
STYRET I VILLREINRÅDET I NORGE 
                                                                                                                                                  
 

    Dato 
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Referat  
Møte i styret og redaksjonsrådet, Villreinrådet i Norge  
1. november kl. 16:30 - 19:30 og 2. november kl. 09:30 – 11:30, Staur gård, Stange 
 
Til stede: 
Øystein Landsgård, Endre Lægreid, Lars Nesse, Olav Søderberg, Solveig Gråberg (vara), Fred 
Ivar Aasand (redaktør), Jan Erik Nygaard (annonser), Christian Hillmann (sekretær), Jan 
Hageland (kasserer, dag 1), Tor Punsvik og Kjetil Bevanger (medlemmer i redaksjonsrådet) 
  
 
Forfall: Kristian Eiken Olsen, Anders Mossing  
 
Referent: Christian Hillmann  

Neste redaksjonsrådsmøte: Onsdag 13. februar – torsdag 14. februar. 

Neste styremøte: Onsdag 10. April – torsdag 11 april. 

 

 
REFERAT  
 
1. NOVEMBER (REDAKSJONSRÅDMØTE) 

SAK 1.  GJENNOMGANG AV TILBAKEMELDINGER PÅ FAGDAGEN. EGENEVALUERING + DRØFTING AV 
TEMA FOR NESTE ÅR. 

Vi gikk gjennom de skriftlige tilbakemeldingene som vi fikk på fagdagen og diskuterte disse. Videre 
startet vi på diskusjonen om både sted, tema og organisering for neste år. I 2019 kommer fagdagen i 
kombinasjon med landsmøtet. Villreinrådet gikk rundt 8 000,- i underskudd for fagdagen i år. Dette 
skyldes i hovedsak at det ikke legges på noen seminaravgift – fagdagen er gratis for alle, og at rådet 
betaler reise og opphold for alle foredragsholdere og alle i redaksjonsrådet.  

Følgende innspill og forslag ble notert under gjennomgangen i styret:  

- Det bør være litt kortere foredrag, 20. min. per innlegg bør være tilstrekkelig og deretter 10 
min spørsmål.  

- Vi kan gjerne ha en egen stand på fagdagen (roll up) + oppmuntre andre til bruk av stand. 
- Bruk av gruppearbeid under fagdagen for å engasjere forsamlingen, er avhengig av hvilke 

tema det snakkes om og i hvilken grad man ønsker innspill på konkrete spørsmål. God nytte 
avhenger også av hvordan gruppearbeidet legges opp.  



- Vi bør ha et hotell plass til 100+  
- Dombås kan være et ok sted å ha fagdagen i 2019.  
- Vi bør utfordre vegvesenet på stenging av veier, for eksempel Bjørnevatn i Setesdal Austhei 

når dyra er på trekk sørover til kalving og sommerbeiter. 
- Hva med frivillig fjellvern? Det har av flere blitt lansert (nov. nr. Jakt&Fiske v/ Torstein 

Storaas & Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten) som en mulig vei for å gi 
tilfredsstillende beskyttelse av fjellområder. 

-  «Nasjonalparkriket» i Nord-Gudbrandsdalen bør inviteres til samlingen og til å si noe om 
kommunikasjon – guiding mv.  

- Formidling er viktig i verdiskapingsprogrammet, og kan være et tema for samlingen.  
- Et foredrag om hvordan sikre villreinfjellet med ny kunnskap om ferdsel?  
- Det kan være på tide å begynne å snakke om å regulere ferdsel.  
- Ting har endret seg under landbruks- og matdepartementet. De bør utfordres vedrørende 

vektig mellom vilthensyn og landbruk.  CWD og sau bør tas opp.  
- Vi bør legge opp til et økonomisk overskudd på fagdagen i 2019. 

 

 

SAK 2. ERFARING MED ÅRBOKA 2018. HVA ER STATUS FOR SALG, VERVING, ØKONOMI, ELEKTRONISK 
UTGAVE MV.? 

Jan sendte i forkant av møtet ut en samlet oversikt over lagerbeholdningen av samtlige utgaver av 
Villreinen. Noen årganger er det svært få blader igjen av, mens det er rikelig av andre. Det virker å 
være solgt omtrent tilsvarende antall blader i 2018 som i 2017. Vi får langt i fra solgt hele opplaget. 
Det er flest verving av nye abonnementer på nett, tilsvarende så er det en del som faller i fra. 
Summen er ganske stabil. Det ble ikke konkludert vedrørende utdeling av restopplag nå. Vipsing bør 
være på plass skikkelig i 2019. Det ble diskutert hvor vidt vi burde kunne tilby en komplett serie av 
årbøker. Dette er nå ikke mulig pga få utgaver av en del årganger. Fred Ivar sjekker kvalitet på pdf av 
gamle årganger og kostnad for trykk av 40 eller 50 eksemplarer av utsolgte årganger for å kunne tilby 
kjøp av komplett serie av Villreinen. Vi omtaler mulighet for kjøp av full serie på nettet og registrerer 
interessen.  

