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REFERAT 

Sak 1.  STRATEGISK PLAN MED ÅRLIGE TILTAKSPLAN 2020 

Styret skal iht. strategisk plan årlig utarbeide en årlig tiltaksplan etter en avveining mellom 

tilgjengelige ressurser og nytteverdi, for gjennomføring av diverse prosjekter i tråd med Villreinrådets 

Mål.    

Styret diskuterte om Villreinrådets kjerneoppgaver (årbok – gratis digital utgave, fagdager, nettsider) 

fanger opp de viktigste målsettingene og føringene i strategidokumentet. Videre ble den årlige 

tiltaksplanen gjennomgått og revidert. 

Gjeldende tiltaksplan ble endret til dette: 

Tiltak Gjennomføring Ca. kostnad 

Digital utgave av Villreinen Gjennomført og digitalisert 

som html. 

Temahefte Utsettes til 2021 

Gjennomfører en målrettet brukerundersøkelse 2020 



Nye/restrukturerte nettsider Gjennomført 2019 30 000,- 

Vervekampanje via nemnder og utvalg  Gjennomført 2019 6000,- (evt. + trykk 

6000,-) 

Tilbud om Villreinen. Vi lager et bestillingsskjema 

for eldre utgaver til 50,- per stk. + porto som 

legges ut på nett.  

2019 7000,- 

Økt aktivitet på sosiale medier som Facebook, 

Instagram etc. 

Kontinuerlig - 

Opprette og sende nyhetsbrev jevnlig 

(abonnenter, villreinområder, nemnder etc.).  

  

Jevnlig 5000,- kr/år 

Villreinrådet engasjerer seg i høring, 

implementering og drift av miljøkvalitetsnorm for 

villrein 

2020 og 2021  

 

 

Sak 2. BØR VILLREINRÅDET VÆRE MER SYNLIG OG EN MER AKTIV DEBATTANT OG PÅVIRKER ENN I 

DAG? 

Styret diskuterte om man burde påta seg en mer aktiv rolle i å påvirke, for å løfte kunnskap om 

villrein og for at hensyn til villrein ivaretas og veies tyngre enn i dag.  

Det ble diskutert hvorvidt det var mulig og ønskelig for rådet å engasjere seg i enkeltsaker. Det er 

viktig at Villreinrådet er klar og tydelig i overordnede og generelle saker og som kan være av en 

nasjonal karakter.  

En typisk slik sak er kvalitetsnormen for villrein. Videre bør Villreinrådet også forsøke å få positive 

oppslag i nyhetene om villrein.  

Man bør også være noe mer utadrettet mot media, som blant annet å invitere lokalaviser i de 

områdene hvor fagdagen holdes til fagdagene. Aftenposten har en egen natur-journalist – Ole 

Mattismoen, som kanskje kan utfordres til å skrive om innføring av kvalitetsnormen.  

 

Sak 3. ÅRBOKA 2020 

Fred-Ivar gikk gjennom status og plan for årboka 2020.  

Følgende forslag og kommentarer ble notert: 

- Kjetil Bevanger og Marit Vorkin kan drøfte sak om opprydding av skytefeltet på Hjerkinn 

- Vi åpner ikke for tilsvar på fjorårets artikkel i årboka.  

- Vår uttalelse på kvalitetsnormen, kan refereres/omtales i årboka.  

- Dagmar Hagen kan utfordres til å skrive en artikkel om naturrestaurering neste år. 

- Tilsvarende kan Kjetil skrive om reetablering av trekk over Rausjø neste år.  



- Miljødirektoratet kan utfordres å skrive om hvordan oppsynsvirksomheten har utviklet seg 

frem til i dag. 

- Tilfeller av horngnaging hos villrein er lite omtalt – hva vet vi om forekomst og årsaker til 

det? 

- Hva med å oppfordre på nettsidene til å melde fra om tilfeller av horngnaging? 

- SNO kan utfordres til å følge med på dette, Petter Bråten kan utfordres spesielt. 

