Alle BRUKTE OG UBRUKTE KORT, KJEVER SAMT SETT
REINSKJEMA leveres inn til:
Blefjell Villreinnemnd,
V/Halvor G. Garås,
3623 Lampeland.
Tel 48 14 80 20
E-post: blerein@online.no
Kort og sett reinskjema: Seinest 10 dager etter jakt. Kjever innen
15.okt 2010
Fellinger rapporteres umiddelbart og senest innen 24 timer:
- Sin egen kommunerepresentant i Utvalget
• Leder i villreinutvalget, Jørn Howlid, på 98239335
• Eller sekretær i utvalget, Halvor Garås, på 48148020

Viktige meldinger:
Blefjell Villreinutvalg består av:
Leder:
Jørn Howlid, Rollag
Tlf: « 98 23 93 35
Nestleder:
Ståle Mortensson, Tinn
92668820 / 35099131
Kasserer:
Gunnar Hordvei, Notodden
« 90 75 31 58
Sekretær
Asbjørn Gjellerud, Flesberg
« 48 20 95 00
Leder Blefjell Villreinnemnd: Kåre Fekjan
32 73 55 03
Jaktoppsyn: Statens Naturoppsyn.
Opplysningstelefon: Skinnarbu 35 08 12 50
Kontor Rødberg: 32 74 46 85
HVOR ER REINEN:
«Samband tidspunkt: Hver time.
Sikringsradio (kanal 3,
frekvens 139,225)»
Jaktkanal er også aktuell

Informasjon jakta 2010
2010

BLEFJELL VILLREINOMRÅDE
Jegere og grunneiere!
På Utvalgets årsmøte i mars 2010 ble det åpnet for jakt igjen på Blefjell etter hele 3 år
med generell jaktstopp. Dette har vært nødvendig fordi tellingene viste at stammen var
langt mindre enn forutsatt i drifts planen av 2007-2009.
Styret har ikke funnet noen konkret årsak til hva dette kunne skyldes, men det kan
være, teoretisk sett, en kombinasjon av årsakene feiltelling (dyra oppholder seg mer i
skogen på vest sida?), rovdyr (økende bestand av ørn på fjellet eller gaupe feller rein i
skogsområdene?) tjuvjakt eller utvandring til Hardangervidda.
Antall dyr har økt de 2 første årene med jaktstopp. Den største observasjonen de siste
åra er av litt over 110 dyr i 2009, men allikevel var årets talte vinterstamme lik
fjorårets. For å være sikker på at vi ikke reduserer stammen i en fortsatt usikker
periode, vedtok årsmøtet å stanse jakta ved et maksimalt fellingstall som er vesentlig
lavere enn tildelt kvote på 50 dyr. Dette betyr det at jakten stanses når det er skutt 15
dyr - omtrent det antall som vanligvis felles, selv om det er delt ut 50 kontroll kort.
Dette gjennomføres ved at alle pålegges å rapportere felling raskest mulig, senest
samme døgn. Dette skal primært rapporteres til sin egen kommunerepresentant og
leder i utvalget, Jørn Howlid, 9823 9335, eller sikringsradio kanal 3.
Når 15 rein er rapportert felt får alle jaktfeltansvarlige beskjed fra utvalget om at
jakten stanses. Utvalget har hjemmel til å ilegge sanksjoner for tildeling av neste års
jakt dersom jaktreglene ikke etterleves, både for rettighetshaver/grunneier og jeger.
Vi oppfordrer fremdeles jegerne til å være svært nøye med føring av sett-reinskjemaet, og til å følge reglene mht innsending av kjever. Spesielt oppfordres dere i år
til å ta bilder av flokken der det er mulig, for senere å analysere antall og struktur.
Husk å noter sted og tid for bildene! Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvar for
jaktoppsynet. Jakttida er som før; fra og med 20. august til og med 30.september.

Skitt jakt!
For Blefjell Villreinutvalg
Jørn Howlid

Leder i Blefjell villreinutvalg

KORTTYPER:
I år er det gitt 50 fellingstillatelser. + 2 til Skogskolen for tellinger
og jakt i uke 38
Kortene er inndelt i fire forskjellige grupper:
Kalv/ungdyr 0,5 - 1,5 år
Eldre simle
Liten bukk under 60 kg
Stor bukk over 60 kg
Jaktfelt
1: Rollag
2: Juveli
4:
Gunnulfsbu
6: Teigen
7: Hordvei
8: Nordstul
9: Fosso
10: Mathiesen
11: Velebu
12: Hovdestul
13: Skirva
SUM

Simle

Kalv

1
1
1
1

Liten bukk

Stor bukk

1
1
10

Ved feilfelling, kontakt sekretær i utvalget, Halvor Garås eller
leder Jørn Howlid.

Areal Kalv/ungdyr Simle Liten bukk Stor bukk
23 849
17 439
31 928

4
3
5

10 000
15 370
19 584
12 079
23 873
6 575
13 018
12 086
185 801

2
1
3
2
4
1
3
2
30

1
1

1
1
1
1
1

2
1

5

5

1
1
2

DET KAN KUN BENYTTES 2 GEVÆR PR KORT SAMTIDIG.

Hvilke dyr kan felles på ulike kort?

Husk å ha med alle nødvendige papirer under jaktutøvelsen.
KONTROLLKORT OG SETT REIN SKJEMA.

På "kalv/ungdyrkort" kan kun felles kalv/ungdyr.
På "simlekort" kan simle, kalv eller ungdyr felles.
På bukkekort under 60 kg kan det også felles kalv eller ungdyr.
Samt "returbukker" f.eks. bukker med bare ett gevir.
På storbukkort kan alle typer dyr felles utenom voksen simle.

Kontrollkort:

Kalveførende simler bør spares.

Dette skal skjæres og fylles ut når dyr er felt. Se nedenfor.
Vi ber dere om å registrere alle beinbrudd, gamle skuddskader etc.
Glem ikke å fylle ut; Fellingssted, Vekt, Klokkeslett osv. på kortet.
SETT REIN SKJEMA:
Dette skjema skal fylles ut for hver jaktdag.
SKITT JAKT