 

 

SAK 3 OG 4. PRIS OG SALGSSTRATEGI, STATUS OG UTVIKLING AV NETTSIDENE OG ÅRBOKA 2019 

Dette ble diskutert før middag den 1. og diskusjonen ble tatt opp igjen etter frokost den 2.  

2018 årgangen er lagt ut gratis digitalt for lesing på nett.  

Pris for kjøp av enkeltblad i 2019 settes til kr 150 + porto. Bulkpris på 100 dersom man kjøper 10 eller 
flere blad. Bør være 25 blader per eske. Digital versjon av 2019 årgangen bør legges ut umiddelbart 
og gratis. Dette for å forsøke å få mer aktivitet og å gjøre det mer attraktivt å kjøpe annonseplass. 
Man må registrere hvor mange som leser bladet på nett. Annonsørene bør ha spennende annonser. 
Viktig at man følger opp nyheter og muligheter på sosiale medier for å lose trafikk til nettsidene.  

Fred Ivar viste og illustrerte dagens nettside, den digitale utgaven med funksjoner og hvordan årboka 
sin nettside er planlagt å fungere. Fred Ivar sitt forslag til nettside for årboka høstet skryt. 



Nettadressen er villreinen.no, men vil i praksis ligge som en underside til villrein.no. Villreinsenter Sør 
har vært informert om endring i toppmenyen på villrein.no med lenke til den nye nettsiden. 

Vi fortsetter med tilsvarende løsninger i 2019 som i 2018. En del artikler kan kanskje legges ut på 
nettet fortløpende som en blogg – eller oppslag på sosiale medier.  

Videre om 2019 utgaven, følgene forslag til saker og øvrige temaer og opplysninger ble tatt opp: 

- Innleveringsfrist til artikler settes til 31 januar i år. Dette gikk fint i fjor.  
- Tor har forslag til tre egne artikler i år – Hyttetillatelser og konflikter knyttet til området 

Bjørnevatn – behov for å regulere trafikk når reinen trekker over, villreinutstilling på 
Haukeliseter og om håndteringen av skrantesyke og sau.  

- Styret ser gjerne en sak om avskyting hvor målet er dreiing mot bedre kvalitet på dyra og 
bort fra negativ jaktseleksjon.  

- Det er viktig med en sak om status på kvalitetsnormen for villrein – og hvordan man gripe tak 
i dette.  

- Det bør være en tydelig på frist for vitenskapelige artikler, siden det ofte er et omfattende 
arbeid å lese gjennom og å korrigere disse artiklene. 

- Verdiskapingsprogrammene som er igangsatt, bør også få spalteplass.  
- Hva skjer med jegerkorpset, er det et generasjonsskifte på gang og hvordan er de nye 

jegerne?  
- Bør kunne ha en artikkel om slakting. Video om slakting og partering bør ligge lenk til på vår 

side på nettet.  
- Jakt som del av forvaltningen og hvordan gå frem for å bedre kvaliteten på stamma bør 

omskrives. Jegerens holdninger definerer forvaltningen av villrein.  
- Bør ha en artikkel om tilberedning av villreinkjøtt, spesielt hjerte, tunge – oppskrift mv.  
- Hva med egne røykeovner? Kan være forslag til temahefte for neste høst.  
- Har man et juridisk rammeverk for å regulere ferdsel i sårbare områder? Hva med både 

artikkel og innlegg om fagdagene om dette?  
- utfordringer står villreinoppsyn ovenfor vedrørende når man bør gripe inn ved forstyrrelser.   

 

 

SAK 5. TEMAHEFTE, VALG AV TEMA OG PROSESS FREMOVER.  

Det ble diskutert en del rundt hvilket tema som er enklest å starte med når det gjelder egne 
temahefter. Et temahefte produsert nå rundt årsskiftet, bør på grunn av ressurssituasjonen (tid) 
være relativt enkelt å sette sammen. Det var forslag om et hefte om villrein og hvorfor den er viktig 
for Norge. Dette ville ha vært svært nyttig for spesielt reiselivsbedrifter som gjerne skulle hatt noe 
enkel informasjon å dele ut. Det andre forslaget gjaldt å oppsummere alt som er skrevet om fangst 
og forminner i villreinfjellet. Det sistnevnte ble oppfattet å være lettere å produsere, og mindre 
tidskrevende. Fred Ivar sendte før møtet ut en artikkeloversikt over relevante artikler knyttet til 
forminner. Det ble diskutert om det kan være hensiktsmessig at en som har mye erfaring med 
temaet, presenterer dette innledningsvis i temaheftet.  

 

2. NOVEMBER (STYREMØTE) 

 



SAK 1. NYTT UTKAST TIL STRATEGISK PLAN OG EN KORTFATTET VIRKSOMHETSPLAN. 

