
                                  Referat fra Å  R  S  M  Ø  T  E    2 0 10 i 
 
                                  B L E F J E L L       V I L L R E I N U T V A L G 
 
STED:   Lampeland Konferansesenter, Lampeland  
TID:   Torsdag 18. mars 2010 kl. 19.00 
 
 
   V1; UTVIDET SAKSLISTE ÅRSMØTE  
 

1. Valg av møteleder 
Vedtak: Jørn Howlid ble valgt til møteleder. 
 

2. Valg av to til å underskrive protokollen 
Vedtak: Det ble avgjort at alle underskriver protokollen. 
 

3. Godkjenning av saksliste V0 / V1 
Vedtak: Saksliste versjon 1 ble godkjent. 
 

4. Årsmelding fra Utvalget, orientering om våre Utvalgets Vedtekter og Jaktregler fra 1983. 
Årsmeldingen ble gjennomgått av styrets leder, se vedlegg.  
Blefjell Villreinområdes Vedtekter, Innmeldingsskjema og Jaktregler fra 1983 ble delt ut. 
(Disse er endret senere gjennom årene i noen detaljer.) 
Vedtak: Møtet vedtok enstemmig at vi har hjemmel i henhold til vedtektene for å sette et 
tak for avskyting lavere enn den totale kvoten. 
 

5. Regnskap v/kasserer Gunnar Hordvei 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet 

 
6. Struktur telling 2009-10, gjennomgang ved Utvalgets sekretær Halvor Garås. 

Pkt. 6 & 7: Halvor Garås gikk gjennom telling og prognoser 
 

7. Prognose for antall villrein på Blefjell 2010 – 2012 ved Halvor Garås. 
Styret har ikke funnet årsak til nedgangen i vinterstammen som medførte 3 års fredning. 

 
8. Diskusjon om effekten av fredning og eventuelle årsaker til lavere vekst enn forventet. 

Man kan ikke utelukke predasjon av ørn og kanskje gaupe som mulige årsaker. 
 

9. Gjennomgang av alternativene for ”Jaktregler” i 2010 før avstemming;  
                        Fastsettelse av antall kort og eventuelt tak for max dyr felt for Punkt 12, 13 og 14. 

 
10. Pause med servering av karbonader før avstemmingen starter. 
 
11. Utvalget foreslår at Skogskolen vil få 2 ungdyrkort til forskningsjakt for strukturtelling.  

Diskusjon og avstemning. 
Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt å tildele 2 ungdyrkort til Skogskolen/Garås 
 

12. Forslag om generell Jaktstopp for 4 året på rad for å bygge opp en vinterstamme målsatt 
til nærmere 150 dyr. Diskusjon og avstemning. 
Vedtak: Jaktstopp ble ikke vedtatt, med 5 stemmer for jaktstopp og 13 stemmer mot 

 
13. Hvis det ikke blir vedtatt fredning for 2010 på forrige punkt: Diskusjon og avstemning 

                        Forslag om Jakt Med Tak, for eksempel; Forslag 50 kort og tak på max 15 dyr felt.  
Vedtak: Det ble vedtatt å jakte med tak, med 50 kort og et tak på 15 dyr.  
Forslaget ble vedtatt med 14 mot 4 stemmer. 



 
 
14. Hvis det ikke blir vedtatt fredning for 2010 eller jakt med tak forrige punkt:  

Avstemming om Jakt Uten Tak, for eksempel: Forslag 15 kort. 
Vedtak: Forslaget ble nedstemt med kun 4 stemmer for. 

 
15. Forslag til ny driftsplan for perioden 2010 – 2012 basert på resultatet av avstemmingene. 

Vedtak: Styret utarbeider driftsplan basert på avstemming rundt jakt og prognoser lagt 
frem av Halvor Garås. 

 
16. Valg av representanter i styret for Flesberg og Tinn. 

Vedtak: Asbjørn Gjellerud ble valgt til styret for Flesberg, Ståle Mortensson fortsetter i 
styret som representant for Tinn. 
 

17. Eventuelt 
Styret ble oppfordret til å utrede stemmeregler i forhold til sameierstruktur, og foreslå 
eventuelle vedtektsendringer.  
 
