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REFERAT  
 
STYREMØTE MED REDAKSJONSRÅDMØTE 6.-7. DESEMBER  

 

Sak 1. UTKAST TIL STRATEGISK PLAN 

Følgende ble spilt inn per e-post i forkant av møtet: 

- Tettere kontakt/oppfølging mot lagene (utvalgene) er viktig – Grunneiersiden er kanskje den 

viktigste mht langsiktig ivaretakelse av villreinen, og ikke minst dens leveområde.  

- Bør gjøre et fremstøt mot dem mht kunnskapsformidling og oppbygging.  

- Synlighet for Villreinrådet kan løses uten at man oppretter en egen nettside. 

- Mer oppfølging fra Villreinrådet når det gjelder villrein.no 

- Starte tidlig med basic villreinlære i våre fjellbygder.  

- Det er viktig å jobbe mot fremtidige krefter, jegere og grunneiere. 

- Viktig med en brukerundersøkelse.  

- Viktig å få innspill på gode og realistiske tiltak 

- Hvordan kommer vi tettere på utvalgene, samarbeide bedre og jevnere, få løftet utvalgenes 

oppgaver og utfordringer inn i Villreinen osv. - alt innenfor realistisk økonomi og tidsbruk? 

 

Utkast til strategisk plan ble gått gjennom den 6. des. Følgende moment/innspill ble notert: 



- Vi bør krystallisere strategien til rådet - dokumentet skal forklare. Er vi klar over strategien til 

rådet – bør vi gjør noe mer enn fagblad, nett og fagdag? Hva tenker vi å gjøre? 

- Kan villreinrådet være en aktør for å forsøke å gjenvinne tapte villreinområder? 

- Bør være mer aktiv vedrørende uttalelser – være en pådriver. 

- Viktig med god kontakt ut til områdene og å være imøtekommende for å engasjere seg i 

enkeltsaker. 

- Villreinrådet bidrar til kommunikasjon mellom områdene, og for dermed lettere dra i samme 

retning. 

- Planen bør være kortere og mer direkte: - Villreinrådet gjør .. og VR skal .. 

- Fremside skal presentere hva rådet jobber med. Et pent bilde + et slagord som fenger. Kort 

og konsist. Eks. «Villrein til neste istid». 

- Punktlister i stedet for historie. 

- Formål med villreinrådet – og aktiviteter for å nå målet. 

- Hvor ønsker rådet å være om fem år? Hva skal til for å nå dette? 

- Tiltaksplan bør behandles årlig og legge opp til forslag, gjennomføring i tid og evaluering mot 

slutten av året + antatt kostnad. 

- Øvrig moment tatt opp: Rådet bør støtte opp om forslag til 25 mill. til forskning på vilthelse.  

Plan for videre fremdrift: 

Christian sender styret et nytt utkast basert på mottatt innspill minst en uke før neste styremøte. 

 

Sak 2. FAGDAG 2018 

Christian gikk gjennom tilbakemeldinger som vi fikk på fagdagen i 2017. 

Vi gikk også gjennom en oppsummering av temaer tidligere foreslått og diskutert på forrige møte. 

Konklusjon til et tentativt program følger først i referatet – deretter de ulike momentene nevnt i 

diskusjonen.  

Møtested blir Geilo – tidspunkt blir 7. – 8. juni fra lunsj - lunsj.  

Overordnet tema den 7. blir flerbruk av villreinområder – hvordan samarbeide for å unngå at villrein 

taper. 

Hardangervidda (og Nordfjella) blir i hovedfokus – men problemstillinger tatt opp er 

generelle/gjelder alle områdene. 

Vilthelse, helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og CWD får tiden frem til lunsj den 8.  

Vi ser for oss første bolk den 7. juni med presentasjon av Hardangervidda (og evt. Nordfjella) og med 

info om nytt ferdselsregistreringsprosjekt, revisjon av regional plan, utfordringer/trusler mv. 

Olav Strand kan spørres om å orientere om hva som er akseptabelt ferdselsnivå og når er det for mye 

ferdsel. 

Marianne Reusch kan deretter utfordres på hvor de juridiske grensene går for å regulere ulike typer 

ferdsel både innenfor og utenfor verneområder, altså hvilke verktøy har vi? 

