshaverne blir med på dugnaden om å kartlegge
om det er spredning av CWD til andre villreinområder enn Nordfjella.

Forslag til vedtak
Snøhetta villreinutvalg anbefaler at årsmøte pålegger alle villreinjegere i Snøhetta til å ta
CWD prøver av alle felte villrein eldre enn kalv, uavhengig av pålegg fra mattilsynet og
vetrinærinstituttet/ miljødirektoratet.
Det skal leveres ut et prøvetakingsutstyr for hvert fellingsløyve eldre enn kalv.
Oppsynspersonell skal ha med seg noen ekstra.
Det innarbeides et nytt punkt i jegerkontrakten mellom rettighetshavere og jegere i
Snøhetta villreinområde om at prøver skal tas. Og Rapportering om fangst eller ikke skal
rapporteres via settogskutt.no
Alle rettighetshavere som selger kort SKAL være behjelpelig til alle som har problemer med å
rapportere via internett.
Sekretær i villreinutvalget må få tilgang til dataene som kommer inn i settogskutt.no for
oppfølging/purring utover høsten.
Vedtak:
Utgikk på grunn av krav fra miljødirektoratet.

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
17

Møtedato/klokkeslett
21.2.2018

MØTEBOK
Møtested
Aak Hotell Rauma

Innkomne saker til årsmøtet
1. Avstemninger i årsmøte i Snøhetta villreinutvalg
Det er kommet inne et brev i fra Sunndal fjellstyre, Sunndal private villreinområde, Dindal
Sameie, Eikesdal Sameige og Vike og Hoem. Datert 27.03.2017. Dette ble også diskutert på
forrige årsmøte, jeg ble ikke klar over saken før 10.01.2018.
I brevet blir det vist til at reinstammen på Snøhetta øst og Snøhetta vest er forvaltet som to
adskilte stammer, og at det er ingen tegn på at denne situasjonen vil forandre seg med det
første.
Når årsmøte fatter vedtak om fellingskvoter, rettet avskyting og lignende fattes det vedtak
for hvert av de to områdene. I brevet påpekes det at det ikke har vært en klar praksis på
hvem som har vært med å fatte vedtak for hvert av de områdene.
I følge adressatene, er det naturlige og riktige at det er rettighetshaverne på vestområde
som fatter vedtak som gjelder vestområdet og at det er rettighetshaverne på østområde
som fatter vedtak som gjelder østområde. De ber derfor om at styret tar dette opp på
årsmøte for å etablere en praksis som er i tråd med det de foreslår i brevet.
I årsmøtereferatet fra 2017 ble det fattet vedtak om at forslaget legges from som forslag til
vedtektsendring i 2018.
Styret tar det opp som sak i god tid før årsmøte 2018
Sekretærens kommentar
Siden årsmøtevedtaket fra i fjor er bindende legges det frem et forslag til vedtektsendring se
vedlegg.
Sekretærens forslag til vedtak
Styre i Snøhetta villreinutvalg legger forslag til vedtektsendring frem for årsmøte slik som vist
i vedlegget.
Vedtektsendringen legges som en av de første sakene under årsmøte for å være gjeldene
under behandling av saker på årsmøtet 2018.

Vedtak:
Styre i Snøhetta villreinutvalg legger forslag til vedtektsendring frem for årsmøte slik som vist
i vedlegget.
Vedtektsendringen legges som en av de første sakene under årsmøte for å være gjeldene
under behandling av saker på årsmøtet 2018.
Vedleggene rettes i tråd med de arealer som er riktige i forhold til siste godkjente tellende
areal ordning.
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Eventuelt.
1. Fellesfiskekortet- Justering av priser
Formålet med fellesfiskekortet har vært og gjøre det enklere for fjellvandrer som beveger
seg over flere kommuner og fylker. Dette ser ut til å ha fungert bra, og det har vært en jevnt
økning i salget over flere år.
Salgstallene
2014
3.dagerskort
55
Ukeskort
42
Sesongkort
47
Total antall kort 144
Nettoomsetning 25 703,-

2015
59
41
36
136
26 858,-

2016
59
39
51
149
29 710,-

2017
91
70
39
200
36 535,-

Det som ikke har vært gjort er å endre prisene i takt med de andre rettighetshaverne i og
rundt Snøhetta og som er delaktig i fellesfiskekortet. Derfor foreslår jeg som sekretær i
villreinutvalget at prisene endres til sesongen i 2018.
Prisene for stangfiske i de områdene fellesfiskekortet gjelder.
Nesset *

Lesja

Dovre

Oppdal.
Ut.by
inn
Ut

3 døgn
150
195
Uke
305
220
235
500
Sesong
460
300
450
500 800
*- Her er prisene med stang, garn og oter. Inn= innenbygdsboende

Sunndal *

Snøhetta
Fellesfiske

200
125,300
200,450
420,Ut= utenbysboende

Prisene er som dere ser, ikke helt sammenlignbare da det er noen med stang, garn og oter.
Og andre med bare stang.
Forslag til vedtak.
Prisene for fellesfiskekortet på Snøhetta endres til disse prisene:
Snøhetta fellesfiskekort
3.døgn
200,Uke
325,Sesong
500,Vedtak:
Sendes til aktuelle rettighetshavere