Styret ble bedt om å vurdere tak (på kvote) pr. kommune av en person. (forslaget ble stilt 
av en enkelt person) 

   
            
                                               Hilsen Styret 
                                  
www.Villreinen.no              www.Blerein.net  
 

  
Deltakere (18 stemmer); 
Jørn Howlid, Styret, (2) Rollag; Bergseid sameie og Meseter sameie;Tuterud 
Gunnar Hordvei, Styret;  Notodden. Mellom 
Jon Olav Brunvatne;  Notodden; Nordstul sameie 
+Fmkt Hølje Kjell Kaasa; Notodden; Nordstul sameie 
+Fmkt Arild Tokle;  Notodden; Nordstul 
Lars Sverdrup-Thygeson; Rollag; Sørkje Sameie 
Sigurd Storemoen;  Rollag; Haugen 
Asbjørn Gjellerud (2);  Flesberg; Fmkt.; Mellom Juveli og Fmkt.; Gåseberg 
Steinar Storemoen;  Rollag; Storemoen 
Odd Sauro;   Tinn; Velebu 
+Fmkt Svein Bakka;   Tinn; Skirva 
Søren Våle;   Tinn; Velebu, Jonsgård 
Ståle Mortensson, Styret;  Tinn; Sud-Fossso 
+Fmkt;Ketil Aanesland;  Tinn; Nord-Fosso 
+Fmkt;Arthur Mathiesen; Tinn; Mathiesen/Buengodset 
Terje Homelien;  Flesberg; Gunnulvsbu 
+Fmk;Hans Endre Fossan;Flesberg; Gunnulvsbu 
 
Halvor Gaarås;   Styrets sekretær 
Kåre Fekjan;  Leder;  Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell 
Svein Rostad;   Rollag;Villreinnemda;   



 
B L E F J E L L       V I L L R E I N UTVALG 

 
Årsberetning 2009 - 2010 

  
 
 
Styret har dette året bestått av: 
 
Ståle Mortensson, Tinn| 
Gunnar Hordvei,    Notodden 
Jon Olav Berget,    Flesberg 
Jørn Howlid,           Rollag 
 
 
Det er kun avholdt 1 styremøte i perioden siden siste årsmøte, i tillegg til utstrakt mail utveksling. Dette 
pga av den lave aktiviteten etter nok et år med fredning for å bygge opp stammen til den målsatte 
vinterstamme på 120 dyr. 
  
I fjor høst utførte Skogskolen administrert av vår sekretær Halvor Garaas strukturtelling over 2 dager. 
Det ble felt 2 ungdyr i henhold til vedtak på årsmøtet i fjor. I alt minimum ca 112 dyr ble talt ved 
Fjelldalen, derav minimum ca 27 kalver og ca 25 bukk. 
  
Det er utført 2 flytellinger i januar og mars 2010, begge ganger  ble fostringsflokken observert 
på Storeble/Gråfjell og bestod av 80 dyr derav ca 40 kalveførende simler, 5 bukker og minimum 20 
kalver. Dette er samme antall som i fjor. 
  
Null veksten av fostringsflokken kan tyde på at fredningen ikke har hatt samme gode effekt med å 
bygge opp stammen videre dette året, uten at man kan forklare om årsaken kan være utvandring, 
rovdyr som ørn og gaupe, tjuvjakt eller at dyra holder seg mer nede i skogen eller på annen måte ikke 
har latt seg telle i vinter. 
 
Styret er ikke enstemmig for fortsatt  jaktstopp eller jakt med eller uten tak og har derfor lagt opp til 
avstemming på årsmøtet med alle alternativer. Det bemerkes at man er avhengig av å kunne måle 
villreinens kondisjon for å kunne drive rett forvaltning og det er kun mulig ved jakt som kan gi data om 
kjevelengder, tannstatus og vekt. 
 
1 bukk som ble funnet død i myr etter brunstkamp, var i godt hold, men hadde nedslitte tenner. Det er 
observert at lavmatter på nordsiden av Åklinuten er svært nedbeitet. 
 
 
Vår utmerkede nettsted www.Blerein.net er vedlikeholdt og administrert av Halvor G. Garås. 
 
 
Vi har deltatt på møter med Villreinnemda for Norefjell/Reinsjøfjell, Brattfjell/Vindeggen og Blefjell. 
 
Vi har også deltatt på Villreinrådets styremøter  samt årsmøte på Norsk Villreinsenter på Hjerkinn. 
 
Det henstilles til alle interesserte å kjøpe Villreinrådets utmerkede årsbok Villreinen,  
dette er særs viktig for bladets økonomi og fremtid; se www.Villreinen.no   
 
 

Styret 
 

16. mars 2010 



 



 



 



 



 



 


