REFERAT
FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ
Skifer hotell, Oppdal. Fredag 8. april 2016.
Det møtte i alt 32 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta
Villreinnemnd, Bjørn Rangbru FM i Sør-Trøndelag 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 Erik Bredesen ble enstemmig valgt

5.
Faginnlegget:
Olav Strand, NINA
 Gjennomgikk deler av merkeprosjektet – Styringsgruppa
 Buss Snøheimvegen
 Dyreposisjoner – data over forflytninger. Åpent for alle, men med 14 dagers
forsinkelse av data. Når dyra er utenfor dekningsområde lagres data og sendes samlet
så snart dekning oppnås.
 Merkeprosjekt i 5 forskjellige området i landet.
 Snøhetta: oppstart i 2008 – avsluttet 2013 – videreført og avsluttes 2017
 Ferdsel – kartlegging av brukere – registrering av ferdsel.
 Lokalkunnskap – kulturhistorisk – kartfestet info benyttet.
 GPS- merking av simler
 Beiteundersøkelser.















Div rapporter framlagt. Bla. Nina 800 – 551 – 694 og Horisont Snøhetta.
Tverrfaglig prosjekt.
Tap av viktige beiteområder på grunn av veier, ferdsel, hytter, vannkraft etc.
Rett blikket mot fokusområder der en har mulighet til å påvirke utviklingen. Bla
Stroplsjødalen – stor menneskelig ferdsel – mye dagsturister
Tilrettelagt ny dagsrute nærmere E6 (Moskusruta)
Bussen har sluset ferdsel til Snøheim – Snøhetta – Storstyggsvånådalen. Mindre trykk
langs veien.
Snøheimvegen – scenario fjernes?
Styrke viktige trekkorridorer mellom funksjonsområder.
Hindre ferdsel i kritiske sesonger
Hindre økt tilrettelegging og bruk av urørte områder (refugier).
Prosjektet avsluttes 2017
Rapport/vurdering av Snøheimvegen senhøst 2016.
Jegerne må tenke over hva som skal gå igjen i fjellet etter jakta!

Roy Andersen, NINA
 Informerte om merking og merkeprosjektet.
 Innsamling av klaver med utgått batteri ila jakta. Enkelte dyr skal tas ut. (oppsyn)
 Nye klaver kan fjernutløses.

Bjørn Rangbru: Moskus.
 Minimumstelling 2016 220 dyr, 2015 240 dyr.
 Sykdom – død, utfordringer rundt saltstein
 FM skal innhente info om hvor saltstein er og viktigheten av dem.

6.

Arne Granlund
la fram oppsynsrapporten for 2015 og kommenterte.

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

Arne Granlunds sluttkommentar i rapporten:
I starten av jakta var det spredte flokker over store deler av jaktområdet. Utover jakta samlet
mesteparten av reinen seg i Oppdal og delvis Sunndal.
De første 5 dagene av jakta, hadde vi problemer med reinsinformasjonstelefonen. Det var en
teknisk feil, og vi fikk ikke tak i leverandøren før noen dager ut i jakta. Det var beklagelig for
de jegerne som brukte penger på å ringe tjenesten uten å få informasjon.

