REFERAT
FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ
Skifer hotell, Oppdal. Fredag 7. april 2017.
Det møtte i alt 33 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta
Villreinnemnd, Bjørn Rangbru FM i Sør-Trøndelag, Tor Punsvik FM i Vest-Agder og
oppsynsleder Arne Granlund

1.

Åpning ved lederen

Leder Erland Løkken ønsket alle velkommen til årsmøtet. Han orienterte om programmet for
dagen samt liten gjennomgang av året som gikk.

2.

Presentasjon av årsmøtedeltakerne

Årsmøtedeltakerne presenterte seg selv og navneliste ble sendt rundt.

3.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

4.

Valg av to til å skrive under protokollen

Marit Wadsten og Arild Rolstad ble enstemmig valgt

5.
Faginnlegget:
Tor Punsvik, FM i Vest-agder.











CWD (skrantesyke)
Fortalte om historien fra første smittede rein ble funnet i Nordfjella
Prionproteiner i hjernen
Ga eksempler på prionsykdommer
Prionprotein som påvirker dyrets normale prionprotein.
Kroppen greier ikke å bryte ned den «syke» formen av prionproteinet.
Smitte via avføring, urin og spytt.
Spres bla fra kadavre med åtselsetere.
Lang inkubasjonstid – opp mot 2 år.
Hva gjør vi – utfordringer – mange spørsmål.

 Prøvetaking av bla. fallvilt, fra jakt, tamrein.
 Viktig å redusere smitterisiko.
 Nyheter legges ut på www.hjortevilt.no

Erland Løkken, leder i utvalget.
 Informerte om skytefeltet og tilbakeføringen.
 To alternativ.
Utvalgets innstilling:
1. Trekkveien sørøst for Kolla vektes høyere i forhold til foreslåtte alternativ.
a. Dette er både i dag og historisk et av de viktigste trekkveiene for villreinen inn til og ut fra
beiteområdene i Dovre/Lesja. Jfr figur 15 «Storrundt» i utkast til forvaltningsplanen.
2. Åpningstid for Snøheim må minimeres. Dvs åpningstid tidligst fra og med uke 25 til og med første helg i
oktober.
b. Snøhetta villreinutvalg har gjennom svært mange år fulgt med i kalvingsområdene til
villreinen. Områdene har de seneste 30 årene forflyttet seg stadig lenger øst og sør. Dersom
denne områdeforflyttningen fortsetter i tempoet det har gjort de siste 30 år vil det innen 10 år
være kalvingsområde i området fra Stroplsjødalen og hele tidligere Hjerkinn skytefelt.
Kalvingsperioden er mellom 17. mai og 1. juni. I denne perioden, og noen uker videre vil
kalvene være svært sårbare.
3. Trafikk til og fra Snøheim skal følge skyttelbuss. Alternativ 2.
c. Pr. i dag er det stor unødig biltrafikk på Snøheimvegen noe som forstyrrer
villreinen i
deres trekkveier. Biltrafikk MÅ minimeres.
4. Hundekjøring ved alternativ 1, tillates kun inn til Veslfallet. Ved alternativ 2 tillates kjøring kun på
Vålåsjøhøveien fram til Grisungen i barmarksesongen.
5. Fuglehundprøver i terrenget opp mot Kolla stoppes.
d. jfr punkt 2 b.
6. En bygning i Vestlie beholdes til bruk av tilsyn av beitedyr og bruk av fjellstyret til oppsyn, uansett
alternativ.
7. Moskusguiding må være sterkt organisert, tilrettelagt og regulert.
I tillegg må Reinheim nedlegges for å minske menneskelig ferdsel gjennom Stroplsjødalen.

6.

Arne Granlund
la fram oppsynsrapporten for 2016 og kommenterte.

Det vises til oppsynsrapporten som på møtet ble utdelt til alle deltakerne.

