Styremedlemmer i Snøhetta villreinutvalg

Styremøte i Snøhetta villreinutvalg
2020

Torsdag 12. november

Møte avholdes på Quality hotell skifer på Oppdal. Kl. 17.00 den 12. November

Saksliste
23. Referatsaker
24. Reinsjakta 2020 – Gjennomgang av oppsyns og fellingsrapporten
25. Varsel om oppstart av områderegulering på Bjorli i Lesja. Høring av forslag til planprogram.
Lesja kommune.
26. Søknad om motorferdsel på Snødekt mark i landskapsvernområder og nasjonalpark for
militær øvingsaktivitet i perioden 12. januar til 22. mars i 2021.
27. Forslag til fordeling av oppsynsmidler til rettighetshaverne som har oppsyn ansatt i Snøhetta
villreinområde.
28. Innspill fra Eieksdal sameige angående rypejakta på vestområdet.
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Til stede: Jann-Erik Dalum, Tor Ivar Hovhaugholen, Per Inge Skotte, Egil Vågan, Rolf Sverre Holum,
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Møtereferat forrige styremøte
Brev. Vedr. iverksetting av miljøkvalitetsnormen- Miljødirektoraten
Fagdager Bykle- digitale foredrag.
Møteprotokoll fra villreinnemda i Snøhetta og Knutshø. 4.11.2020
Dialogmøte med nemda- digitalt. 4.11.2020
Infoskriv fra NINA og NVS oppstart kvalitetsnorm
Avtale på innlegging av minimumstellinger i hjorteviltregisteret. 10 000,Brev fra Villreinrådet til M.dir- med tilsvar
Arbeidsutvalg innkalling- besøksstrategi nasjonalparkstyre
Vedtak fra Lesja fjellstyre- vedr. områdeplan Bjorli
Program fagdag Bykle
Oppsynsrapportert Nesset/Molde og Rauma

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering
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Sakspapirer: Se Oppsyns og fellingsrapporten for 2020

Reinsjakta 2020 – Fellinger og oppsynsinnsats:

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, til det beste for villreinen
Styret utfordrer rettighetshaverne på vestområdet til å komme med tiltak som kan være
med å bedre fellingen betydelig.
Styret i villreinutvalget mener det er uheldig at det er kort som ligger hos rettighetshavers
som det ikke blir jaktet på.
Styret mener det viktig med en god overvåking av veststammen på grunn av den lave
fellingsprosenten.
Vedtak:
Enstemmig som innstillingen
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Varsel om oppstart av områderegulering på Bjorli i Lesja. Høring av forslag til planprogram. Lesja
kommune.
Norconsult AS har i brev av 17.09.2020varslet oppstart av planarbeid og høring av forslag til
planprogram for områderegulering på Bjorli i Lesja kommune. Forslagstiller er Bjorli Utvikling AS i
samarbeid med Lesja kommune. Norconsult AS er konsulent for planarbeidet.
Områdereguleringsplanen utarbeides i nært samarbeid mellom kommunen og utbygger.
Villreinutvalget har ikke fått denne tilsendt av Lesja kommune, men fikk den videresendt av
fylkesmannen i Trøndelag som er sekretær i villreinnemda i Snøhetta og Knutshø.
I høringsbrevet kommer det fram at deler av området som er aktuelt å bygge ut ligger i gjeldende
kommuneplan sin arealdel. Områdereguleringen vil omfatte justeringer eller endinger av fremtidige
nedfartsløyper og enkelte av utbyggingsområdene i gjeldende plan. Planprogrammet som nå er på
høring skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen g opplegget for medvirkning.
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en områderegulering som legger til rette for en helhetlig
utvikling av alpinanlegget, noe som innebærer enkelte endringer av gjeldende planer for området.
Målet vil være å utvikle Bjorli til en av landrest fremste skidestinasjoner med hotell, servering og
servicetilbud med aktiviteter både vinter og sommer. Områdeplanen vil synliggjøre det langsiktige
målet for arealbruken og sørge for at reiselivsområdet ses under ett.

