Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg og oppsyn

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg
2018

Mandag 12. November

Møte avholdes på Quality hotell skifer Oppdal
Oppsynsmøte fra kl. 10.00 – 12.00
Lunsj fra kl. 12.00
Styremøte fra kl. 13.00

Saksliste:
26. Oppsynsmøte
27. Referatsaker
28. Fellinger under reinsjakta 2018.
29. Uttalelse til søknad om riving av bu og oppføring av ny ved Snøfjellstjønn
30. Uttalelse til høring av søknad om riving av høyløe og bygging av ny driftsbygning.
31. Eventuelt

For Snøhetta villreinutvalg
Ved styreleder Jann Erik Dalum

Bjørn Sæther
Sekretær

Til stede: Kari Marie Jesntad, Nikolai Finnset, Jann Erik Dalum, Tor Ivar Hovhaugholen, Edvin
Torgeir Sæther og Rolf Sverre Holum.
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26

Møtedato/klokkeslett
12.11.2018

MØTEBOK
Møtested
Oppdal

OPPSYNSMØTE.
1. Oppsynsleder evaluerer jakta og jaktutøvelsen. (tar en runde med de forskjellige
oppsynene hvordan de opplevde jakta i sine områder.)
(Jakta har vært gjennomført på en fin måte i alle områdene, lite tull, og få
skadeskytinger, selv om noen situasjoner har oppstått)
2. Sekretæren legger frem forskjellig informasjon vedrørende jakta 2018
- Fellingsresultat på øst og vest, utvidet jakt

( Tallene taler for seg.) det må mer sammarbeide til for å forvalte stammen på
best mulig måte).
3. Rapportering i settogskutt, CWD og kjeveinnlevering

(Ca 70 % har rapportert)
4. Plottekart for fellinger
- Det vil bli en løpende diskusjon i rundt alle disse temaene og hvordan oppsynene
opplevde jakta 2018, og da spesielt med fokus på jaktutøvelsen og forlenget jakt.


-

Er det noen som har forslag til styret hva som må til for å forbedre
fellingsresultatet
- Åpne grenser siste uken?
«større» indre felles jaktområde?
Felles jaktområder i ukedagene man-tor?
Felles jaktområde på vest?

Hva er mest hensiktsmessig for å forvalte villreinstammen på best mulig måte?
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MØTEBOK
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Referatsaker
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Dispensasjon - Torbudalen BVO - Utvidelse av seterbu og meieri nytt seterfjøs
Torbuvollen
Dispensasjon -Åmotan-Grøvudalen LVO - Søknad om å utbedre skutertrase sti i
nedre del av Geitådalen - Torbudalen hytteeierforening
Dovrefjell nasjonalparkstyre - ekstraordinært møte e-post 16 08 2018 - innkalling og
sakliste
Dovrefjell nasjonalparkstyre - Møte 1 10 2018 - innkalling og sakliste
Protokoll - møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 01 10 2018
Protokoll - møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre - 16 08 2018
Sak 16-2018 Protokoll Uttalelse til høring av søknad om rivning av høyløe og
bygging av ny driftsbygning
Sak S041-2018 Arild Mølmshaug - Klage - Nedre Mølmsvatnet - Dalsida lvo
Saksframlegg 42-18 Dovrefjell nasjonalparkstyre

Forslag til vedtak: Referatsakene tas til orientering
Vedtak: referatsakene tas til orientering.
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MØTEBOK

Møtedato/klokkeslett
12.11.2018

Møtested
Oppdal

Fellingsresultat 2018
Sakspapir:

Sekretærens kommentarer:
Fellingen på hele Snøhetta i 2018 endte i 2018 på 606 av 1350 dyr, noe som gir en
fellingsprosent på 44,9%.
Snøhetta øst:
Fellingen på Snøhetta øst endte på 436 av 950, noe som gir en fellingsprosent 45,9% Dette
etter at jakta ble utvidet med en uke.
Under kalvetellingen i sommer ble det funnet 578 kalver og 1482 simle/ungdyr. Det gir da ca.
39 kalver pr 100. simle/ungdyr.
Siden det da er en større tilvekst en uttak i bestanden i år, er nok villreinstammen på øst noe
voksende.
Minimumstellingen i 2018 som kan anses som mislykket på øst, ble det funnet 1483 dyr, noe
som var mindre enn forventet.
Under årets jakt ble fellingsfordelingen av de 436 dyrene på øst slik:
Alder/kjønn

