Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg og oppsyn Snøhetta

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg
2019

Mandag 11. November

Møte avholdes på Bjorli, ved «Høyt og lavt-klatrepark» Gardsvegen 22 Bjorli
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 2019.
29. Uttalelse til omlegging av stier og ny bru ved Reinsvatnet i Sunndal- DNT Romsdal
30. Fordeling av oppsynmidler ut til rettighetshavere.
31. Eventuelt

For Snøhetta villreinutvalg
Ved styreleder Jann Erik Dalum

Bjørn Sæther
Sekretær

Til stede: Jann Erik Dalum, Tor Ivar Hovhaugholen, Kari Marie Jenstad, Edvin Torgeir Sæther,
Torbjørn Utigard- Sekretær Bjørn Sæther, Egil Vågan - kasserer
Fraværende: Oppdal Rolf Sverre Holum
Oppsyn
Harry Brude, Dag Ringstad, Arne Granlund, Elise Lyftingsmoe, Jon Nørstebø, Ingolf Røtveit
SNO- Ola Eirik Bolme
NINA- Roy Andersen
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OPPSYNSMØTE.
1. Oppsynsleder evaluerer jakta og jaktutøvelsen. (tar en runde med de forskjellige
oppsynene hvordan de opplevde jakta i sine områder.)
2. Sekretæren legger frem forskjellig informasjon vedrørende jakta 2019
- Fellingsresultat på øst og vest, fellesjaktdager osv.
3. Rapportering i settogskutt, CWD og kjeveinnlevering
4. Plottekart for fellinger
- Det vil bli en løpende diskusjon i rundt alle disse temaene og hvordan oppsynene
opplevde jakta 2019, og da spesielt med fokus på jaktutøvelsen og
overgangsavtalene
5. Er det noe vi må ha på plass før neste sesong? Er det noe som ikke fungerer, bør det
utarbeides mer konkrete retningslinjer når det kommer til «sanksjoner/gebyr mot
jegerne.
Eller er alle komfortabel med det systemet vi har i dag?
6. Bør det utarbeides en mer konkret «oppsynsplan» om hvem er hvor til en hver tid
osv?

Referat:
Sekretær/oppsynsleder gikk gjennom oppsyns og fellingsrapporten. Det ble en liten
diskusjon irundt fellingsprosenten på vest, og at det mest sannsynlig er en økning i
bestanden inn i mot vinteren. Øst er situasjonen bedre og det er felt 2 flere dyr i
2019 enn i 2018.
Snøhetta vest
Rauma
Hadde vært en rolig og fin jakt, litt dårlig fellingsprosent og det er et ønske om flere
fostringsdyr i fjellene vestover. Hadde besøk av en fostirngsflokk på litt over 100 dyr
noen dager i jakta. Mindre bukk i 2019 enn i 2018
Nesset: Historisk dårlig fellingsresultat, jakta har gått stort sett bra for seg. Kun en
situasjon der jeger har fortalt forskjellig til forskjellige oppsyn og privatpersoner,
mulig politisak. Lite dyr i Stordalen og utover Kjøttåfjellene. Hvor var dyrene som ble
telt under kalvetllingen?
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Lesja: En god del dyr gjennom store deler av jakta. Noen enkeltsituasjoner med noen
skadde dyr osv. Ellers 2 løshunder i løpet av jakta.
Sunndal:
Lite dyr og lite jeger, noen få fellinger nordover og vestover. Hvor var dyrene?
Fellesjaktdagene ble brukt bedre av Sunndalsjegerne. Er bekymret for
bestandsveksten.
Er det større overgang til østområde, enn det vi tror pr. dags datp?