- Endre orienterte om prosjektet med å bygge ny turisthytte på Mogen – designet av Snøhetta. 

Endre vurderer å skrive om dette i Villreinen. 

- Både Fred – Ivar (redaktør) og Endre (leder) skal skrive lederartikkel i Villreinen, det kan være 

naturlig å nevne kvalitetsnormen også der.  

- Innføring av digital forvaltning og digitale verktøy bør omtales i Villreinen, Erik Lund bør 

utfordres til å skrive om dette.  

- Miljøkvalitetsnorm, hvor er vi nå og hva skjer fremover? Tor i samarbeid med Anders kan 

skrive om dette. 

Øvrige momenter tatt opp: 

- Villreinen får samme profil som før. 

- Frist for ferdige artikler er 1 mars. Fred-Ivar vil sende ut noen nyhetsbrev iht. samlet e-

postadresser. 

- Noen av artiklene som kommer i årboka, vil først publiserer på nettsidene. 

- Det kan være behov for mer samhandling/drøfting med redaksjonsrådet, uten nødvendigvis 

å møtes fysisk. 

 

Sak 4. FAGDAG PÅ BYKLE FJELLHOTELL 2020 

Christian gikk gjennom foreløpig status og planer.  

Følgende forslag og kommentarer ble notert: 

- Ragnhild Bjåen bør utfordres til å snakke om villreinskolen 

- Hvert foredrag bør ikke være på mer enn 20 minutter. 

- Vi kan vurdere å ta 30 minutter med glasskulesekvens som Tor leder. 

- Lite er trolig klart og bestemt til fagdagene når det gjelder kvalitetsnormen. 

- Vi forsøker å få en tur til Bjørnevatn eller Store Urar. 

- Vi kan få høre om adaptiv løypeforvaltning i Setesdal 

- Direktoratet kan fortelle om siste nytt innen digital informasjon, Sett og skutt app, 

elektroniske jaktkort, jegerprøve mv.  

- Vi bør få siste nytt om skrantesjuke og arbeidet med reetableringsplan. 

- Helse, fotråte og cwd bør tas opp. Kjell Handeland eller Bjørnar Ytrehus bør utfordres. 

- Hva med resultat fra Knutsjø-prosjektet, herunder overføring av viltsykdommer mellom 

dyregrupper? Bjørnar Ytrehus kan kanskje utfordres. 

- Direktoratet bør kunne si litt om kvalitetsnormen, selv om denne ikke er vedtatt til fagdagen. 

Eksempelvis bør man kunne si noe rundt opplæring.  

- SNO kan utfordres på jakt og endring av både oppsyn og jaktkultur. Kanskje kan Knut Nylend 

eller Petter Bråten si noe om dette. Oppsyn og jegeropplæring har hatt effekt. 

- Viktig at vi har i bakhodet at det også bør være noe positivt å fortelle.  

- Arne Sandnes i LMD må inviteres til å si hva som er nytt.  

Tilsvarende eventuelt også Kristin Nordli i KMD. 



Sak 5. FORSLAG TIL MILJØKVALITETSNORM FOR VILLREIN 

Den 30. januar hadde redaksjonsrådet møte med Miljødirektoratet vedrørende forslag til 

kvalitetsnorm, samt noen andre saker. Villreinrådet sendte i ettertid av møtet inn høringsuttalelse og 

den ligger her. 

Av øvrige moment som ble tatt opp, så fikk styret gode tilbakemeldinger fra Miljødirektoratet både 

når det gjaldt årboka, fagdagene, temaheftet og dialogen mellom styret og direktoratet.  

Direktoratet signaliserte også at de var godt fornøyd med Villreinrådet, og at rådet kunne regne med 

en statlig med-finansiering av informasjonsarbeidet (årbok, fagdager og evt. temahefte) til 

Villreinrådet.  

 

https://tema.miljodirektoratet.no/PageFiles/45035/Kvalitetsnorm%20for%20Villrein,%20uttalelse%20fra%20Villreinr%C3%A5det%20i%20Norge.pdf