Kvote

Antall felte

Bukk 2,5+
332
(fritt og
(95+237)
kluftbukk)
Simle/ungdyr 309

92

Kalv

309

111

Sum

950

436

233

Fellingsprosent Prosentfordeling Prosentvis
av tildelt kvote av felte
fordelt kvote/
vedtatt ønsket
fellingsfordeling
92/332*100
92/436*100
35% (10%+25%)
27,7%
21,1%
233/309*100
75,4%
111/309*100
35,9%
45,9 %

233/436*100
53,4%
111/436*100
25,45%
100%

32,5%
32,5%
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Snøhetta vest:
Fellingen på Snøhetta vest endte på 170 av 400 dyr, noe som gir en fellingsprosent på 42,5%
Dette etter jakta ble utvidet med en uke.
Under kalvetellingen i sommer ble det funnet 178 kalver og 365 simler/ungdyr. Som gir 48,8
kalver pr. 100 simle/ungdyr.
Siden det ble funnet et så lite antall fostringsdyr under kalvetellingen er det rimelig å anta at
stammen også på vest er økende.
Alder/kjønn

Kvote

Antall
felte

Fellingsprosent Prosentfordeling
av tildelt kvote av felte

Bukk 2,5+
140
(fritt og
(60+80)
kluftbukk)
Simle/ungdyr 130

41

(41/140*100)
29,2 %

(41/170*100)
24,1%

86

Kalv

130

43

Sum

400

170

(86/130*100)
66,2%
(43/130*100)
33,07%
(170/400*100)
42,5%

(86/170*100)
50,5%
(43/170*100)
25,2%
100%

Prosentvis fordelt
kvote/vedtatt ønsket
fellingsfordeling
40% (15%+20%)

30%
30%

På grunn av årets fellingsresultat må villreinutvalget starte diskusjonen på hvilke tiltak som
kan iverksettes for å forbedre fellingsresultatene til neste år. Sekretæren ønsker klare og
tydelige føringer på hvilke kart, evt hvilke forslag villreinutvalget ønsker og fremme til neste
styremøte for så å ta disse opp i neste års årsmøte.
Sekretærens forslag til vedtak:
Årets resultat tas til etterretning
Snøhetta villreinutvalg ønsker disse forslagene til tiltak bedre utredet for å bedre
fellingsresultatet til neste år.
Vedtak: Resultatet tas til etterretning, enstemmig vedtatt. Det utformes et høringsbrev til
alle rettighetshaverne om å komme med innspill til hvordan man skal øke avskytingen.
Det legges opp til en høring hvor man åpner for fellesjakt fra mandag til og med onsdag de
2 siste ukene av jakta. Til sammen 6 dager.
Jakta foreslås avsluttet søndag den 15 september i 2019.
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Riving av bu og utedo samt oppføring av ny bu og utedo og vedbod ved Søndre
Snøfjellstjønn
Snøhetta villreinutvalg mottok fra Oppdal kommune sak vedr. riving av bu og utedo samt
oppføring av ny bu og utedo og vedbod ved søndre Snøfjellstjønn til uttalelse. Bua ligger i
Snøhetta villreinområde, Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark, nærmere bestemt i Oppdal
kommune.
Dagens bu har et bebygd areal på 16,5 m^2 samt en utedo på 1,7 m^2 totalt 18,2m^2. Det
søkes om å rive dette og sette opp på samme sed en bu, utedo og vedbod på totalt 22,1 m^2
bebygd areal. Dette er da en økning på 3,9 m^2 Det er i dag 10-12 fritidsboliger ved
sørenden av Søndre Snøfjellstjønn. Spredt i et område fra tjønna og ca 1,5 km sørover. I
sakspapirene fremkommer det at det er ønsket (oppdal bygdealmenning, administrasjonen i
nasjonalparkstyre) at buene ved Tverrfjellet skal flyttes nærmere Snøfjelltjønn.