Deretter utfordres følgende organisasjoner med korte innlegg (15 min): DNT, NOTS (Norsk 

Organisasjon for Terrengsykling), hundekjøremiljøet og noen fra kitingmiljøet (ragnarok). Spørsmål til 

organisasjonene: I områder hvor villrein er viktig – hvordan kan din aktivitet reguleres? 



Videre tenker styret informasjon om «kvalitetsnorm for villrein» og om hva det betyr at det er to 

europeiske villreinregioner, ved MDIR  

Mulig paneldebatt til slutt.  

 

Sak 3. SØKNAD OM ØKONOMISKE MIDLER 

Villreinrådet har i noen år nå fått 50 000,- i støtte til fagdag. Kostnaden i 2017 lå på ca. 75 000, - 

80 000.Vi bør søke om noe mer støtte til fagdag i år og forsøker å øke antall påmeldte til ca. 100. 

Med bakgrunn i økt estimert kostnad til ca.100 000,- bes det om 75 000,- i økonomisk støtte fra 

MDIR.  

Årboka har tidligere fått årlig 200 000,- i statlig støtte. I forbindelse med økt kostnad til noen 

aktivitetsfremmende prosjekter, samt generell prisjustering bes det om noe mer midler til 2018 

utgaven, samt gjennomføring av noen salgsfremmende prosjekter. 

 

Sak 4. ÅRBOKA VILLREINEN 2018 

 

Tor Punsvik sendte per e-post den 10 november følgende forslag til saker: 

«Leder Morten Kjørstad og sekretær Vebjørn Veiberg (begge NINA) har påtatt seg å skrive en artikkel 

om den rapporten fra ekspertgruppa miljøkvalitetsnorm villrein som skal overleveres 

Miljødirektoratet kommende uke. På bakgrunn av arbeidet i ekspertgruppa for villrein tenker Siri 

Bøthun og jeg som forvalterne der å levere et par felles artikler; den fragmenterte offentlige 

villreinforvaltningen» og utfordringene som følger med det, betydningen av en sterk, helhetlig og 

robust grunneierorganisering. Historiske kulturer betyr mye, men jeg mener å se en klar sammenheng 

mellom løs utvalgsstruktur med lav oppslutning, mange vald, lite samjakt, lav fellingsprosent og 

rettighetshaverengasjement i arealforvaltning m.m. Dette mener vi det må gripes mer aktivt fatt i. 

Sjøl kan jeg tenke meg sammen med Olav Strand, Vegard Gundersen og Lena Romtveit å skrive en 

artikkel om nytt villreinprosjekt som er under oppstart i Setesdal Austhei, legger med 

prosjektbeskrivelsen som fulgte invitasjonene ut denne uka. Miljødirektoratets verdiskapingsprogram 

var en viktig tilvekst dette året, og vedlagt følger tildelingen til verneområdeforvaltningen i Setesdal 

Ryfylke. Jeg vil utfordre de tre verneområdeforvalterne bak til å skrive en artikkel om prosjektet som 

ga så god uttelling». 

 

Fred Ivar gikk gjennom og orienterte rundt diskusjonspunktene under. Styrets 

kommentar/vurdering/beslutning, følger som underpunkter under diskusjonspunktene.  

Diskusjonspunkt: 

 Design 

o Samme fonter og logo som før 

 Innhold 

o Litt mer «luft» mellom teksten. 

 Omfang 

o I utgangspunkter tilsvarende før, med 104 sider og med samme kvalitet på sidene. 



o Lite forbehold om å gå ned på vekt i forhold til vedlegg av reklamefoiler, og evt. 

portogrenser. 

 Opplag 

o Vi fortsetter med opplag på 6000 eks. 

o Vi må få ut restopplag gratis til nye jegere som tar jegerprøven, eventuelt levere på 

Flå til jakt og fiskesenteret eller NJFF sentralt i Asker. Det tas kontakt for å spørre om 

dette.   

 Annonser 

o Vi går opp fra 10 % til maksimalt 15 % annonser og med mål om inntil 30 000,- mer 

inntekt på annonser.  

o Det åpnes for at annonsører får mulighet til å lenke til video mv. i et parallelt digitalt 

magasin.  

o Det bør være en egen verveannonse.  