Lesja fikk sist høst en fellesavtale med grunneieren av Tunga. Dette ble en stor fordel for
jegerne både på Tunga og i Lesja. En problemstilling som da dukket opp var at noen jegere
begynte å kjøre bil innover Tungavegen. Dette fører til en unødvendig barriere for
reinstrekket. Foreslår derfor at Tommy og Lesja fjellstyre, prøver å få til et system, der bilene
parkeres ved veien inn til Svartdalslia. Jegerne vil likevel være i jaktområdet rette etter at de
har forlatt bilen.
For å minske en barriere for reinstrekket, ble det i fjor foreslått at den nymerkede DNT-ruta
gjennom Storstyggsvånådalen skulle saneres. Jeg vet at det er tatt initiativ for dette fra
villreinutvalget.
I løpet av reinsjakta blir det flere helger arrangert fuglehundprøver. Vi har en avtale om at vi
kan flytte disse prøvene til Knutshøsiden av E6, dersom det er rein på Snøhettasiden. Og
omvendt når det er nødvendig. Dette ser jeg på som en gor avtale som ivaretar begge
brukergrupper. Jeg registrerte i høst at det var flere lag på hundeprøvene enn det var plass til
på den ene siden av E6 samtidig. Foreslår at det blir tatt et møte med Statskog for om mulig
redusere antall lag på hundeprøvene slik at alle lagene har plass på enten den ene eller den
andre siden av E6. Da vil vi unngå misnøyen som oppstår når de to brukegruppene møtes.
Samtidig må derfor nevnes moskussafari og Viuwpoint Snøhetta, som nok er med og øker
barriereeffekten i Hjerkinn/Grønbakken området.
Bil og busstrafikken mellom Snøheim og Hjerkinn er alt for stor. Ulempene kan reduseres
med at for eksempel en av de fem bussturene som går hver dag blir tatt vekk, og at det blir et
strengere regime med annen biltrafikk, slik at den i større grad må følge bussrutene. Har ved
flere anledninger sett annen trafikk har kommet kjørende 10 – 15 minutter før eller etter
bussen.
Biltrafikken inn til fiskebuene ved Grisungvatna har økt de siste årene. Flere jegere er
misfornøyd med dette. Det blir sagt at noen av de som kjører inn dit, er eller har med seg
jegere og at noen henter ut slakt. Ingen liker forskjellsbehandling, og derfor blir det misnøye.
Uansett er det ikke fornuftig å kjøre gjennom trekkområdet for så å parkere der reinen har
krysningspunkt.
For at vi skal klare å ta ut et akseptabelt antall dyr, er jaktlag og videresalg av jaktkort blitt et
viktig virkemiddel. Det ser også ut til at vi er avhengig av å ha den ekstra jaktuken for å
oppnå nok felling. Det bør diskuteres om kanskje bare deler av denne ekstra uken skal ha åpne
grenser. Vi må huske at med åpne grenser, kan alle komme dit det er størst konsentrasjon av
rein. Dette kan føre til stress og støkking og i neste omgang skadesyting.
Det er mange aktører som vil bruke Snøhettaområdet også under reinsjakta. Alle er opptatt av
sin egen aktivitet og sine interesser. Det er derfor viktig at alle parter er smidige, slik at flest
mulig får en god opplevelse i fjellet.
Norge har et spesielt ansvar for villreinen og vi må derfor gjøre vårt beste for å ivareta
ansvaret.
Vi ser fram til en ny spennende jaktsesong.

7.

Årsmelding

Leder refererte årsmeldingen for 2015. Han besvarte spørsmål fra årsmøtedeltakerne
Årsmeldingen enstemmig godkjent.

8.

Regnskap

Kassereren la fram regnskapet for 2015. Han besvarte spørsmål fra årsmøtedeltakerne.

Regnskapet enstemmig godkjent.

9.

Jaktsamarbeide

SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL JAKTSAMARBEID I VILLREINJAKTA
2016 ETTER STYREMØTET 7.4.2016:

ØST.
 Indre felles jaktområde blir grensemessig som i 2015.
 Jakttid for indre felles jaktområde: Fom. 27.8 og ut jakta.
 Åpne grenser fom 16. september og ut jakta. Joramo b.a og Statskog Hjerkinn deltar
ikke i åpne grenser.

Forslag fra SVRU vedtatt.

VEST.
 Fellesjakt med åpne grenser fom. 16. september og ut jakta.
Det presiseres at jakt med åpne grenser ikke skjer mellom delområdene (øst og vest).
Forslag fra SVRU vedtatt.

10. Fellingskvote
SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL FELLINGSKVOTE I VILLREINJAKTA
2016 ETTER STYREMØTET 7.4.2016:
SVRU vedtar å innstille følgende kvoteforslag:

Snøhetta Øst:

1100 dyr.