I forslaget til planprogram informeres det om at nytt skitrekk/nedfarsttraseer til Bjorlitoppen lå inne i
kommunedelplan for Bjorli, som gjennom tidligere avgjørelser er avklart av Miljøverndepartementet
(2008). Det informeres at skitetrekket er videreført og godkjent i arealdeldelen til gjeldende
kommuneplan, og at utbyggingsområder ved tidligere godkjente skiheis/nedfartstrase ved
Bjorlitoppen er konsekvens utredet med hensyn til villrein. Ifølge planprogramutkastet foreligger det
et godt kunnskapsgrunnlag om villreinens arealbruk, blant annet med bakgrunn i arbeidet med
revisjon av Regional plan for Dovrefjellområdet (2017) og Horisont Snøhetta.
Sekretærens vurdering
Snøhetta villreinområde er et nasjonalt villreinområdet og en del av den ene av europeisk
villreinregion. Villreinen i Snøhetta vurderes som svært verdifull internasjonalt og nasjonalt.
Store deler av det foreslåtte reguleringsområdet ligger innenfor det registrerte leveområdet til
villrein. Den regionale planen for Dovrefjellsområdet ble vedtatt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet 25.7.2017. Her ble det vedtatt at leveområdet for villrein i dett
«utbyggingsområdet» skulle defineres som «bygdenært område» Grensa for nasjonalt villreinområde
(NVO) ned mot Lågen/Rauma og Lesjadalføret følger vernegrensa for Dalsida landskapsvernområde
og trekkes ikke lenger ned mot dalbunnen. Dette fjelder fra Lesja sentrum til grensene ved
Romsdalshorn. Området utenfor NVO/LVO- grensa skal være bygdenært område»

Villreinen har stor forvaltningsinteresse. Det er de siste årene innhentet mye kunnskap om villreinens
arealbruk og menneskelig ferdsel i Snøhetta villreinområde. Selv om merkeprosjektene ble
gjennomført en del år når villreinstammen var mye mindre enn dagens situasjon brukte villreinen
fjellene mot Bjorli. Snøhetta villreinutvalg antar at områdebruken av fjellene opp for Bjorli har økt
siden merkeprosjektet og vil påpeke at en økt ferdsel innover fjellet fra Bjorli er særdeles uheldig
med tanke på trekkpassasjene vestover mot Romsdalsfjellene.

Forslag til vedtak

Snøhetta villreinutvalg vil påpeke at stammen på vestområdet har vokst siden merkeprosjektene ble
avsluttet, og all økning av ferdsel i aksen Bjorli-Eikesdalen vil være negativt med tanke på
trekkpassasjene reinen har vestover Romsdalsfjellene. Villreinutvalget mener det er viktig og bruke
eksisterende kunnskap i den planlagte områderegulering. Det må utredes om de kommende planene
vil øke ferdselen innover fjellet fra Bjorli. Området mellom Bjorli og Eikesdalen er særdeles viktig med
tanke på villreinens mulighet til å bruke fjellene vestover bedre.

Vedtak:
Snøhetta villreinutvalg vil påpeke at stammen på vestområdet har vokst siden merkeprosjektene ble
avsluttet, og all økning av ferdsel i aksen Bjorli-Eikesdalen vil være negativt med tanke på
trekkpassasjene reinen har vestover Romsdalsfjellene.
Villreinutvalget påpeker at all eksisterende kunnskap om rein i område må brukes, og at Lesja
kommune praktiserer en restrektiv holdning når det kommer til ny-utbygginger som kan påvirke
villreinens leveområder.
Villreinutvalget er imot all aktivitet som vil føre til økt ferdsel i aksen Bjorli- Eikesdalen.
Området mellom Bjorli og Eikesdalen er særdeles viktig med tanke på villreinens mulighet til å bruke
fjellene vestover Romsdalsfjellene.
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Søknad om motorferdsel på Snødekt mark i landskapsvernområder og nasjonalpark for militær
øvingsaktivitet i perioden 12. januar til 22. mars i 2021.

Dovrefjell nasjonalparkstyre har oversendt til villreinutvalget en søknad fra Møre og Fjordane
heimeverndistrikt (HV-11) om tillatelse til motorferdsel på snødekt mark i Dovrefjell- Sunndalsfjella
nasjonalpark med nærliggende landskapsvernområder. Nasjonalparkstyret ønsker villreinutvalgets
vurdering av søknaden.
Saksopplysninger
Det beskrives i søknaden at UK Royal Marines har lang tradisjon med vintertrening i Norge.
Tilsvarende vintertrening er gjennomført i Finnmark de siste 10 årene, og før det Voss. Men på grunn
av plassmangel er aktiviteten besluttet flyttet til Midtnorge med base på Åndalsnes. Det skal øves i
grunnleggende skiopplæring, vintertrening, overlevelse isklatring og lange skimarsjer. Det skal være
en gruppe på 15 personer som delvis skal opperere i samlet gruppe og som skal deles i flere enheter.
Under de lange øvelsene/skimarsjene skal deltagerne støttes av snøskutere og eventuelt beltevogner
for å ivareta sikkerheten.
Det blir opplyst om at øvingsaktivitetet har som mål å øve ferdsel og overlevelse i høyfjellet med
varierende terreng, og forflytninger over lengre avstander. Det ønskes å bruke områdene i Snøhetta
vilreinområde. (Se kart under) Se søknaden for mer detaljert informasjon.
Vurdering

Sekretæren i villreinnemda har satt sammen en oversikt over den omsøkte aktiviteten.