 Trykk 

o Vi kjører tilsvarende utgaven i 2017 hvor redaktør setter opp bladet. Det bes om pris 

fra de som trykte i fjor. 

 Pris 

o Pris for enkeltblad 110,- eks. Porto.  

o 25 eller flere blad selges for 80,- per stk.  

o Salg av over 50 stk og i hele kartonger selges for 60,- gitt at det følger ett blad per 

jeger.    

o Det lages en infofoiler om tilbudet om kjøp av hele kasser. 

 Levering og distribusjon 

o Sjekke om en betydelig del (antallet sjekkes med Jan) kan leveres i plast slik at man 

kun trenger å sette på adresselapp.   

 Gjennomgang av mottatte artikkelforslag 

o Fred Ivar gikk gjennom mottatte forslag. 

 Forslag til artikler, temaer o.l.  

o Hvordan foregår avskyting i Nordfjella – erfaringer mv. 

o Det settes av noen sider til CWD saken. 

o Lokalt perspektiv men hovedfokus fremover.  

o Forvaltning av villreinfjell uten villrein. 

o Noen områder presenteres, for eksempel Hardangervidda i 2018. Fred Ivar tar 

kontakt med Svein Erik Lund. 

o Omtale av to europeiske villreinregioner. 

 Framdriftsplan  

o Trolig som før, Fred Ivar vil sette opp denne. 

 

Sak 5. POTENSIELLE AKTIVITETER SOM BØR DISKUTERES OG PRIORITERES 

 Digital utgave av Villreinen (pdf eller html) 

o Vi går for digital utgave html 5. 

 

 Temahefte (digitalt) 

o Målsetting om et temahefte i 2018. 

o Kan være Hardangervidda, arkeologi, slakt og partering mv. Det ble ikke konkludert 

men vi vil komme tilbake til dette på neste styremøte. 

 



 Leserundersøkelse 

o Vi forsøker en leserundersøkelse, men etter at ny, parallell digital versjon er forsøkt, 

trolig i nov-jan 2019. 

o Nyhetsbrev er viktig. Må forsøke å bygge opp en god e-postliste. Påmelding til 

nyhetsbrev på nettsidene kan gi gode e-postlister. 

 

 Nye/restrukturerte nettsider 

o Vi fronter samme nettside som før, men forsøker å løfte villreinen direkte fra første 

side – som første side til rådet.  

o Fred Ivar lager forslag til ny struktur og innhold på Villreinrådets side som sendes 

styret for uttalelse.  

o Nettbutikk (salg av blader, kopper, caps etc.) 

 Vervekampanje via nemnder og utvalg 

o Videreføres og utvides. 

 Tilbud om Villreinen som julegave på nett 

o Aktuell før jula 2018 

 Økt aktivitet på sosiale medier som Facebook, Instagram etc. 

 Opprette og sende nyhetsbrev jevnlig (abonnenter, villreinområder, nemnder etc.) 

o Nyhetsbrev kan forsøkes – gjerne sammen med sentraene. 

 Tilrettelegge for gratis annonsering/salg/omsetning av villreinkort på nettsiden 

 Vervekampanje/-annonse i relevante tidsskrifter/nettsider som DNT, NJFF, osv. 

 

Sak 6. PLANLEGGING AV NESTE MØTE 14.-15. FEBRUAR MED AGENDA 

- Sted: Vi sjekker ut Kringler gård i Nannestad. Møtes om kvelden kl. 19 den 14.  

- Styret satser på redaksjonsrådmøte frem til lunsj den 15. og styremøtesaker etter lunsj. 

- Forslag til saker: 

o Godkjenning årsrapport og regnskap 

o Årboka og nettsatsing (gjennomgang av utkast, nettsider fra Fred Ivar). 

o Strategisk plan – gjennomgang av nytt utkast fra Christian. 

o Videre drøfting av nye prosjekt, herunder diskusjon av temahefte 2018 iht. strategisk 

plan satsing. 

o Hvis det er aktuelt mtp. konsesjon til vindkraftverk i villreinområde, kan det være 

aktuelt å diskutere en kronikk 

o Godkjenning av tentativ invitasjon med program fagdagen Geilo 2018 

 


