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REFERAT  
 
SAK 1.  FORELØPIG ORIENTERING ØKONOMI 

Jan gikk gjennom og delte ut foreløpig regnskap for Villreinrådet. Selv om budsjettåret ikke er over, 

så ser det ut som om regnskapet er i balanse. Endelig og revisjonsgodkjent regnskap legges frem for 

styret våren 2020. 

 

SAK 2. VILLREINEN 2020, GJENNOMGANG AV SAKER, FORSLAG, TEMA, OMFANG, PRIS, MM. 

Salg, publisering, omfang mv.: 

Prisen for enkeltblad settes til 150,- + porto, tilsvarende 2019. Bulkpris 100,- for 10 blad eller mer. 

Gratis utgave på nettet. Dato for publisering blir samtidig med at papirutgaven legges frem. Omfang 

blir tilsvarende i år på 104 sider. Fred Ivar vil sende ut e-post med varsel om skrivefrist for artikler.  

Følgende forslag til saker og tema ble tatt opp: 

- Miljøkvalitetsnormen er viktig for utgaven i 2020. Tor og eventuelt Anders kan ta et ansvar 

for dette. 

- Tor jobber også med en artikkel fra Våmur Roan. Tor kan også skrive om villrein vs. sauebeite 

og «dyrehelsevelferd» av tilstedeværelse av store rovdyr.  

- Bruk av viltkjøtt og tilberedning mat – spekelår mv. kan være i en artikkel i bladet. 



- På sikt kan kanskje også inngå i et temahefte. 

- Hva hvis Vemund utfordres til å skrive om en internasjonal konferanse på rein, vill og tam 

som ble arrangert i høst.  

- Dagmar Hagen i Nina kan utfordres til å skrive om Hjerkinn Pro. Hva har blitt bedre? 

- Naturrestaurering kan være et større tema som etter hvert bør kunne omhandles i et eget 

temahefte. Det kan også kraftutbygging og revidering av kraftkonsesjoner.  

- Villrein og kraftutbygging bør kunne være en sak i Villreinen.  

- Det flerårige prosjektet rundt Villrein og ferdsel på Hardangervidda bør også omtales i 

bladet.  

- Innholdet i bladet bør balanseres, slik at det både er artikler for/av forskningen, og enklere – 

mer lettfordøyelige historier. 

- Viktig at man forsøker å skrive litt om flere områder slik at områdene kan kjenne seg igjen.   

- Hasj tag (#) Villrein på nettsiden bør brukes for å merke bilder.  

- Man bør prøve å skrive enkelt for å fange leseren.  

- Hvert nummer bør ha plass til en sak om gode opplevelser.  

- Bør sette en tidlig skrivefrist for forskningen. 

- Gamle saker fra tidligere tider kan kanskje refereres på nytt i bladet. Per Jordhøy kan kanskje 

utfordres her. 

- Johan Vaa kan kanskje utfordres til å skrive om jakthistorier. 

- Kjell Bitustøyl kunne kanskje skrive noe om «fra tamrein til villrein».  

- CWD status må inn og også fotråte. 

- Det bør være en artikkel om formål, resultat og effekt av bukkeavskytingen på 

Hardangervidda. Endre kan se på dette. 

- Bør allemannsretten utfordres? Dette kunne ha vært en populær sak. 

- En sak om oppsyn gjennom tidene bør kunne skrives. Forslag om Knyt Nylend, og da med 

vinkling på jakt og involvering. Tor kan ta et ansvar for dette. 

- Sverre Fossen i Jostedal bør kunne få et portrettintervju. 

- Dreiing fra matauk og til statusjakt – hva har dette betydd? Med vinkling mot mat som ligger 

igjen i fjellet og respekt for maten.  

- Tor, Johan Trygve Solheim, Tom Udø og og Vidar Holte lagde for 20 år siden en brosjyre om 

slakting. Statskog har også oppdatert en brosjyre. Hva med et temahefte om dette? 

- Film om slakting av rein bør kanskje legges på hjemmesiden.  