Figur 1. Den aktuelle bua som ønskes rivd. Foto: Carl Bjurstedt

Snøhetta villreinutvalg får saker som omhandler villreinområde til uttalelse og skal være
rettighetshavernes talerør utad til offentlige myndigheter. Søknaden vurderes etter med
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tanke på villreinhensynet, og det er opp til nasjonalparkstyre og behandle søknaden etter
verneforskrifter og lignende.
Vurdering
Bebyggelsen som planlegges rivd og nybygd med noen utvidelse i leveområdet til villreinen i
Snøhetta. Det er Norges ansvar å sikre fjellreinen og dens leveområder slik at den kan leve videre
som funksjonell art og fortsetter å spille en viktig rolle i fjelløkosystemet. Ivaretakelsen av villreinene
er av internasjonal betydning.
Det er kjent at villreinene har en roterende bruk av vinterbeitene. Områder kan være lite brukt i flere
tiår før de igjen blir mye brukt. Soløyfjellet var på 1980 tallet vurdert å være et av de viktigste
vinterbeiteområdene for reinen i Snøhetta. På 90- og 2000- tallet var området relativt lite brukt. De
siste årene har det vært en økende bruk av Soløyfjellet som vinterbeite. Soløyfjellet er en fjelltange
og overgangen mot Soløyfjellet rundt Snøfjellstjønnene utgjør en flaskehals for reinen når flokkene
kommer vestfra og skal ut til vinterbeitene på Soløyfjellet. Bruken av veien, fritidsboliger, tursti og
snøskuterløype er antatt å skape menneskelige forstyrrelser som kan redusere reinens tilgjengelighet
til Soløyfjellet. Områder har forvaltningsmessige utfordringer og er av den grunn et fokusområde i
tidligere FoU- prosjekter i Snøhetta. Figur 4 viser registrerte trekkveier ved Snøfjellstjønnene,
overgangen til og fra Soløyfjellet, og områder med bebyggelse som ønskes rivd og nybygd med noe
utvidelse.

Figur 3 registrerte trekkveier ved Snøfjellstjønnene og posisjonsplott fra GPS registreringene.
Området hvor bebyggelsen som søkes rivd og utvidet ligger er merket med rød sirkel.

Administrasjonen i nasjonalparkstyre og Oppdal bygdeallmenning har ytret ønske om at
buene ved Tverrfjellet med fordel kunne vært flyttet nærmere Snøfjellstjønn. Saksbehandler
antar at en konsentrering av hyttene/buene nærmere Snøfjellstjønn hadde vært fordelaktig
for villreinens vandring til og fra Soløyfjellet. Eier av den omsøkte bua ønsker imidlertid ikke
dette.

Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

Fritidsboligene ved Snøfjellstjønning ligger langt inne i villreinområdet og nært registrerte
viktige funksjonsområder for reinen (vinterbeite og trekkområder. Den samlede
belastningen fra mennesker på villrein omkring Soløyfjellet anses som stor og kan påvirke
reinsens bruk av området. Av den grunn vurdere Snøhetta villreinutvalg det som viktig å ha
en restrektiv holdning til utbygging av fritidsboliger og annen infrastruktur ved
Snøfjellstjønnin. Den omsøkte utvidelsen av bebyggelsen på 3,9M¨2 (som i hovedsak er
vedbu vil imidlertid etter saksbehandlers vurdering ikke føre til særlig endret bruk eller økt
overnattingskapasitet, og ikke påføre reinen særlig ytterligere belastning.
Forslag til vedtak:
Snøhetta villreinutvalg vurdere området omkring Snøfjellstjønnin til å være av stor betydning
for villreinen. Dette på grunn av trekkmulighetene ut til Soløyfjellet som har vært brukt til
vinterbeite tidligere. Snøhetta villreinutvalg ønsker en restriktiv holdning til utbygging av
fritidsboliger i det meste av villreinområdet, men den omsøkte utvidelsen på 3,9m^2 som i
hovedsak er utedo og vedbu vil imidlertid etter utvalgets vurdering ikke føre til særlig endret
bruk eller økt overnattingskapasitet. Snøhetta villreinutvalg har derfor ingen merknader til
søknaden. Villreinutvalget mener slik som villreinnemda at det er viktig å unngå at størrelsen
på fritidsboliger og tilrettelegging av infrastruktur i dette området fortsetter å øke i årene
som kommer. Villreinutvalget oppfordrer også nasjonalparkstyre og Oppdal kommune, til
igjen og gå i dialog med søker, om evt og flytte bua nærmere de andre buene i området.
Vedtak: Enstemmig som innstillingen
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Uttalese til høring av søknad om riving av høyløe og bygging av ny driftsbygning.
Saksopplysninger
Snøhetta villreinutvalg har fra Sunndal kommune mottatt høring på søknad om riving av
høyløe og bygging av ny driftsbygning. Høyløa er på Falesetra som ligger i Geitådalen som er
en del av Åmotan –Grøvudalen landskapsvernområde i Snøhetta villreinområde.
Bygget skal bygges på samme sted som den gamle høyløa skal rives, og størrelsen er ca
25m^2