Snøhetta øst
Oppdal: Rolige dager med få dyr, slik som i 2018. Flest fellinger de første dagene og
så kom dyrene tilbake en runde irundt 8-9 september. Jegerne bruker delvis
fellesjaktdagene.
Sunndal: lite dyr først i jakta, noen fellinger. Bukkefellinger vestover Sunndalen frem
til 1. september, ellers få eller ingen fostringsdyr. Sunndalsjegerne er dyktige til å
bruke fellesjaktdagene og det er nok fellesjaktdagene som berger fellingsresultatet i
alle fall for Sunndal sin del. Noen uheldige situasjoner i begynnelsen av jakta. Ellers
bare en situasjon under fellesjaktdagene, hvor det er tatt tak i jegerne og snakket
med han.
Lesja.
Noen uheldige situasjoner som ikke er i fellesjaktdagene. Ellers rolige dager i fjellet.
Dyrene stod mye i sør og det er litt uheldig med så store jegerkonsentrasjon i
fellesjaktdagene men vanskelig og unngå om man vil ha den ønskede
fellingsprosenten. 1 anmeldelse.
Dovre:
Mye dyr hele jakta, godt fornøyd få situasjoner. Men mye dyr og jegere fra
Gardsenden og Nysetra slik som normalt er. 1 anmeldelse på grunn av jakt på ikke
lovlig terreng.
Alt i alt en fin jakt på Snøhetta øst, men en liten økning i skadde og avlivede dyr av
jegerne og som er funnet døde.

Roy Andersen gikk gjennom strukturtellingen og kalvetellingen og svarte på spørsmål
ang. avskytingsprofilen og lignende. Han mener også at stammen i øst er under god
kontroll, men stiller spørsmålstegn ved stammen i vest. Og om det er mer overgang
mellom øst og vest som forvaltningen ikke har helt kontroll over.
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Referatsaker
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Møtereferatet fra forrige styremøte
Uttalelse fra Villreinnemda, hytte ved Holbudammen – Sunndal
Invitasjon til dialogmøte med villreinnemda 6.11
Møteprotokoll Dovrefjell nasjonalparkstyre 30.9
invitasjon til møte i rådgivende utvalg 30.9
referat fra møte i villreinrådet 6. september
Tillatelse – midlertidig overvåkningskamera DNT- Romsdal. Se egen sak.

Vedtak: referatene ble tatt til orientering. Styre ønsker at protokollene skal sendes ut
oftere til dem, så får de ta stilling til de selv, og om det skal gjøres noe.

Snøhetta Villreinutvalg
Postboks 57
6601 Sunndalsøra

SNØHETTA VILLREINUTVALG
Sak nr.
28

Møtedato/klokkeslett
11.11.2019

MØTEBOK
Møtested
Bjorli

Fellingsresultat 2019
Sakspapir: Se oppsyns og fellingsrapport for 2019.

Sekretærens kommentarer:
Alle opplysningen ligger i oppsyns og fellingsrapporten, og vi tar en diskusjon rundt temaet
både når det gjelder fellesjaktdager og avtaler.
Alle dataene blir presentert under oppsynsmøte.
Forslag til vedtak:
Styre i villreinutvalget tar fellingene til etterretning.
Styre vil fortsatt jobbe for økt samarbeid og bedre overgangsordninger for jegerne slik at vi
kan forvalte villreinstammen best mulig.
Styret mener det viktig med en god overvåking av veststammen på grunn av den lave
fellingsprosenten.

Vedtak
Enstemmig som innstillingen
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Søknad om omlegging av sti DNT Romsdal- Til Reinvassbu
Saksopplysninger
DNT Romsdal drifter hytta Reinvassbu ved Reinsvatnet og stier tilknyttet denne.
De ønsker nå å legge om rutenettet sitt blant annet med bakgrunn i rapporten «horisont
Snøhetta og viktige trekkområder for villrein.






De ønsker derfor å legge ned turstien på sørsiden av Reinsvatenet. (Grønn Strek)
Merke en ny tursti fra Vakkerdalen østover mot Holbuvatnet (Dette for at turgåere
fra Aursjøen skal ha muligheten til å komme seg ned på anleggsveien i stede for å
fortsette nordover mot Reinsvatnet (Rød strek)
Legge om stien på Sørøstsiden av Reinsvatnet (Svart strek)
Merke en liten «snarvei» på nordsiden av Reinsvatnet for de som skal til/fra
Brandstadbu (Blå strek)
Samt og bygge en ny bro over Tjønnbotnelva

