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Gjennomgang av referat fra PG-møte 9 (22/5-18)
Referatet ble gjennomgått og godkjent

Info

02

Analyse traséer (som inngår i prøveprosjektet)
Oppfølging sak 2 fra forrige PG-møte.
Traséene som skal inngå i prøveprosjektet
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ved PKO har siden forrige PG-møte utarbeidet
følgende forslag:
1. Trasé «Galteflotti» kan kjøres opp fra 1. april og ut sesongen.
Gitt at følgende punkter gjennomføres, kan tidspunktet for oppkjøring
fremskyves til første fredag etter HovdenTour (forutsatt at HovdenTour
gjennomføres i samme tidsrom som tidligere år):
o Tidspunkt for åpning av «Galteflotti» bør være noe fleksibel med tanke
på naturgitte forhold og bestandens tilstand. (Eksempelvis vil trolig
kommende sommersesongen gi dyra et dårlig utgangspunkt før
vinteren)
o At det etableres et «elektronisk gjerde» i området Berdalsbu for å få
mer detaljert innsikt i villreinens respons på ferdselen i området i
perioden kalvingstrekket pågår. I GPS-prosjektet, som starter 2018, er
ikke kostnaden med et «elektronisk gjerde» som tillater registreringer
pr 15. minutt inkludert i prosjektbudsjettet. (I prosjektbudsjettet er det
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lagt opp til registreringer hver 3. time). Videre må data analyseres.
Merkostnad må dekkes inn. Kostnadsestimat innhentes.
Etter at kostnadsestimat er innhentet må det søkes å finne parter som
kan bistå med finansiering.
Det arbeides med at DNTs turisthytte på Berdalsbu holdes stengt inntil
2 uker etter at «Galteflotti» åpnes. Dette skal eventuelt gjelde for 2 av
5 sesonger i GPS-prosjektperioden.
De 2 sesongene som Berdalsbu holdes stengt bør være mot slutten av
prosjektperioden. Bakgrunn for ønske om å stenge Berdalbu for en
periode er å undersøke om ferdsel har effekt (forsinkelseseffekt) for
kalvingstrekket mot sør.

2.

«Trekanten» i Berdalen stenges (eller lages som en kortere rundløype) når
«Galteflotti» åpner. Årsaken til dette er at man ønsker å redusere ferdsel
mot Berdalsbu.

3.

«S’en» i Berdalen (kjøres opp hele vintersesongen, men med ett spor
gjennom trekksonen)

Forslaget ble diskutert i møtet. Dersom «Galteflotti» skal åpnes tidligere enn 1. april
betinger dette dialog med DNT. Det søkes å få gjennomført et fysisk møte med DNT
(styreleder, dagligleder og andre) før sommeren. (Til møtet kalles PGs medlemmer
fra fylkesmannen, fylkeskommunen og Bykle kommune. Øvrige medlemmer av PG
orienteres i etterkant av møtet).
I forkant av møtet med DNT oversendes redegjørelse for hvorfor man ønsker å
analysere ferdsel rundt Berdalen, spesielt i perioden kalvingstrekket pågår. Råutkast
til redegjørelse oversendes til GE.
Besøksdata for Berdalsbu bør være kjent i forkant av møtet. KKH innhenter data fra
hytteboken for å få oversikt over ferdsel.
Trolig bør ferdselstellere settes opp for å få kartlagt trafikk fremover. Dette
diskuteres i møtet med DNT.
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Ferdselstellere - resultater
Det er satt opp ferdselstellere 4 ferdselstellere. Det er plassert 2 på hver side av rv9
(hvorav en ferdselsteller er plassert nær rv9 og en lengre ute i terrenget).
Ferdselstellerne er oversendt til NINA som har tatt ut og sammenstilt data. Dataene
var oversendt til PG i forkant av møtet. I møtet ble enkelte hovedfunn gjennomgått
(se vedlegg).
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. Følgende data skal fanges inn:
Dronefoto/ film
Innhentede kostnadsestimat indikerer en pris for årlig leie (dvs. at dronen
disponeres hele året) fra kr 100.000 (eks. mva) og oppover. PG diskuterte
saken i forrige møte og kom frem til at kostnadsnivå er for høyt for
prøveprosjektet. Leverandørene kontaktes derfor for å se på enklere og
rimelige løsninger.
Nytt revidert tilbud er mottatt. Leie 4 mnd i vintersesongen ca 50.000 (eks.
mva). Dagsleie 8.000 (eks. mva).
Videre aksjoner: Det foreslås at Bykle kommune eventuelt tester bruk av drone
(dagsleie) kommende vinter, og at eventuell dronebruk tas inn i evalueringen
etter sesongslutt.
-
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Ila vinteren

JR

Løypekjørere, observasjoner

Side 2
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Tekst
Sjekkliste for observasjoner som løypekjørerne ble gjennomgått og godkjent i
forrige PG-møte.
-

-

-
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SNO, observasjoner
JTH har vært i kontakt med SNO (Reidar) om bedt om bistand til å melde inn
observasjoner av dyr og spor. SNO er positive til å bistå og foreslår at de
benytter samme sjekkliste som løypekjørerne. Det gjenstår å avtale og avklare
praktisk gjennomføring.

