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VILLREINOMRADE

Mstet ble ipnet av leder Hallvard Urset som gav ordet til Reidar Mylius som orienterte om
Holtilen kommune, trakk noen tilbakeblikk og overrakteblomst fra kommunen til
villreinomridet som haddekombinert irsmstet med jubileumsfeiring.
Hallvard Urset overtok si ordet og innledet med en kort orientering om utviklingen i
bestandensom i vinter var oppepi minimum 1.965dyr, noe som gjorde det enkelt 6 invitere
til6rsmste.
Han fikk deretter dette mstet lovlig satt og Jon K. Skogistro ble valgt til msteleder, Terje
Borgos til referent og Torfinn Roe og Ingebrigt Storli til 6 underskriveprotokollen.
Oppropet viste at det var totalt 47 stemmeberettigetilstede under mste. Videre var Holtilen
kommune representert.
Sak 3 - Arsmelding.
Meldingen ble referert av Heidi Ydse som gikk gjennom punkt for punkt. Hun utdypet noe
omkring strukturtellingen og kalvetellingen som viste en kalvetilvekst pi 55,4 Yo. Hun
p6pektevidere at vintertellingenviste en minimumsbestandph I.965 dyr, noe som faktisk er
over bestandsmiletpi 1.700 - 1.800dyr. Hun pipekte videre at det var funnet 5 dode dyr
dennevinteren. I forbindelse med kjeveinnsamlingenpipekte hun at kjevene skal leveres
reinskrapt for kjott. Hun pipekte videre at strukturen i stammener pfl rett veg og at
utfordringen ni blir i stabiliserebestanden. Hun berarte ogs6 arealbruksregistreringenesom
gjennomforesog finansieresved denestekjapgjennom SNO. Gamle data skal gjenomgir og
systematiseres.
Fylkesdelsplanerfor villrein ble ogs6berart og sluttordetble referert.
Videre ble det orientert om gjennomforingenav vintertellingen samt omridets hjemmeside.
Arsmeldingen enstemmig vedtatt.
Sak 4 - Regnskap.
Regnskapetble presentertav Jon K. Flatberg. Det ble vist oppsettbide med og uten
bokprosjektet. Uten bokprosjektetviste regnskapetet overskuddpi kr. 140.615,med
bokprosjektetet underskuddpe k. 12.617. Bokprosjektethar etterdetteper. dato et
underskuddpe kr. 153.432. Jon Bjorkan orienterten&rrnere om bokprosjektet. Han pipekte
at det fortsatt manglet opplysninger for 6 fb avsluttet dette regnskapet. Vil komme i lopet av
2007.
Egenkapitalper. 31.12.2006 var pi kr. 498.001,-.
Det ble ogs6vist til at regnskapetvar revidert og funnet i orden.
Regnskapet enstemmig godkjent.
Sak 5 - Vedtektsendring.
Sakenble fremmet ved Heidi Ydse som gav en grei fremstilling av det som l5 bak forslaget.
Hensikten var fsrst og fremst Lklargtrorehvem som har stemmerettslik at det i framtiden ikke
kan oppsti uklarhet om dette i en gitt situasjon.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 6 - Kvoter for 2007.
Heidi Ydse gikk gjennom ulike beregningsmodellerfor 6 underbyggeutvalgets forslag. Hun
pipekte at omridet m6 ha hatt flere dyr en det en kjente til foregiende vinter. Hun viste at en
selv ved en kvote pi 800 dyr og 91 % felling fortsatt vil ha en bestandsom er storre enn
bestandsmilet kommende vinter, men det vil fsre bestandennarmere bestandsmilet.
Det ble en grundig meningsutvekslingi tilknytning til bestandsutviklingenmed stadig lettere
dyr i de ulike alders og kjonnsgrupperinger. Flere representanterhadde innlegg, blant annet
Jakop Vinsnes, Anders Holm, Hallvard Urset, Jakob Traan,Annar Vangen og Terje Borgos.
I sitt innlegg presiserteUrset at Terje Skoglandhadde spidd denneutviklingen alleredepi
slutten av 1980-tallet,utvalget vil prioritere dette forholdet framover. Konkrete konklusjoner
ble ikke trukket, men det var stor enighet om at uttaket av kalv pivirker utviklingen av begge
kjonn samt at en ved uvettig kalveuttak kan "skyte i stykker" en hel irsklasse.
Kvotestorrelsen var det imidlertid full enighet om og forslaget pfl 800 dyr enstemmig
vedtatt.
Fordeling pi kjonn og alder ligger fast i bestandsplanenog var ikke utgangspunktfor
diskusjon.
Sak 7 - Valg.
Valget ble ledet av Kire Merket fra valgkomiteen. Det var fulI enighet om samtlige forslag
og alle valg var derfor enstemmige. Valget gav folgende resultat.
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Forslagetble gjennomgitt av Jon K. Flatberg. Det ble stilt noen sporsmil i tilknyning til
forslaget - jubileumsfestenkr. 60.000,-,villreintelefonen- vil trolig gi storreoverskudd,nye
kart over omridet - fordeling mellom utgift og inntekt.
Forslagetbalanserermed et overskuddpe kr. 8.000,Budsjettet enstemmig vedtatt.
Sak 9 - Eventuelt.
Eventuelt var satt opp pe saklisten for enkle orienteringeruten at det skal fattes vedtak.
- Det ble orientertom en samlingpi Dombis for "Villreinregion Nord" - villreinsenterpi
Dombis.
- Fylkesdelsplanerfor bruk og vern av prioriterte fiellomrider.

- Horing hjorteviltforskriften- det somberarcrvillreinnemndene.
Forollhognaskaletterinnstillingenha nemndsammenmedTolgaOstfiell. Det skalni blant
annethorespi navn. Det ble viderepektpi ulike detaljeri horingen.Det ble stilt sporsmiltil
mandatet.JonBjorkanvar sterkttvilendetil denneform for sentralisering.ReidarMylius
uttrykteogsi stor skepsistil forslagetog oppfordretforsamlingentil 6 gi mot i sine
horingsuttalelser.
Lederi villreinutvalgetavsluttetmstetmed6 takkefor frammstetsamtidigsomhan inviterte
til jubileumsfestsenerep&kvelden.
Motet slutt.
TerjeBorgos,ref.

