Årsmøteprotokoll 2019.
Årsmøte for rettighetshavere i Snøhetta
villreinområde. 25 April, ved Quality hotell
skifer- Oppdal.
Det vil bli et par foredrag, angående villrein fra kl. 10.00 til 12.00 Lunsj
vil bli holdt i fra 12.00-13.00
10.15- 11.00 Miljøkvalitetsnormen- Ingrid Myren Nerhoel, norsk villreinsenter nord
11.00-11.30 Orienteringer fra villreinnemda- Bjørn Rangbru sekretær villreinnemda
11.30- 12.00 Informasjon fra sekretæren i villreinutvalg, vedr. sett og skutt. CWD. Osv.
Selve årsmøte blir holdt fra kl. 13.00 til 16.00.

Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Åpning ved lederen
Presentasjon av årsmøtedeltagere
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av to til å skrive under protokollen
Oppsynsleder Arne Granlund legger frem sin oppsynsrapport for 2018.
Årsmelding 2018
Regnskap 2018
* Ny bestandsplan
* Søknad om oppdeling av Snøhetta villreinområde til 2 vald. (pga. rapportering i
hjorteviltregisteret og settogskutt.no)
* Jaktsamarbeid
* Fellingskvote
* Kvotefordeling kjønn/alder
*Jakttid
*Oppsynsordning
*Jegerkontrakt
*Jaktlagskontrakt
* Budsjett for 2019
Innkomne saker

19. * Valg
Hver kommune velger sin representant. I 2019 er det Nesset og Rauma som er på valg.

A.
B.
C.
D.
E.

Leder for 1 år
Nestleder for 1 år
Revisor for 1 år.
Nytt medlem valgkomite.
Nytt vedtak vedrørende møtegodtgjørelser og ledergodtgjørelser.

Saker med forslag fra villreinutvalget er merket med *
Villreinutvalget vil ha styremøte og middag den 24. april. På kvelden før årsmøte.

1. Åpning ved leder
Leder åpnet møte og ønsket alle velkommen til årsmøte 2019. Leder forklarte også hvorfor
årsmøte ble holdt såpass seint, og beklaget at dette kom i konflikt med lammingen i år.

2. Presentasjon av årsmøtedeltagere
Alle årsmøtedeltagerne presenterte seg selv og hvor de kom i fra og eventuelt hvem de
representerte.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjente.
Protokoll tilførsel:
Årsmøte skal holdes før 10 April. Slik som vedtektene bestemmer, dette for å unngå konflikt med
lammingen. Da det er flere rettighetshavere, og styrerepresentanter som blir berørt av dette.

4. Valg av to til å underskrive protokollen
Til å underskrive protokollen ble
Torill Melheim Strand, representant fra Nesset fjellstyre og Frank Mølmen representant fra
Lesjaskog Heimrast valgt.

5. Oppsynsleder Arne Granlund legger frem oppsynsrapporten for
2018.
Arne Granlund legger frem oppsynsrapporten fra 2018.
Vedtak:
Oppsynsrapporten ble tatt til orientering og Arne Granlund ble takket av etter 38 år som oppsyn og
22 år som oppsynsleder. Arne har gjort en formidabel jobb i mange år.

6. Årsmelding
Årsmeldingen ligger vedlagt årsmøteinnkallingen
Forslag til vedtak:
Årsmeldingen godkjennes slik den foreligger

Vedtak: Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent uten merknader.

7. Regnskap
Regnskapet ligger vedlagt årsmøteinnkallingen
Vedtak:
Regnskapet ble gjennomgått av kassereren og godkjent uten merknader.

8. Bestandsplan
Forslag til ny bestandsplan ble sendt ut på høring, og ligger vedlagt årsmøteinnkallingen.

Forslag til vedtak
Den nye bestandsplanen vedtas slik den foreligger, med de endringene som er fremlagt under møte.
Etter en runde i forsamlingene ble det foreslått og beholde den samme bestandsstørrelsen som i
den gamle planen, helt til det er foretatt en ny beitekartlegging. Etter en ny beitekartlegging er
kommet på plass kan bestandstallene igjen komme opp til diskusjon.
Vedtak:
Bestandsplanene godkjennes med samme bestandsstørrelse som tidligere. Det vil si 800 dyr på
vest + - 10% og 2200 dyr på øst + - 10 %.

9. Søknad om oppdeling av Snøhetta villreinområde til 2 vald, pga.
rapportering i hjorteviltregisteret og settogskutt.no
Søknaden ligger vedlagt årsmøteinnkallingen.
Forslag til vedtak
Snøhetta villreinområde søker villreinnemda om å dele området i 2 vald. Dette på grunn av
rapportering i hjorteviltregisteret og settogskutt.no
Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

10.