30/10-18

JR

DNT-personell, observasjoner
Personell fra DNT er ofte ute i terrenget og kan rapportere observasjoner av dyr
og spor. Det undersøkes om dette personellet har kapasitet til å bistå med
observasjoner. I tilfellet positiv respons brukes samme sjekkliste som
løypekjørerne.

6/6-18

KKH

Publikum, observasjoner
Det kan vurderes å ta i bruk nettsiden «Sett rein»
(https://settrein.miljodirektoratet.no/Villreinobservasjoner.aspx) eller eventuelt
lage en «villreintelefon» hvor publikum registrerer observasjoner. Bør vurderes
slått sammen med «Villreinsertifikatet». System for innberetning av
observasjoner fra publikum avventes inntil videre.

Roller og ansvar – rutiner for adaptiv løypekjøring
Oppfølging av sak 5 i PG-møte 9 hvor det ble besluttet at Bykle kommune er
ansvarlig for å foreta løpende vurderinger av om traséene som inngår i
prøveprosjektet kan kjøres opp eller må stenges. Bykle kommune har utarbeidet
forslag til rutiner følgende rutiner:
1. Første åpning av trasé.
2. Observasjon dyr.
3. Gjenåpning av trasé.
4. Årlig evaluering
Rutinene ble gjennomgått i møtet. Vedlagte rutiner er justert i henhold til de
kommentarene som kom i PG-møtet.
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Frist

Bruk av data fra GPS-prosjektet i prøveprosjektet
Oppfølging av sak 5 i PG-møte 9 hvor PG diskuterte hvordan prøveprosjektet skulle
bruke data fra GPS-prosjektet (forskningsprosjekt som starter høsten 2018).
PKO har tatt saken opp med NINA. NINA er tydelig på at løpende data om
villreinens bevegelser ikke skal brukes i daglig forvaltning (vurdering av åpning/
stenging av løyper). Dataene bør imidlertid brukes i evaluering etter sesongslutt
hvor blant annet robusthet av gjeldende rutiner vurderes.
Rapport
Utkast til rapport (oppsummering av arbeidet i prosjektet) søkes ferdigstilt i
månedsskiftet august/ september. Rapportutkastet sendes på en kort høring i PG og
skal deretter behandles i SG.
Fremdrift og bistand avklares ila juni.

Info

Info

30/6-18

GE

Råutkast til disposisjon er:
Sammendrag
Innledning:
Bakgrunn (initiativ, hensikt)
Organisering (opprinnelig, etter sammenslåing SVR)
Arbeidsmetodikk
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Valg av traséer i prøveprosjektet (historiske data, analyser,
spørreundersøkelse, ferdselstellere, dialog m/ NINA, etc)
Sanntidsdata
Ansvar/ roller i prøveprosjektet (Retningslinjer/ rutinebeskrivelser)
Evalueringskriterier (ved årlige evalueringer og etter endt prøveprosjekt)
Gjenstående arbeid/ fremdrift, herunder informasjon til publikum (forkant av
kommende sesong- BK i samarbeid med andre delprosjekter i regi av SVR)
Rapport søkes holdt kortfattet (5-8 sider + vedlegg).
-

Bistand i forbindelse med skriving av rapport:
ØK: beskrive analysegrunnlag, metodikk (ca 1 side. Kan eventuelt underbygges
med vedlegg).
PKO: redegjørelse for vurderinger og forslag til traséer (ca 2 side. Kan eventuelt
underbygges med vedlegg).
JR/ SB: overordnet beskrivelse av retningslinjer (ca 1 side).
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Neste møte
Gjennomføres medio august. Innkalling sendes i Outlook.
Tema er blant annet:
Traséer som inngår i prøveprosjektet (informasjon om status)
Informasjon til publikum
Rapport (dokumentasjon av arbeidet i prosjektet)
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Eventuelt
Dialog med Villreinlaget for Setesdal Austhei
GE har på vegne av prosjektet tatt kontakt med leder Svein Ekre og foreslått et
informasjonsmøte før sommerferien. Ekre undersøker eventuelle møtedatoer og
melder tilbake.

Info

8/06-18

GE

Info

Info

Orientering til ressursgruppen for velforeningene på Hovden
Prosjektet bør vurdere å gjennomføre et informasjonsmøte hvor det orienteres om
status i prosjektet. PG ser viktigheten av å informere om status og foreslår at det
gjennomføres et møte tidlig høst.

1/9-18

GE

Informasjon om møte med Telenor
TP orienterte om berammet møte fredag 15/6-18 med Telenor. Møtet omhandler
muligheter for sporing av ferdsel gjennom bruk av mobildata. TP orienterer PG i
neste møte.

Medio
august

TP

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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