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REFERAT  
 

SAK 1.  REFERAT OG DISKUSJONSSAKER  

Vi gikk gjennom de oppfølgingssakene som det ble besluttet å undersøke på forrige styremøte. I 

forkant var det sendt ut en kort skriftlig redegjørelse for hvert punkt. Et sammendrag legges også ut 

her i referatet: 

a. Kontrollkort 

Svar fra Miljødirektoratet november 2018: De omstrukturerer og fornyer 

hjorteviltregisteret, samtidig som de utvikler en App som vil ha mye av den 

samme funksjonalitet som "settogskutt".  Begge disse vil være i drift i løpet av 

første halvår 2019.  I den forbindelse er det mest sannsynlig at de beholder 

det manuelle kontrollkortet også i 2019. 

 

Christian tar kontakt med MDIR med ønske om å få informasjon om villrein-

appen, og eventuelt få prøve ut og vurdere denne.  

 

Fred – Ivar tar kontakt med MDIR for å få mulig omtale av prosjektet i årets 

utgave av Villreinen. 



b. Forum for natur og friluftsliv 

Det ble tatt kontakt med Forum for Natur og Friluftsliv, vedr. eventuelt 

medlemsskap i dette forumet. Forumet har en desentralisert organisering 

hvor det er fylkeskontaktene som er kjernen i organisasjonen. Medlemsskap 

er gratis, forumet tar gjerne imot nye samarbeidspartnere og det er nok mulig 

å dra veksler på forumet i ulike saker. Det er mer naturlig for områdene 

(nemnder eller utvalg) å være medlem hos ett av de aktuelle 

fylkesorganisasjonene enn for Villreinrådet. 

 

Dette kan eventuelt tas opp og diskuteres på landsmøte til sommeren. 

 

c. Villreinalliansen,  

Det var et felles møte med en rekke organisasjoner den 16. januar vedr. 

etablering av en «Villreinallianse». Styret fikk utsendt et eget referat fra 

møtet. Hovedpunktene er også referert her:  
Arbeidet vil være tuftet på følgende premisser: 

- Det etableres et uformelt fora bestående av de aktuelle organisasjonene 

- NJFF påtar seg rollen som et nav for samarbeidet – koordinere arbeidet, ta 

initiativ til møter, initiere fellesutspill mm  

- Organisasjonene bestemmer selv hva de til enhver tid vil være med på og hva de 

ikke ønsker å delta på. Dette avgjøres fra sak til sak. 

- Det følger ingen økonomiske forpliktelser knyttet til å være med i samarbeidet. 

Organisasjonene dekker selv kostnader for egen deltakelse på eventuelle møter. 

Styret i Villreinrådet mener at det kan være svært positivt å samarbeide i en 

«villreinallianse», men at man ikke ønsker å forplikte seg på noen måte. Det 

må være et løst samarbeid fra sak til sak.  

 

NJFF ble invitert til å fortelle om målet med en «villreinallianse» på fagdagen 

på Dombås.  

 

d. Veileder stier og løyper 

Det ble tatt kontakt med friluftsseksjonen i Miljødirektoratet. Det er to 

oppgaver som de har nå som vil kunne ha stor betydning for villrein. Det 

første er en veileder for sti - og løpeplanlegging. Denne skal lanseres i slutten 

av februar.  Det er ønskelig at MDIR deltar på fagdagen og legger frem 

veilederen. Den andre saken er en nystartet og 5-årig nasjonal satsing på 

ferdselveier for friluftsliv. 2019 blir et år med kunnskapsinnhenting for dette 

prosjektet. 

 

e. Veileder for byggesaksbehandling for hytteutbygging – mulig nye rikspolitiske 

retningslinjer for hyttebygging.  

Denne saken kom opp under møtet med NJFF m. fl. Det har vært kontakt med  

Kommunal – og Moderniseringsdepartementet om dette. I første omgang så 



nøyer de seg med en veileder til kommunene rundt hytteutbygging i typiske 

pressområder. Det kan bli aktuelt med nye rikspolitiske retningslinjer knyttet 

til hyttebygging i fjellområder, men dette må i så fall først klareres politisk. 

Det er usikkert og i første omgang ser de det som naturlig å se eventuelle 

tilbakemeldinger på veilederen.  

 

 

SAK 2. VILLREINEN 2019 

Fred Ivar delte ut og gikk gjennom oversikt over artikler som var mottatt og planlagt til årets 

utgave. Det ble ikke registrert noen spesielle utfordringer, og årboka skal være klar til årets 

fagdag/landsmøte.  

Noen av artiklene publiseres på nett som en «teaser» før bladet trykkes. 

 

SAK 3. TEMAHEFTE. 