Jaktsamarbeid

*Se vedlegg for saksfremstillinger.
Snøhetta villreinutvalg innstiller følgende forslag til jaktsamarbeid i villreinjakta 2019. Etter
styremøte 22.2.2019

10A) Snøhetta øst
For å forbedre fellingsresultatet og for å unngå en forlengelse av jakta som i 2018. Innstiller Snøhetta
villreinutvalg følgende tiltak for å forbedre fellingsresultatene:





Indre felles jaktområde har samme grenser som tidligere år, og åpner først 27.8 og ut jakta.
(Se vedlagt kart)
Det innstilles på fellesjaktdager mandag-onsdag uke 35. 36. og 37.
Det vil si:
Ukedag
Dato
Måned
Mandag
26
August
Tirsdag
27
August
Onsdag
28
August
Mandag
2
September
Tirsdag
3
September
Onsdag
4
September
Mandag
9
September
Tirsdag
10
September
Onsdag
11
September
Følgende område er ikke åpnet i disse fellesjaktdagene, for jegere fra Sunndal, Nesset og
Oppdal.
Området for fellesjakt begrenses østover av elva Grøna, fra samløpet med Jore inn til
Svånåbue (Maribu), deretter følge Svåne til jernbanen.
Under fellesjaktdagene gis jegerne fra Lesja full tilgang til Dovres areal.

Behandling på årsmøte.
Etter at det kom inn noen innspill i fra rettighetshaverne på Dovre dagen før årsmøte, behandlet
styre i Snøhetta villreinområde disse innspillene kvelden før møtet, og kom med et revidert forslag på
hvilket område som ikke skulle inngå i fellesjakten.


Indre felles jaktområde har samme grenser som tidligere år, og åpner først 27.8 og ut jakta.
(Se vedlagt kart)







Det innstilles på fellesjaktdager mandag-onsdag uke 35. 36. og 37.
Det vil si:
Ukedag
Dato
Måned
Mandag
26
August
Tirsdag
27
August
Onsdag
28
August
Mandag
2
September
Tirsdag
3
September
Onsdag
4
September
Mandag
9
September
Tirsdag
10
September
Onsdag
11
September
Følgende område er ikke åpnet i disse fellesjaktdagene.
Området for fellesjakt begrenses østover av elva Grøna, fra samløpet med Jore inn til
Svånåbue (Maribu), deretter i rett linje til hvor Stropla møter Kaldvella, for så å følge
Kaldvella ned til jernbanene. Følger så jernbanen tilbake til Grøna.



Jegere med kort i fra de rettighetshaverne som ligger inn under det begrensede området kan
jakte der rettighetshaverne i disse områdene har egne avtaler.

Vedtak:




Indre felles jaktområde har samme grenser som tidligere år, og åpner først 27.8 og ut jakta.
(Se vedlagt kart)



Det innstilles på fellesjaktdager mandag-onsdag uke 35. 36. og 37.
Det vil si:
Ukedag
Dato
Måned
Mandag
26
August
Tirsdag
27
August
Onsdag
28
August
Mandag
2
September
Tirsdag
3
September
Onsdag
4
September
Mandag
9
September
Tirsdag
10
September
Onsdag
11
September




Følgende område er ikke åpnet i disse fellesjaktdagene.
Området for fellesjakt begrenses østover av elva Grøna, fra samløpet med Jore inn til
Svånåbue (Maribu), deretter i rett linje til hvor Stropla møter Kaldvella, for så å følge
Kaldvella ned til jernbanene. Følger så jernbanen tilbake til Grøna.

Jegere med kort i fra de rettighetshaverne som ligger inn under det begrensede området kan jakte
der rettighetshaverne i disse områdene har egne avtaler.

10B) Snøhetta vest
For å forbedre fellingsresultatet og for å unngå en forlengelse av jakta som i 2018 innstiller Snøhetta
villreinutvalg følgende tiltak for å forbedre fellingsresultatene.
Det foreslås fellesjaktdager på hele Snøhetta vest SNØ 16-32: mandag-tirsdag: uke 36 og 37. dvs:
mandag 2.9 og 9.9 Tirsdag 3.9 og 10.9
Det foreslås også fellesjaktdager på hele Snøhetta vest bortsett fra Eikesdal sameige (SNØ 22)
Følgende dager: uke 35. Mandag 26.8, Tirsdag: 27.8 og Onsdag 28.8 Uke 36: Onsdag 4.9 og Uke 37:
Onsdag 11.9. (Jegerne fra Eikesdal sameige kan da ikke jakte på resten av arealet disse dagene.)

De resterende dagene må jegerne jakte innenfor sine egne grenser, såfremt rettighetshaverne ikke
har egne avtaler seg imellom.

Vedtak: som innstillingen:

11.

Fellingskvote

*Se vedlegg for saksfremstillinger.

11A)- Øst
Sekretærens forslag til vedtak
Kvoten for Snøhetta øst settes til 1000 dyr.
Vedtak: Enstemmig som innstillingen

11B) - Vest
Sekretærens forslag til vedtak
Kvoten for Snøhetta vest settes til 400 dyr.
Vedtak: Enstemmig som innstillingen

12.

Kvotefordeling

*Se vedlegg for saksfremstillinger.