Denne vintertreningen er flyttet til midt-norge og det kan ut fra søknaden oppfattes at det fremover
er ønskelig med årlige militærøvinger i Snøhetta villreinområde. (Det var øvingsaktivitet i (2019-2020)

Villreinen i Snøhetta området er internasjonalt og nasjonalt viktig, og er en del av europeisk
villreinområde og nasjonal villreinregion. Skytefeltet på Dovre er endelig tilbakeført og reinen får
igjen lov til å bruke området uforstyrret gjennom sesongen.
Vinteren er den kritiske tiden for villreinen i Snøhetta og enhver forstyrelse er med på å påføre
reinen unødig forstyrrelser. Forstyrrelsene blir med på å øke den totale forstyrrelsen på villreinene i
Snøhetta noe som igjen kan være med på å forringe kondisjonene og reproduksjonene. Forholdene i
Snøhetta er allerede presset, og kondisjonen på reinen i Snøhetta har en negativ trend, og da spesielt
på reinene på Snøhetta øst.

Forslag til vedtak:

Villreinen i Snøhetta er allerede presset, og utnytter ikke villreinarealet optimalt allerede.
Villreinutvalget mener at en militærøvelse innenfor villreinområdet er uheldig og må forsøkes
unngås. Reinen i Snøhetta er allerede presset og økt forstyrrelser kan være med på å forverre
kondisjonen på dyrene.
Villreinutvalget håper nasjonalparkstyret inntar en restriktiv holdning mot øvelser langt inn i
villreinfjellet, og tar de hensyn som må til for det beste for villreinen.

Vedtak- Enstemmig

Villreinen i Snøhetta er allerede presset, og utnytter ikke villreinarealet optimalt. Villreinutvalget
mener at en militærøvelse innenfor villreinområdet må unngås. Reinen i Snøhetta er allerede presset
og økt forstyrrelser vil være med å forverre kondisjonen på dyrene. Vinteren er en kritisk tid for
reinen og all unødig forstyrrelser må unngås.
Villreinutvalget mener at nasjonalparkstyret ikke kan godkjenne øvelser i vårt villreinområde, med
hensyn til villrein og verneformålet.
Villreinutvalget mener at nasjonalparkstyre må avslå søknaden, og be forsvaret (HV-11) finne andre
fjellområder i Norge, uten villrein å trene i.
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Forslag til fordeling av oppsynsmidler til rettighetshaverne som har oppsyn ansatt i Snøhetta
villreinområde.

Saksopplysninger
Det er som dere kjent med vært en ønske fra oppsynene irundt Snøhetta at styre utarbeider en
fordeling av oppsynsmidlene villreinutvalget får til delt av miljødirektoratet for 2020 38 500,Det har tidligere vært diskutert i styremøtene hvordan en slik fordeling skal være.
Vurdering
Etter innspill fra oppsynene rundt Snøhetta foreslår sekretæren nå en fordeling av oppsynsmidlene
basert på dagsverkinnsatsen hver sesong. Villreinutvalget tar utgangspunkt i den totale
oppsynsinnsatsen og regner ut den prosentvise fordelingen på innsatsen. For 2020 ser det slik ut
Et dagsverk regnes som 8 timer. Jf. oppsynsrapport
Totalt antall dagsverk: 241,94 = 100%

Kommune Antall
dagsverk

Dovre
Lesja
Sunndal
Oppdal
Nesset
Rauma
Sum

24
71
65
16
45
19
240

Oppsynssum 2020

38 500,-

Prosentvis Fordeling
fordeling
på
kommune
38 500,10 %
3850,29,5 %
11357,5,27 %
10395,6,5 %
2502,5,18,75 %
7218,75,8%
3080,38403,75