Det ble lagt fram forslag fra Sunndal og Oppdal om kvote på 1200 dyr.
Forslaget til utvalget ble vedtatt mot Sunndal og Oppdals stemmer: 2053 stemmer for
utvalgets innstilling, 1293 for Sunndal og Oppdals forlag

Snøhetta Vest:

180 dyr.

Forslaget enstemmig vedtatt

11. Kvotefordeling kjønn/alder
SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL KVOTEDELING KJØNN/ALDER I
VILLREINJAKTA 2016 ETTER STYREMØTET 7.4.2016:
SVRU vedtar å innstille følgende forslag til kvotefordeling kjønn/alder:
Snøhetta Øst:
20 % fritt dyr

20 % kluftbukk

30 % simle/ungdyr

30 % 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 2016
ETTER STYREMØTET 7.4.2016:
SVRU vedtar å innstille en jakttid fra og med 20. august til og med 22. september.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

13. Oppsynsordning i Snøhetta - Oppsynsleder
SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL OPPSYNSORDNING I VILLREINJAKTA
2016 ETTER STYREMØTET 7.4.2016:
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
2016 ETTER STYREMØTET 7.4.2016:
SVRU innstiller videreføring av jegerkontrakten fra 2015.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

15. Jaktlagskontrakt.
SVRU VEDTAR Å INNSTILLE FØLGENDE FORSLAG TIL JAKTLAGSKONTRAKT I
VILLREINJAKTA 2016 ETTER STYREMØTET 7.4.2016:

SVRU innstiller videreføring av jaktlagskontrakten fra 2015.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

16. Budsjett for 2016
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
Reinsutvalget i Sunndal:


Forslag til årsmøte i villreinutvalget vedr kvoter, struktur etc. Åpne grenser fom mandag 12.9.
Vedtak:
Fellingskvote øst: 1500, fellingskvote vest: 180.
Struktur: Snøhetta Øst:
20 % fritt dyr
15 % kluftbukk 35 % simle/ungdyr

30 % kalv

Snøhetta Vest:
15 % fritt dyr

35 % kalv

15 % kluftbukk 35 % simle/ungdyr

Åpne grenser fom mandag 12.9.

Innkomne saker ble lagt inn under aktuelle saker på styremøtet 7.4.2016 og fulgt opp på
årsmøtet.

18.

Valg

Harry Brude i valgkomiteen la fram valgkomiteens forslag.
Nesset og Raumas representanter var på valg for 3 år.
Gjenvalgte medlemmer:
Nesset
Rauma

: Nikolai Finset med Marit Wadsten som vararepresentant.
: Edvin Torgeir Sæther med Per Bersås som vararepresentant.

Sunndal skiftet representant og vara til styret. Nytt styremedlem: Kari Marie Jenstad,
vara: Halvard G. Hagen

A:
B:
C:
D:
E:

Erland Løkken, Dovre ble gjenvalgt som leder for 1 år.
Kari Marie Jenstad, Sunndal ble valgt som nestleder for 1 år.
Randi Størvold og Sivert H. Sæteren gjenvalgt som revisorer for 1 år.
Villreinrådets årsmøte. Det er ikke årsmøte i Villreinrådet 2016.
Valgkomite: Halvard G. Hagen, 1 (leder), Sunndal kom inn for Kari Marie Jenstad ,
Lars Rise Oppdal 2, Harry Brude, Rauma 3

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sluttkommentar
Erland Løkken takket til slutt forsamlingen for et godt årsmøte.
Sunndalsøra 11.4.2016

Per Skotvedt
sekretær

Marit Wadsten, Nesset
Sign

Erik Bredesen, Nesset
Sign

Referatet er gjennomlest og godkjent av protokollunderskriverne.
Sunndalsøra 11.4.2016
Per Skotvedt
sekretær