12a) Snøhetta øst
Villreinutvalgets forslag til vedtak til årsmøte

Fordeling
Snøhetta øst:
10% fritt dyr 25% kluftbukk

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

Vedtak: Enstemmig som innstillingen

12b) Snøhetta vest
Villreinutvalgets forslag til vedtak til årsmøte

Fordeling
Snøhetta vest:
15% fritt dyr 20% kluftbukk

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

Vedtak: Enstemmig som innstillingen

13.

Jakttid

*Se vedlegg for saksfremstillinger.
Snøhetta villreinutvalg innstiller følgende forslag til jakttid:
Jakttiden for Snøhetta villreinområde, både Snøhetta øst og Snøhetta vest settes fra 20 August til og
med 15 september.
Om det er forhold som tilsier at en forlengelse av jakttiden er nødvendig for å oppnå ønsket
fellingsresultat, kan styre i Snøhetta villreinutvalg få opp saken under jakta.
Vedtak: Enstemmig som innstillingen

14.

Oppsynsordning

Forslag til vedtak på årsmøte i Snøhetta villreinområde:
Snøhetta villreinutvalg fortsetter med utlegging av informasjonen av reinobservasjoner på
facebook-siden.

Det utarbeides en oppsynsplan, for dagene med fellesjakt, samt en plan over
kontaktpersonene for utlegging av observasjoner på facebook. Sekretæren fungerer som en
«oppsynsleder/informasjonskilde»
Vedtak: Enstemmig som innstillingen

15.

Jegerkontrakt/gebyrsatser

Snøhetta villreinutvalg foreslår ingen endringer i gebyrsatsene for feilskyting.
Etter forslag fra Medalen grunneierlag tilføyes følgende punkt i jegerkontrakten.
«Det er forbudt å bruke jaktradio/sambandsutstyr under aktiv jaktutøvelse)
Det foreslås et tillegg i jegerkontrakten som går på jaktradiobruk. Ellers ingen endringer i
jegerkontrakten.
Behandling under møte:
Det ble en diskusjon i rundt ordlyden med forbudt, og hva som var aktiv jaktutøvelse. Etter en runde
rundt i salen, ble det kommet fram til en omformulering av et nytt punkt.
«Det henstilles om og ikke bruke jaktradio under aktiv jaktutøvelse»
Vedtak:
Snøhetta villreinutvalg foreslår ingen endringer i gebyrsatsene for feilskyting.
Det tilføres et nytt punkt:
«Det henstilles om og ikke bruke jaktradio under aktiv jaktutøvelse»

16.


Jaktlagskontrakt

Det foreslås ingen endringer i jaktlagskontrakten for 2019.

Vedtak: Enstemmig som innstillingen

17.

Budsjett

Budsjettet legges frem på årsmøte.
Forslag til vedtak.
Det fremlagte budsjettet for 2019 vedtas slik det foreligger.
Vedtak: Enstemmig som innstillingen

18.

Brøkdyrjegere

Forslag til vedtak:

Det gis samme ordning med brøkdyrkortene som i 2018.
Vedtak: Enstemmig som innstillingen

19.

Innkomne saker.

Det har kommet inn flere innspill på bestandsplanen at det er på høy tid med en ny beitekartlegging i
Snøhetta villreinområde.

Forslag til vedtak.
Årsmøte i Snøhetta villreinområde vedtar at Snøhetta villreinutvalg skal jobbe for å få satt i gang en
ny beiteundersøkelse i Snøhetta villreinområde. Sist dette ble gjennomført var i 2005, og årsmøte
mener at det er på høy tid, villreinutvalget, villreinnemda og miljødirektoratet setter i gang med en
ny kartlegg av vinterbeitene i Snøhetta villreinområde.

Vedtak: Enstemmig som innstillingen

20.

Valg

I år var det da representanter fra Nesset og Rauma som var på valg.
Valgkomiteen la frem følgende forslag.
Nesset: Torbjørn Utigard, Eikesdal sameige med Toril Melheim Strand (Nesset fjellstyre) som vara
Rauma: Edvin Torgeir Sæther, Hen Fjellstyre med Per Bersås som vara.
A: Jann Erik Dalum (Lesja fjellstyre) ble gjenvalgt som leder for 1 år.
B: Kari Marie Jenstad ble gjenvalgt som nestleder for 1 år.
C: Sivert Sæteren og Randi Størvold gjenvalgt som revisorer for 1 år.
D: valgkomite: Harry Brude, Narve Hårstad og Halvard Hagen.
Godtgjørelse:
Ledergodtgjørelse: 12 000,Møtegodtgjørelse 1600,Godtgjørelse til revisorer: en møtegodtgjørelse: 1600,Alle forslagene ble enstemmig vedtatt
Sluttkommentar:
Jann Erik Dalum takket for oppmøte og ønsket alle sammen vel hjem.

Sunndalsøra den 26.04.2019
Bjørn Sæther
Sekretær Snøhetta villreinutvalg
Daglig leder/ fjelloppsyn
Sunndal fjellstyre

Toril Melheim Strand

________Sign._____________

Frank Mølmen

_____Sign______________