Nedfalt høyløe på Falesetra. Det antas å være denne som skal erstattes med ny.

Skisse av bygning fra sakspapirene.
Området for oppføring av ønsket bygning ligger i Snøhetta villreinområde. Snøhetta
villreinområde er et nasjonalt villreinområde og en del av en Europeisk villreinregion.
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Området omfattes av regional plan for Dovrefjellområdet. Geitådalen er en del av ÅmotanGrøvudalen landskapsvernområde hvor ivaretakelse av et viktig leveområde for villrein er et
av verneformålene.
Villrein er oppført som en truet art på den globale rødlisten. Den er ikke rødlistet i Norge,
men vedtatt å være en art av særlig stor forvaltningsinteresse. Villreinen i Snøhetta vurderes
som svært verdifull.
Vurdering
Falesetra ligger innerst i Geitådalen. Det aktuelle området er leveområdet for villrein. Det er
definert som et område med helårsbeite for rein. Det er mange år siden det har vært
registrert simler og kalver i dette området, og er et området som er brukt av bukk på vår og
sommer.

Plassering av Falestra, trekkveier til villrein, og plott fra gps merkede rein.
Foreliggende informasjon fra gps merking, set-rein og naturbase tyder på at Geitådalen, hvor
Falestra ligger er lite benyttet av villrein. Den omsøkte rivingen av høyløa og oppsetting av
en driftsbygning med tilsvarende størrelse, vurderes å ikke føre til særlig endret bruk og ikke
påføre reinen særlig ytterligere belastning.
Innvilgelse av ønsket om å legge til rette for overnatting vil være imøtekommelse av endret
bruk, og gi økt overnattingskapasitet i området. Det er i dag flere bygninger med
overnattingskapasitet på setra. Behovet for økt overnattingskapasitet vurderes å være lite
begrunnet, men Snøhetta villreinutvalg anser at søknaden påvirker villreininteressene i liten
grad.
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Forslag til vedtak.
Snøhetta villreinutvalg har vurdert søknaden om riving av høyløe og bygging av ny
driftsbygning. Den omsøkte rivingen av høyløa og oppsettingen av en driftsbygning med
tilsvarende størrelse, vurderes å ikke før til særlig endret bruk og ikke påføre reinen
ytterligere belasting. Villreinutvalget har ingen merknader til rivingen av høyløa og
oppsetting av driftsbygningen med tilsvarende størrelse. Villreinutvalget, mener at det er bra
med landbruksdrift i de gamle seterdalene, og at dette ikke fører til større belastning til
villreinene.
Vedtak: enstemmig som innstillingen.
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Møtedato/klokkeslett
12.11.2018

EVENTUELT

1.
2.
3.
4.

Eventuelle saker i forbindelse med oppsynsmøte.
Årsmøte 2019?
Neste styremøte ?
Fremdrift ny driftsplan i Snøhetta villreinutvalg.

MØTEBOK
Møtested
Oppdal

