REFERAT
FRA ÅRSMØTE I SNØHETTA VILLREINOMRÅDE PÅ
Skifer hotell, Oppdal. Onsdag 2. april 2014
Det møtte i alt 34 årsmøtedeltakere, bestående av representanter for grunneierne, Snøhetta
Villreinnemnd, Roy Andersen NINA, Ingrid Nerhoel Villreinsenteret og Arne Granlund fra
Lesja og Dovre Lensmannskontor.

1.

Åpning ved lederen

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

Harry Brude og Per Inge Skotte ble enstemmig valgt.

5.
Faginnlegget:
Ingrid Nerhoel om merkeforsøket, videre kunnskapsinnhenting
i Snøhetta villreinområde.
 FoU- prosjektet ble sluttført i 2013
 Utviklingen i området må følges opp.
 Miljødirektoratet har fått i oppdrag av departementet og sørge for videre
kunnskapsinnhenting.
 Oppstartmøte 13. mars 2014. Gamle styringsgruppa var invitert. Erland Løkken og
Jann-Erik Dalum representerte utvalget.
 NINA har fått det faglige ansvar.
 Viktige tidsseriedata skal videreføres. Oppdatere og innhente data som mangler
styrke kunnskapsmaterialet.
 Finansieringen er mindre omfattende enn forrige prosjekt.
 Minimum kostnad 800.000 pr. år. 400.000 fra FM i Sør-Trøndelag, signaler om at
departementet bidrar, rest er et spleiselag.

Roy Andersen:
 Roy Andersen var ansvarlig for merkingen.
 Vanskelige værforhold i vinter.
 Merkingen ble foretatt uke 13.
 Ble merket 7 i øst og 3 i vest. Orange klaver.
 Roy viste bilder og film fra merkingen.

6.

Arne Granlund
la fram oppsynsrapporten for 2012 og kommenterte

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

Arne Granlunds sluttkommentar i rapporten:

7.

Nye kart over tellende areal.

Ingrid Nerhoel informerte om arbeidet som var gjort i gjennomgangen og digitalisering av
tellende areal i Snøhetta villreinområde.
 Areal over skoggrense.
 Nemda kan godkjenne skogområder som brukes jevnlig.
 Vann og isbre over 500 da. skal ikke regnes med.
 Hytteområder trekkes fra.
 Eiendomsgrenser er hentet fra Statens kartverk supplert med andre kart.
Utvalget la etter styremøte 1.4.2014 fram følgende forslag:
Nye tellende areal godkjennes i henhold til forskrifter.
Nye kart over tellende areal ble godkjent enstemmig.

8.

Årsmelding

Leder refererte årsmeldingen for 2013. Han besvarte spørsmål fra årsmøtedeltakerne
Årsmeldingen enstemmig godkjent.

9.

Regnskap

Kassereren la fram regnskapet for 2013. Han besvarte spørsmål fra årsmøtedeltakerne.

Regnskapet enstemmig godkjent.

10. Vedtektsendringer.
Det var forslag på ordlydforandring i vedtektenes § 3 under ”valgkomite”: Det skiftes ut et
medlem av valgkomiteen hvert år.
Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Joramo bygdeallmenning:
Forslag til endring av vedtekter for Snøhetta Villreinutvalg:
1. Joramo bygdealmenning foreslår at pkt. 7 (avstemming i årsmøtesaker) i vedtekter for
Snøhetta Villreinutvalg endrast slik at kvar rettigheitshaver har stemmetal etter
teljande areal, 1 stemme per km2.
2. Stemmefordeling blir sett opp i rekneark som vedlegg til vedtektene.
Utvalget la etter styremøte 1.4.2014 fram følgende forslag:
Avstemming i årsmøtesaker: forslag om en stemme pr. km2 settes opp mot nåværende
stemmeberegning. Ny ordlyd i § 7 må da skrives.
Forslaget fra Joramo bygdeallmenning enstemmig vedtatt.

11. Driftsplan.
Driftsplanen ble gjennomgått.
 Forandringer gjøres etter vedtektsendringer i sak 10.
 Beregninger i kvoteberegning justeres med kalvetilvekst slik at stammestørrelsen blir
800 i 2018.
Driftsplanen enstemmig godkjent med forandringene.

9.

Fellingskvote

SVRU vedtok å framlegge følgende forslag etter styremøtet 1.4.2014:
SVRU vedtar å innstille følgende kvoteforslag:
Snøhetta Øst:
Snøhetta Vest:

1400 dyr.
180 dyr.

Forslaget enstemmig vedtatt.

10. Kvotefordeling kjønn/alder/brøkdyr
SVRU vedtok å framlegge følgende forslag etter styremøtet 1.4.2014:
SVRU vedtar å innstille følgende forslag til kvotefordeling kjønn/alder:
Snøhetta Øst:
15 % fritt dyr

10 % kluftbukk

40 % simle/ungdyr

35 % kalv

Snøhetta Vest:
15 % fritt dyr

15 % kluftbukk

35 % simle/ungdyr

35 % kalv

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

11.

Jakttid

SVRU vedtok å framlegge følgende forslag etter styremøtet 1.4.2014:
SVRU vedtar å innstille en jakttid fra og med 20. august til og med 22. september.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

12.

Jaktsamarbeide

SVRU vedtok å framlegge følgende forslag etter styremøtet 1.4.2014:

ØST.
 Indre felles jaktområde blir grensemessig som i 2013.
 Jakttid for indre felles jaktområde: Fom. 27.8 og ut jakta.

VEST.
 Fellesjakt med åpne grenser fom. 8. september og ut jakta.
 Fri inngang til jaktområder.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

13. Oppsynsordning i Snøhetta - Oppsynsleder
SVRU vedtar å innstille følgende forslag etter styremøtet 1.4.2014:
Oppsynsordning:

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

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

14.

Jegerkontrakt

SVRU vedtok å framlegge følgende forslag etter styremøtet 1.4.2014
SVRU innstiller videreføring av jegerkontrakten fra 2013.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

15. Jaktlagskontrakt.
SVRU vedtar å innstille følgende forslag til jaktlagskontrakt i villreinjakta 2014 etter
styremøtet 1.4.2014:

SVRU innstiller videreføring av jaktlagskontrakten fra 2013.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

16. Budsjett for 2013
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.

Valg

Harry Brude i valgkomiteen la fram valgkomiteens forslag.
Dovre og Lesjas representanter var på valg for 3 år.
Som nye medlemmer ble valgt.
Dovre
Lesja

A:
B:
C:
D:
E:

: Erland Løkken med Tor Ivar Hovhaugholen som vararepresentant.
: Jann-Erik Dalum med Tore Hemli som vararepresentant.

Erland Løkken ble gjenvalgt som leder for 1 år.
Halvard G. Hagen ble valgt som nestleder for 1 år.
Randi Størvold og Sivert H. Sæteren gjenvalgt som revisorer for 1 år.
Villreinrådets årsmøte i 2014. Leder og nestleder
Valgkomite: Aasmund Kolstad Lesja 1. Harry Brude Rauma 2, Kari Marie Jenstad
Sunndal 3.

Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sluttkommentar
Erland Løkken takket til slutt forsamlingen for et godt årsmøte.
Sunndalsøra 22.4.2014

Per Skotvedt
sekretær

Harry Brude, Rauma

Per Inge Skotte, Lesja

Referatet er gjennomlest og godkjent av protokollunderskriverne.
Sunndalsøra 22.4.2014
Per Skotvedt
sekretær