I forkant av møtet var det sendt ut nye utkast og basert på tilbakemelding fra forrige styremøte. 
Planen videre er at en del av momentene tatt opp gjennom denne gjennomgangen, tas inn i et 
revidert utkast. Videre så gis det mulighet for styret å skrive sine egne forslag rett inn i planene. Når 
forslagene returneres, så utarbeides enda et forslag som deretter sendes områdene for en høring. 
Områdenes innspill til strategisk plan behandles på neste styremøte og legges frem for vedtak på 
landsmøtet i 2019. 

Følgende momenter og forslag til gjeldende utkast ble tatt opp: 

- Visjonen er for optimistisk – ordet «stadig» bør fjernes. Bør synliggjøre hvor vi er – vi er i en 
kritisk tid.  

- Livsbetingelsene skal bedres/opprettholdes. 
- Alle bør gi innspill på visjonen. Viktig at dette er kortfattet og tidløst. 
- Visjon bør være en linje. Det bør samsvare med det på nettsidene og i vedtektene. 
- Målet bør defineres i forhold til formålsparagrafen. Klarere og enklere mål. 
- To tiltak for å nå målet; fagdag og årbok. 
- Mål – bør være hvorfor vi gjør tiltakene. Det som står under mål nå er delvis tiltak.  
- Vi bør kunne bruke tidligere og andre redaktører for å få verdifull kunnskap om årboka. Tor: 

«Det kan være mer verdifullt enn en leserundersøkelse …»  
- Kunne medlemmene i villreinrådet utvides – som eksempelvis representanter for statlig 

villreinforvaltning? 

 

SAK 2. REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR FRILUFTSLIV. 

Dette ble i korte trekk kommentert.  

Friluftsliv skal utføres på naturens premisser – hva ligger i dette? Hva ligger i naturmangfoldlovens 
bestemmelser knyttet til bruk og føre var prinsippet  

Vi bør jobbe for at i visse perioder – i visse deler av områdene, bør villrein ha prioritet. Kan 
Villreinrådet søke seg inn under paraplyorganisasjonen Forum for natur og friluftsliv (FNF)? De hadde 
eksempelvis avgjørende betydning for OEDs avslag på vindkraftanlegg ved Hovatn i Setesdal Austhei 
gjennom sin lobbyvirksomhet overfor departementets politiske ledelse. Christian kan sjekke opp 
dette. 

 

SAK 3. NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT. 

Kjetil, Endre og Tor kommenterte kort om dette. 

Alle villreinområdene bør skjermes – også de 13 villreinområdene som ikke er nasjonale. De små 
ikke-nasjonale er særlig sårbare for fragmentering og nedbygging.  Frykten er størst for infrastruktur 
og forstyrrelser på bakken – ikke turbinene i seg selv.  

 

 

SAK 4. NY VEILEDER STIER OG LØYPER 



Villreinrådet ber om å bli orientert om prosessen og be om å få spille en rolle i det videre arbeidet.  

 

SAK 5. FORSLAG FRA REINHEIMEN – BREHEIMEN VILLREINUTVALG OM AT RÅDET JOBBER FOR Å 
BEHOLDE KONTROLLKORT OGSÅ I 2019. 

Vi retter en henvendelse til Erik Lund vedr. videreføring av kontrollkort. Vi sender melding tilbake til 
Reinheimen og Breheimen om svaret. Om MDIR har tenkt å gjøre noe i 2019, så er man allerede sent 
ute.  

 

SAK 6. ORIENTERINGSSAKER:  

Vi gikk kort gjennom orienteringssakene. 

6.1. Møte på Hjerkinn med statsråd Ola Elvestuen vedr. utforinger rundt forstyrrelse: 
https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Nyheter-om-miljo-og-klima/vil-
mote-villrein-problema-med-meir-heilskapleg-forvaltning/ 

6.2. Brev til OED fra Villreinnemnda i Nordfjella og Fjellheimen, Heimsilvassdraget. 

Se vedlagt kopi av brev (vedlegg 6). Vi bør rette en generell henvendelse  fra villreinrådet til 
nve om at hensyn til villrein bør ivaretas mer enn i dag. Dette haster. Vi lager et brev etter 
kontakt med Siri. 

6.3. Utkast til ny fjellov er sendt på høring. Vi følger arbeidet med ny fjellov og styret får 
informasjon om dette. Dere kan lese høringsdokumentet her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-11/id2605120/ 

6.4. Det var et godt seminar om villrein og ferdsel på Hardangervidda, på Geilo 25-
26.oktober.  Lena arbeider med et notat/kompendium fra møtet som sendes ut.  

6.5. KLD kommer med forslag til miljøkvalitetsnorm for villrein over nyttår, denne sendes på 
høring 

 

ØVRIG 

Neste redaksjonsrådmøte settes til onsdag 13. – torsdag 14. februar. Christian sjekker sted. 
Styremøte 10-11 april, legges til Lillehammer, Mølla hotell ved Egon sjekkes ut.  

 

 


