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Droneteknologi - muligheter
Erik Berhus fra Dronekontoret AS redegjorde for muligheter for å samle
sanntidsdata ved hjelp av droner. Berhus sin presentasjon følger vedlagt.

Info

Prosjektgruppen konkluderte med at teknologien er interessant for prosjektet.
TP tar kontakt med Kai Nybakk (Norconsult), Petter Køller (verneområdeforvalter i
Brattefjell Vindeggen), Roy Andersen og Olav Strand i NINA som har erfaring i bruk
av teknologien, for å se hva prosjektet kan lære av deres erfaringer.
GE undersøker leverandørmarkedet for å se på kostnadsnivå og driftsmodeller
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Gjennomgang av referat fra PG-møte 6 og fellesmøte (Hovdestøylen)
Referatene ble gjennomgått og godkjent

20/04-18

TP

20/04-18

GE

Info

Analyse traséer
Oppfølging sak 2 fra fellesmøtet.
8-tallet (Berdalen)
PKO orienterte om de vurderingene som fylkesmannen har gjort i etterkant av
fellesmøtet 6/3-18. Traséen aksepteres forutsatt at den kjøres som «manual» (enkel
trasé, ett spor) gjennom trekksonen. Utenfor trekksonen kan «ordinære spor»
kjøres. Løypen må videre justeres slik at den ikke går helt inn under Korpenuten og

Ansvarlig

Info
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Ansvarlig

10/05-18

JR, KKH

20/04-18

ØK

20/04-18

PKO

skal inngå i prøveprosjektet. Trasé kan i utgangspunktet kjøres opp hele
vintersesongen.
Bykle kommune tegner opp justert trasé ila våren.
Trasé sør for 8-tallet
Det er tegnet inn en trasé sør for 8-tallet i eksisterende sti- og løypeplan. Det ble stilt
spørsmål om den går for langt mot øst, og at den dermed er et hinder for trekk
sørover. Det gjøres en analyse av problemstillingen. I denne sammenheng bør
villreinens bevegelsesmønster sees opp mot terrenget.
Dato for når trekk starter
PKO redegjorde for status i arbeidet. Det legges opp til mulighet for oppkjøring av
Galteflotti noe tidligere enn andre traséer i området. I analysen er det videre
nødvendig å gjøre en øst/ vest-analyse. Forslag til dato presenteres i neste møte.
Andre traséer
Det ble diskuterom hvorvidt traséer på Vestsiden (Enden, Tjørnuten, Vesterdalen,
m.fl.) skulle inn i prøveprosjektet på dette tidspunktet. PG var enig om å avvente, og
ta saken opp i løpet av første prøveår. (Løypene avventes blant annet grunnet at
analysene viser at villreinens bevegelsesmønster i dette området er mindre
forutsigbart).

04

05

Spørreundersøkelse
Spørreundersøkelsen sendes ut etter påske. SB og JR kontakter Destinasjon for
bistand.
Kommunen informerer velforeningene i påskemøtet om at undersøkelsen kommer
Sanntidsdata
I analysen er det benyttet historiske data (GPS-posisjoner). Disse dataene skal
kompletteres med sanntidsdata (ferske data) som viser om det faktisk er villrein i
området eller ikke.
PG har diskutert mulige måter å fange sanntidsdata på:
Drone (se sak 1 ovenfor).
Løypekjørere
Løypekjørne er daglig ute i terrenget og kan rapportere observasjoner av dyr og
spor. Det må etableres sjekklister som blant annet omhandler:
o Hvor observasjonen ble gjort
o Måle av slepen
o Bilde (foto) av slepen
o Anslå ferskhet
Utkast til sjekkliste lages til neste møte.
Når sjekkliste er godkjent vurderes det om sjekklisten kan lages digitalt med
direkte innberetning til en database. i denne forbindelse.
SNO
Oppsynsmenn er ofte ute i terrenget og kan rapportere observasjoner av dyr og
spor. Det undersøkes om SNO har kapasitet til å bistå med observasjoner, eller
om prøveprosjektet eventuelt kan få tilgang til verneområdeloggen som SNO
allerede rapporterer til.
DNT-personell
Personell fra DNT ofte ute i terrenget og kan rapportere observasjoner av dyr
og spor. Det undersøkes om DNT (Hjort Olsen) har kapasitet til å bistå med
observasjoner. I samme forbindelse gjøres det en avsjekk om tilgang til
ferdselsdata (besøk på turisthyttene på Austheia).
Publikum

Info

20/04-18

SB, JR

Info

20/04-18

JR

20/04-18

SB

20/04-18

JR
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Det kan vurderes å lage en «villreintelefon» hvor publikum registrerer
observasjoner. Bør vurderes slått sammen med «Villreinsertifikatet». System for
innberetning av observasjoner fra publikum avventes inntil videre.
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Neste møte
Gjennomføres 25/04-2018. Innkalling sendes i Outlook.

23/04-18

GE

Tema i neste møte er blant annet:
Oppfølging sanntidsdata
Diskusjon roller (hvem skal ta beslutning om traséene i prøveprosjektet skal
kjøres opp eller stenges. Hvem utarbeider beslutningsgrunnlaget som skal ligge
til grunn for en slik beslutning). Alle forbereder

25/04-18

Alle

Eventuelt
NRK Sørlandet lager en reportasje om prosjektet som sendes i påskeuken.

Info

PÅMINNELSE:
Logg timeforbruk
Utløsning av midler fra direktorat krever en betydelig andel egeninnsats. Egeninnsatsen kan være i form av timeverk eller
utlegg. Alle medlemmene i PG skal derfor logge eget tidsforbruk i prosjektet slik at dette eventuelt kan inngå i et oppgjør.
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