- Kjetil vil vurdere å skrive en sak om de lokales bruk av skytefeltet etter oppryddingen. 

 

SAK 3. TEMAHEFTE 2020 

Det var flere gode forslag til tema for temahefte, men enighet om at arbeid med nytt temahefte 

utsettes til 2021.  

 

4. FAGDAGEN 2020 

Tidspunkt for fagdagen 2020 settes nå til den 3-4 juni. Samlingen vil gå fra lunsj til lunsj. Vi vil sjekke 

kapasitet og mulighet for å være på Bykle Fjellhotell i Bykle. Et alternativ kan være Sølvgården på 

Hovden.  

Overordnet tema for fagdagen blir hytter, ferdsel og miljøkvalitetsnormen.  



Disse momentene og forslagene ble tatt opp i møtet: 

- Det blir trolig en del eksempler fra Setesdalsområdet med blant annet adaptiv 

løypeforvaltning, hytteutbygging og ferdsel knyttet til Hovden, samt utfordringer i området 

Bjørnevatn med mer.  

- Tor kan ta kontakt med Rolf Terje Ness, ordfører i Bykle kommune og kommunens 

villreinansvarlige med tanke på åpning av fagdagen og lokale utfordringer og løsninger 

innenfor fagdagens tema.  

- Torgeir Schanke som har hatt en fin artikkelserie i Jakt og Fiske kan utfordres på å ha første 

innlegg for å sette ting i perspektiv 

- Ferdigstilling av miljøkvalitetsnormen kommer nok først en stund etter fagdagen, men det er 

viktig at denne får bred omtale.  

- For en tur ut på ettermiddagen, så kan en kjøre opp til Store Urar. Ved Steinbuskaret mellom 

Botsvatn og Blåsjø er det et ferdselsforbud som det også er interessant å informere om.  

- Bykle kommune har fått mye på plass gjennom et godt arbeid knyttet til adaptiv 

løypeforvaltning.  

- Et annet lokalt tema som kan være av interesse er Fjellreinskolen som har fått betydelige 

ressurser av det nasjonale verdiskapingsprogrammet. 

- Utvikling, turisme og hyttebygging er en stor utfordring for Setesdalsområdet.  

- For Villreinrådet og på en slik samling er det samtidig viktig å ikke være for ensrettet, men å 

forsøke å få en utvikling på naturens og reinens premisser. 

- Politisk ledelse i Klima – og miljødepartementet ved Elvestuen bør utfordres på hva han 

tenker rundt miljøkvalitetsnormen. 

- Verdiskapningsprogrammet bør også være et tema, verneområdeforvalter Jørn Haug vil 

trolig kunne si noe om dette. Han kan også være aktuell når det gjelder omfang og effekt av 

hytteutbygging. 

- Rein har sluttet å gå over Grimstadveien i Rondane, Hans Olav Arnekleiv kan trolig si noe om 

dette.  

- Dersom Forskningsrådet i nær framtidig bevilger støtte til landets så langt største 

forskningsprosjekt på ryper i Setesdal Ryfylke vil det være et naturlig prosjekt å presentere – 

prosjektleder Erlend Nilsen i NINA vil være naturlig å invitere. 

- Bjørnar Ytrehus (CWD), Vegard Gundersen (ferdselsprosjektet på Hardangervidda) og Olav 

Strand i NINA bør trekkes inn tidlig for at disse skal sette av tid til fagdagen.  

- Christian orienterer områdene om tid, sted og tema for fagdagene når ref. fra møtet sendes 

ut.  

 

ØVRIG TEMA TATT OPP PÅ MØTET 

Nasjonal ramme for vindkraft – Hva nå etter at nasjonal ramme er skrinlagt? Det er viktig å informere 

om at folk må være våkne for nå kan det komme nye utbygginger i villreinområdene. Det er også 

viktig å diskutere hvilken rolle Villreinrådet kan ta i slike saker. Christian retter en henvendelse til NVE 

og ber om at Villreinrådet settes på høringslister for saker som kan komme i berøring av 

villreinområder. 