Sekretærens kommentar
Den stien som er omsøkt og legge ned ligger i et av de mest kritiske trekkområdene for
reinen i Snøhetta vest når det gjelder og bruke mer av fjellet nordover Sunndalen. Derfor vil
det være positivt for reinen om ferdselen legges på andre siden av Reinsvatnet. Det er
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allikevel viktig og presisere at det ikke er bare den stien som ligger i en av de smale
trekkplasseringen til reinen, men også at selve hytta ligger midt i det sårbare området. Det
er derfor positivt at DNT Romsdal er villige til å flytte turisthytta på øst/nordsiden av
Reinsvatnet, så lenge finansieringer kommer i orden.
Når det gjelder omlegging av sti før Reinsvatnet (Svart strek) og opprettelse av ny sti (Rød
strek) vil sekretæren gjerne at villreinutvalget/ Sunndal fjellstyre og DNT –Romsdal kan ta et
møte om å evt legge om stien ned Vakkerdalen, til å gå på østsiden og direkte ned til
Osbudammen, slik at turistene kommer ned på anleggsveien der. Dette fører til at mye av
ferdselen mellom Reinsvatnet og Holbudammen forsvinner. Det vil med fordel for reinen
være og kanalisere ferdselen langs anleggsveien. Det har de siste årene vært flere dyr som
har trekt nordover i dette området, så å få kanalisere ferdselen enda mer har vært positivt.
Forslag til vedtak:






Snøhetta villreinutvalg vil rose DNT Romsdal for å ta innover seg kunnskapen som
ble godt kjent etter horisont Snøhetta, og er positive til nedleggelse av stien vest/
sør-vest for Reinsvatnet på grunn av den smale trekkkoridoren som er i det området.
Men vil fortsatt presisere viktigheten av å fortsatt jobbe for å flytte turisthytta til et
litt mindre sårbart trekkområde.
Snøhetta villreinutvalg vil invitere til møte med DNT-Romsdal om omlegging av stien
ned Vakkerdalen og til Osbudammen.
Når det gjelder den nye «snarveien» ser ikke villreinutvalget det som noe stor
utfordring i forhold til villreinen. (Blå strek)
Når det kommer til ny bru, regner vi med at det kommer en mer detaljert søknad til
behandling, men villreinutvalget er i utgangspunktet positive til tiltaket.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen
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Oppsynsmidler til villreinutvalget
Sekretærens kommentar
Snøhetta villreinutvalg får hvert år etter søknad utbetalt et beløp fra Miljødirektoratet som
går på oppsynsvirksomhet i villreinområdene. I år var summen 42 000,Slik som det har vært tidligere har denne pengesummen godt med på å dekke den tidligere
oppsynslederen, i mellom 20 000,- og 25 000,- i året. Både for å dekke kjøring og
arbeidsfortjeneste.
Etter innspill fra oppsynene i rundt Snøhetta er det et ønske at villreinutvalget bør se på en
fordeling av disse midlene ut til de som «lønner» sine oppsyn.
Sekretæren ønsker innspill fra styret på hvordan denne fordelingen kan være.

Det må også avsettes en sum hvert år til den som har ansvaret for å publisere informasjonen
til villreinjegere på facebook og hjemmeside. Det går med en del tid på kveldstid for å få
dette til.
Forslag til vedtak
Snøhetta villreinutvalg vil ved neste styremøte ha en egen sak som går på fordeling av
oppsynsmidlene til de som har oppsyn ansatt.
Det må settes opp en «fordelingsnøkkel» over hvordan tilskuddet skal fordels til de
rettighetshaverne som har oppsyn ansatt hos seg. Utfallet av denne saken tas opp på neste
årsmøte.
Vedtak:
Det skrives en sak til neste styremøte på fordelingen av oppsynsmidlene, noe kan settes av
til oppsynslederen for ekstraarbeid med utlegging på facebook og lignende, mens resten kan
fordels ut fra timeinsaten/ dagsverkene.
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EVENTUELT

1. Eventuelle saker i forbindelse med oppsynsmøte. Ingen spesielle
2. Finansiering av bestandsplan/ beiteundersøkelser- Til orientering
3. Årsmøte 2019, fagdager felles med Knutshø?? – Sekretær hører med Knutshø- 16-17
April
4. Neste styremøte ? Neste Styremøte blir satt til 13 Mars. PÅ Aak Hotell. Settes så
seint på grunn av ønske om fullført telling intill da.
5. Det er kommet en sak 6.11.19 angående reguleringsplan i Grødalen i Sunndalsekretæren orienterer på styremøte.
Sekretæren ordner e-postsak

