Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

Referat/ Møteprotokoll
Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg

Onsdag 4. April 2018

Møte på Kavli Moen Gård kl. 18.00- og middag fra kl. 20.00
Saksliste
19. Referatsaker
20. Kvoter
21. Gjennomgang av årsmøtesaker
22. Eventuelt

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, Odd Roald Uv, kasserer Egil Vågan og sekretær Bjørn Sæther.
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Møtedato/klokkeslett
Onsdag 4. April 2018

MØTEBOK
Møtested
Kavli Moen Gård

Referatsaker

16. Fellesmøte i mellom utvalgene i Snøhetta og Knutshø
17. Minimumstelling i Snøhetta 2018.
18. Motorferdsel i forbindelse med fjellrevprosjektet NINA.
19. Vedtak i Nemda, vedrørende høring hjorteviltforskriften §30
20. Vedtak i Nemda, vedrørende byggesak Snøfjellstjønnan- Oppdal kommune

Vedtak: referatsakene tas til orientering
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MØTEBOK
Møtested
Kavli Moen Gård

Kvoter:
Sekretærens kommentar
Det ble den 1. Mars gjennomført minimumstelling av villrein i Snøhetta villreinområde, både
på øst og vest.
Resultatene for vest er veldig gode med 814 dyr, noe som er en oppgang i fra tellingene i fjor
på 651 dyr, som ble ansett som en svært god telling.
Telleresultatet på øst var ikke så gode med bare 1483 dyr som ble funnet, dette er en
markant nedgang fra i 2017 på 1998 dyr, det vil si at tellingene på øst var mislykket.
For å sette rett kvote er det viktig med gode tellinger, men det er også fult mulig og gjøre et
anslag på stammen størrelse når man tar med i beregningene naturlig avgang, antall skutt,
og kalvetilveksten pr. 100. simle/ungdyr.
Nå er ikke disse estimatene en absolutt sannhet, og minimumstellingene er og forblir
minimumstellinger.
Ut i fra estimatene om man anser tellingen på vest i fjor som vellykket, ble det ifølge
bestandsmodellen funnet 90 dyr «formye» på Snøhetta vest i vinter. Om de kommer fra en
for lav telling i fjor, eller om det har vært utveksling av dyr mellom øst og vest er bare
spekulasjoner, da vi har ingen tegn på utveksling.
Snøhetta vest.
Bestandsestimatene tilsier at ved et uttak på 200 dyr vil bestanden holde seg stabilt rundt
800 dyr, som er målet i driftsplanen.
Siden de siste års fellingsprosent har ligget som et snitt de siste 5 årene på. 51,5 % Innstilles
det derfor på en kvote på 400 dyr på Snøhetta vest. En dobling av fjorårets kvote.
Snøhetta øst.
Siden tellingen på øst i vinter er mislykket må vi forsøke å gjøre et estimat ut i fra tidligere
tall. Legger vi til grunn at tellingen i 2015 er den sist som kan kategoriseres som siste veldig
vellykkede telling, anslår bestandsmodellen at det er rett i underkant av 2000 dyr. Noe som
er innenfor i den gjeldende driftsplanen.
Siden de siste års fellingsprosent har ligget som et snitt de siste 5 årene på 49,5% innstilles
det derfor på en nedgang i kvoten på 50 dyr til 950. Det at kalveandelen pr. 100
simle/ungdyr tilsier også at bestanden er ikke like produktiv som tidligere og man bør
kanskje begrense uttaket for å få stammen opp imot 2200 dyr.
Ut i fra de bestandsestimatmodellene som er og den fellingsprosenten som har vært i snitt
de siste årene innstiller sekretæren på følgende kvote.
Sekretærens forslag til vedtak
Snøhetta vest: 400 dyr
Snøhetta øst 950 dyr
Vedtak: Enstemmig som innstillingen
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Møtested
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Gjennomgang av årsmøtesaker
Gjennomgår protokollen fra forrige styremøte.
Kvotefordeling kjønn og alder.
Det ble i forrige styremøte bestemt at man skulle foreslå en kvotefordeling på vest som sa:
Snøhetta Vest:
20 % fritt dyr

20 % kluftbukk

30 % simle/ungdyr

30 % kalv

Etter at minimumstellingen er blitt såpass vellykket på vest, og at stammen nå er oppe i over
800 dyr, kommer det etter innspill fra andre rettighetshaver at man kanskje må se litt på
fordelingen av avskytingen på vest.
Derfor foreslår jeg som sekretær at det, innstilles annerledes til årsmøte, en det som er
foreslått i saksdokumentene. Dette kommer av at det er litt usikkerhet i rundt strukturen i
stammen, da værforholdene gjorde at det ikke ble strukturtelling på vest høsten 2017.
Tidligere struktur tellinger viser en litt lav andel bukk også på vest. Det er derfor bedre og
være føre var. Siden vi nå også er på bestandsmålet, skal det være et mål om at man skal
holde bestanden på rundt 800 dyr, og det bør da skytes en større andel simler og kalver, enn
tidligere, derfor innstilles det som under:
Sekretærens forslag til vedtak
Vest
15% fritt dyr 20% Kluftbukk

32,5 % simle/ungdyr

Øst
Holdes som styremøte 21.2:
10 % fritt dyr
25 % kluftbukk
Vedtak: Enstemmig som innstillingen

32,5% kalv.

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

Møtedato/klokkeslett
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MØTEBOK
Møtested
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