Arne Granlunds sluttkommentar i rapporten:
Også i år videreførte vi ordningen med en opplysningstelefon for reinsjegerne, der jeg hver
kveld la inn dagens observasjoner av rein på en telefonsvarer. Det er en ordning som har blitt
diskutert p.g.a. at det kan øke konsentrasjonen av jegere der reinen er. Uansett sparer det
oppsynet for mange telefoner fra jegere som ønsker informasjon. Trolig bidrar det også til et
bedre fellingsresultat.
Reinen blir hindret i å komme sørover forbi Stroplsjødalen og Snøheimveien på høsttrekket.
Dette trekket starter i midten – slutten av juli, når reinen forlater vår og sommerbeitene i nord
og vest av området. Dette er ikke et problem bare for jegerne for fellingsresultatet. Det er også

til ulempe for reinen at den ikke får benyttet de beste beitene som til enhver tid finnes i
leveområdet deres. På sikt vil dette være negativt for stammen når det gjelder dyrenes tilgang
på areal og i neste omgang dyrenes kondisjon og kanskje stammens størrelse.
I det aktuelle området er det flere aktører, med sine interesser, som kommer i konflikt med
reinens behov. I Stroplsjødalener det stor trafikk inn til DNT hytta Reinheim og trafikk videre
derfra til Snøheim, Snøhetta og Åmotdalshytte.
Det er både organisert og uorganisert moskussafari. Det er en del sykling langs stiene, samt
ridning og ikke minst fuglehundprøver.
Langs Snøheinveien er det daglig 5 bussavganger innover til Snøheim og 5 avganger
hjemover. Det kan være opptil flere busser i hver avgang. I tillegg er det varekjøring,
håndverkere og ansatte som ikke er flinke til å kjøre samtidig med bussrutene. Samkjøring
med bussene må bli en regel og ikke et unntak. Bussavgangen midt på dagen burde kanskje
blitt tatt vekk. Vi har også mange som sykler og går langs veien.
De siste årene har sauenæringen øket tilsynet med sau. Sist høst ble det iverksatt sanking, som
medførte mye bilkjøring under reinsjakta. En del jegere var svært utilfreds med dette.
Viewpoint Snøhetta trekker til seg en mengde turister også utover høsten. Mange sprer seg
utover fra Viewpointet.
Videre har vi forsvarets ryddemanskaper i deler av jakta. Disse vet vi blir borte etter 2020.
Til sammen blir all denne aktiviteten for mye for villreinen. Den klarer ikke å komme inn i
høstbeiteområdet før lenge etter at jakta er slutt. Om noen flokker klarer å komme gjennom
barrierene, så vil de fortsette forbi, da de ikke får ro til å beite.
Hvis reinen ikke skal bli skadelidende, må alle aktørene som er nevnt her og sikkert flere,
begrense sin aktivitet slik at den samlede belastningen på området blir mye mindre.
I forslaget til verneplan fra Fylkesmannen er det etter min mening jegerne som kommer
dårligst ut. Tidligere hadde de muligheten til å kjøre inn og ut av området morgen og kveld,
og ha en parkeringsplass ved Stridåbommen. De kunne også bruke sykkel. Nå skal de
henvises til bussen. Jeg mener at et beskjedent ønske fra jegerne om å få bruke sykkel på de
veiene som blir igjen, bør imøtekommes.
Vi ser fram til en nye spennende høst med mange fine dager i fjellet. Og la oss alle snakke
villreinens sak der vi ferdes.

7.

Årsmelding

Leder refererte årsmeldingen for 2016. Han besvarte spørsmål fra årsmøtedeltakerne. Det ble
kommentert at bruk av helikopter til minimumstelling er svært dyrt.
Årsmeldingen enstemmig godkjent.

8.

Regnskap

Kassereren la fram regnskapet for 2016. Han besvarte spørsmål fra årsmøtedeltakerne.

Regnskapet enstemmig godkjent.

9.

Jaktsamarbeide

SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL JAKTSAMARBEID I VILLREINJAKTA
2017 ETTER STYREMØTET 6.4.2017:

ØST.
 Indre felles jaktområde blir grensemessig som i 2016.
 Jakttid for indre felles jaktområde: Fom. 27.8 og ut jakta.
 Det blir ikke fellesjakt med åpne grenser.

Forslag fra SVRU vedtatt.

VEST.
 Det blir ikke fellesjakt med åpne grenser.

Forslag fra SVRU vedtatt.