Forslag til vedtak
Fordelingen som skissert vedtas, og fordelingen sendes til hver enkelt av de som har oppsyn ansatt.
Summen fordeles ut av kassereren etter at det er utarbeidet et helt eksakt regneark. – etter samme
prinsipp som erstatningen for vestområdet, og fordelingen av fellesfiskekortet.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen
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Innspill fra Eieksdal sameige angående rypejakta på vestområdet.
Saksopplysninger
Eikesdal sameige sendte en henvendelse vedrørende rypejakta på vestområdet den 25.10.2020
Hvor de i år var plaget av rypejegere som startet jakta før reinsjakta var slutt.
Eresfjord og Vistdal fjellstyre hadde i 2020 åpnet for reinsjakt fra 16.9 da de ikke har fått med seg
tidsnok at jakta varte til 20.9
Eikesdal sameige ser det som viktigere å få en god fellingsprosent på rein enn rype.
Vurdering
Snøhetta villreinutvalg har ikke myndighet til å pålegge de andre rettighetshaverne og forsinke
rypejaktstarten til etter reinsjakta er ferdig. Det de imidlertid kan gjøre er å oppfordre til at rypejakta
ikke starter før etter reinsjakta er ferdig.
Villreinutvalget tror også at det for 2020 sin del var en misforståelse som førte til at rypejakta startet
før reinsjakta var ferdig.
Uavhengig av dette tror ikke villreinutvalget at dette førte til at det ble felt mye færre reinsdyr på
vest i år. Jf fellingsrapportene, men det er en veldig uheldig situasjon og dette bør unngås
Fellngstallene i Snøhetta vest er veldig tydelige på at det stort sett bare jaktes på helg, og at det
absolutt må være åpninger for enda bedre overgangsavtaler, slik at fellingen blir bedre.
Rettighetshaverne må også kjenne på sin plikt at de faktisk får tatt ut sin andel av bestanden på sine
kort. Da må det være en selvfølge at kortene faktisk blir jaktet på og ikke bare blir liggende ubrukt.

Forslag til vedtak:
Snøhetta villreinutvalg kan ikke bestemme når rettighetshaverne skal åpne for rypejakta, men kan
anmode om at rettighetshaverne ikke starter rypejakta før etter reinsjakta er ferdig og da spesielt på
vestområdet.
Snøhetta villreinutvalg oppfordrer alle rettighetshavere på vestområde til å ta interne møter for å
komme med forslag på tiltak som kan være med å øke fellingene på vest.
Snøhetta villreinutvalg håper at alle rettighetshaverne er sitt forvaltningsansvar bevist og er med på å
ta de nødvendige grep for å klare å begrense veksten i bestanden på vest.
Vedtak: Enstemmig som forslag til vedtak
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Innkjøp av termisk kikkert til arbeid med strukturtellinger, kalvetellinger, og minimumstellinger.

Saksopplysninger
De forskjellige tellingene som villreinutvalget er med på å gjennomføre er relativt kostbare, og i de
situasjonene hvor det blir brukt helikopter kan en termisk kikkert være til god hjelp for å oppdage
dyrene på gode avstander. Det samme med strukturtellingen om høsten. Dette kan igjen være med
på å spare mye flytid. Dette vil igjen føre til at man da kanskje har «tjent inn» igjen den termiske
kikkerten iløpet av et til to år.

Termisk kikkert er relativt dyr innvistering men sekretærens settes til å innhente gode pristilbud, og
kanskje få lov til å teste ut flere modeller ved en minimumstelling i vinter.

Forslag til vedtak
De som er med på minimumstellingen i vinter forsøker å låne seg en termisk kikkert til bruk under
minimumstellingen. Er dette vellykket går villreinutvalget til innkjøp av en Termisk kikkert. Det settes
ikke noen øvre prisramme ennå, men ved et evt kjøp kommer dette som en e-postsak til styret.
Eventuelt ved neste styremøte.

Vedtak:
Styret er positive til innkjøp av termisk kikkert, det må kjøpes kvalitet.
Ikke noe problem og få levert/inn solgt termisk kikkert om man går til innkjøp av en.
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Styresammensetning etter styremøte torsdag 12.11.2020

På grunn av Covid- 19 situasjonen som igjen er under oppblomstring nasjonalt har styret bestemt at
det blir ikke gjennomført årsmøte for 2020
De to representantene som uansett skulle bli valgt inn i styre inntrer sine styreposisjoner.
Det siste halvåret nå før årsmøte 2021 konstituere styre seg med følgende styreleder:
Det sendes ut informasjon til alle rettighetshaverne om dette.
Valgkomiteen har vært i kontakt med nestlederen om å rykke opp til leder det siste halve året før
årsmøte, da nåværende leder trer ut av styret.

Forslag til vedtak
På grunn av Covid- 19 situasjonen som igjen er under oppblomstring nasjonalt har styret bestemt at
det blir ikke gjennomført årsmøte for 2020.11.10
Nestleder rykker opp som leder det siste halvåret før årsmøte i 2021,
Ny nestleder blir valgt internt i styret:
Vedtak:
Ny leder til årsmøte:
Kari Marie Jenstad
Ny nestleder er: er ikke valgt.

Sak nr.
31

Møtedato/klokkeslett
12.11.2020

Møtested
Oppdal

Eventuelt
Strukturtelling- oppfølging av resultater/ brev til villreinnemda og miljødirektoratet.

Vedtak:
Det gås i dialog med NINA og Norsk villreinsenter.