Fred Ivar delte også ut artikkelsamling til årets temahefte som har fokus på Arkeologi, 

fangstkultur og fangstanlegg. Siden 2009 er det 27 artikler innenfor disse temaene, i alt 100 

sider. Det er i øvrige tidsskrift skrevet relativt lite om fangstkultur og fangstanlegg, slik at 

temaheftet vil romme de aller fleste artiklene som er skrevet om dette.  

Det ble diskutert om temaheftet bør deles i flere deler, som utgis som en serie. Inntil videre 

så satses det på å ha ett, helhetlig hefte.  

 

SAK 4. NETTSIDENE. 

Fred Ivar viste de nye nettsidene knyttet til årboka. Det lenkes direkte til denne fra 

villrein.no. Her kan man lese hele utgaven digitalt, eller enkelt bestille papirutgave. Det 

anbefales at man gir Fred Ivar tilbakemelding på form og innhold på nettsidene.  

Det ble tatt opp at nettsiden villrein.no begynner å bli noe uoversiktlig og at det behov for 

mer plass på toppfanene. Det er ønskelig fra villreinsentraene å ha en fane hver til 

villreinsenter sør og nord, og at fanen for Villreinrådet og årboka kanskje kan slås sammen. 

Villreinrådet vil diskutere dette på neste styremøte.     

 

SAK 5. HØRING STRATEGISK PLAN 

Utkast til Strategisk plan og virksomhetsplan ble sendt på høring til alle nemnder og utvalg. 

Det kom inn kun to skriftlige innspill (fra nemnda for Setesdalen og Ryfylkeheiene og 

nemnda for Rondane og Sølenkletten) og ett per telefon (Vest-Jotunheimen villreinområde). 

De konkrete innspillene var disse: 



1. Villreinrådet bør forsterke det etablerte samarbeidet med Villreinsentrene når det gjelder 

kunnskapsformidling og kompetanseoppbygging.  

2. Villreinrådet bør ikke opprette et eget domene med egen startside.   

3. Det er viktig å forsøke å utvide målgruppa for kunnskapsformidling, og støtter 

omleggingen til at «Villreinen» utgis digitalt.  

4. Den årlige fagdagen bør være tilgjengelig som nettkonferanse.   

5. Det er behov for at noen tar en sterkere rolle som politisk pådriver i villreinspørsmål på 

nasjonalt nivå.  

6. Villreinrådet bør klargjøre i større grad hvilke ambisjoner rådet skal ha i en slik rolle, og 

hvem som kan være alliansepartnere i arbeidet.  

Representant fra Villreinsentraene (Anders Mossing), sitter nå i redaksjonsrådet. Det er ikke 

planer om å opprette en egen nettside, men undersiden (til villrein.no) til årboka har 

domenet villreinen, samme som navnet til årboka. Årboka er nå tilgjengelig for gratis, digital 

lesing på nett. Årets fagdag skal vi forsøke å streame på nett. Det er nylig dannet en 

«villreinallianse» for å lettere og bedre kunne påvirke beslutningstagere. Villreinrådet er som 

de øvrige samarbeidspartnerne med etter en vurdering fra sak til sak.  

Samarbeidet rundt villreinalliansen tas med i strategisk plan.  

 

SAK 6. FAGDAG OG LANDSMØTE 

Villreinrådets fagdag blir fra 6. – 7. juni (fra lunsj til lunsj). Villreinrådets landsmøte 

arrangeres i forkant av fagdagen den 6. fra kl. 10:00 – 13:00. Prisen for fagdagen (fullpensjon 

overnatting, tre-retters middag m drikke, to lunsj og seminar), settes til kr. 2400,-.  

Christian gikk gjennom forslag som har kommet til ønskede foredrag og tema. Det ble også 

diskutert flere andra aktuelle foredragsholdere, og aktuelle steder for en tur ut. Siden 

eventuelle foredragsholdere ikke er kontaktet, refereres ikke dette her.  

 

SAK 7. DIVERSE 

- Regnskap og årsmelding for 2018. 

Jan gikk gjennom foreløpig regnskap for 2018. Endelig regnskap og 

årsmelding behandles på neste styremøte, i april. Da behandles også 

programmet for landsmøtet i 2019. Valgnemnda varsles imidlertid snarest. 

- Salg av hele serien av Villreinen – fra 1986 – 2019. Utsolgt årgang fra – 86, 

- 87 og – 89, trykkes nå på nytt i 100 eks. Dette koster 25 000,-. Det lages 

noen samlepermer med hele serien i kartong, som selges for 1500,-. Dette 

bør være klart til fagdagen. Enkeltblad av årganger som det er lite igjen av, 

kan selges for kr. 100,-.    



 