10. Fellingskvote
SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL FELLINGSKVOTE I VILLREINJAKTA
2017 ETTER STYREMØTET 6.4.2017:
SVRU vedtar å innstille følgende kvoteforslag:
Snøhetta Øst:

1000 dyr.

Forslaget enstemmig vedtatt

Snøhetta Vest:

200 dyr.

Forslaget enstemmig vedtatt

11. Kvotefordeling kjønn/alder
SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL KVOTEDELING KJØNN/ALDER I
VILLREINJAKTA 2017 ETTER STYREMØTET 6.4.2017:
SVRU vedtar å innstille følgende forslag til kvotefordeling kjønn/alder:
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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

12.

Jakttid

SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL JAKTTID I VILLREINJAKTA 2017
ETTER STYREMØTET 6.4.2017:
SVRU vedtar å innstille en jakttid fra og med 20. august til og med 17. september.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

13. Oppsynsordning i Snøhetta - Oppsynsleder
SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL OPPSYNSORDNING I VILLREINJAKTA
2017 ETTER STYREMØTET 6.4.2017:
Oppsynsordning:

Oppsynsleder Arne Granlund
Utvalget lønner oppsynslederen for hele Snøhettaområdet. Hvert enkelt
område lønner sine egne oppsyn.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

14.

Jegerkontrakt

SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL JEGERKONTRAKT I VILLREINJAKTA
2017 ETTER STYREMØTET 6.4.2017:
SVRU innstiller videreføring av jegerkontrakten fra 2016.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

15. Jaktlagskontrakt.
SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL JAKTLAGSKONTRAKT I
VILLREINJAKTA 2017 ETTER STYREMØTET 6.4.2017:

SVRU innstiller videreføring av jaktlagskontrakten fra 2016.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

16. Budsjett for 2017
Forslag til budsjett ble lagt fram for årsmøtet av kassereren.
SVRU innstiller at kassererens forslag til budsjett godkjennes.

Budsjett ble enstemmig tatt til etterretning.

17. Innkomne saker.
INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTET
Det var ikke kommet inn forlag til saker innen frist.
Et forslag kom inn etter frist. Dette ga følgende vedtak på styremøtet 6.4.2017:
Forslaget legges fram som forslag til vedtektsendring i 2018
Styret tar det opp som sak i god tid før årsmøtet 2018.
Det orienteres på årsmøtet 2017.

18.

Valg

Halvard G. Hagen i valgkomiteen la fram valgkomiteens forslag.
Lesja og Dovres representanter var på valg for 3 år.
Ny – gjenvalgte medlemmer:
Lesja
Dovre

A:
B:
C:
D:
E:

: Jann Erik Dalum med Anne Marie Håve Kolstad som vararepresentant.
: Tor Ivar Hovhaugholen med Trond Berger som vararepresentant.

Jann Erik Dalum, Lesja ble valgt som leder for 1 år.
Kari Marie Jenstad, Sunndal ble gjenvalgt som nestleder for 1 år.
Randi Størvold og Sivert H. Sæteren gjenvalgt som revisorer for 1 år.
Villreinrådets årsmøte. Den som føler seg kallet.
Valgkomite: Lars Rise, Oppdal, leder, Harry Brude, Rauma 2, Halvard G. Hagen 3

Det kom forlag fra valgkomiteen om å heve leders godtgjøring til kr. 12000.- (tolvtusen)
Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sluttkommentar
Erland Løkken takket til slutt forsamlingen for noen spennende år som leder. Han fikk
overrakt en kniv som takk for sitt gode bidrag som leder i Snøhetta villreinutvalg.
Ny leder, Jann Erik Dalum takket Erland Løkken og takket forsamlingen for tilliten.
Som avslutning fikk kasserer Egil Vågan overrakt blomster av Erland Løkken som takk for
godt samarbeid.
Sekretær Per Skotvedt hadde sekretærjobben for siste gang på årsmøtet på grunn av
pensjonstilværelse. Han ble overrakt blomster og gavekort av Erland Løkken.
Sunndalsøra 19.4.2017

Per Skotvedt
sekretær

Marit Wadsten, Nesset
Sign

Arild Rolstad, Lesja
Sign

Referatet er gjennomlest og godkjent av protokollunderskriverne.
Sunndalsøra 19.4.2016

Per Skotvedt
sekretær

