
STYRET OG REDAKSJONSRÅDET I 

VILLREINRÅDET I NORGE 

Dato 
23.04.2020 

Referat  
Møte i styret og redaksjonsrådet, Villreinrådet i Norge 

Teams-møte, fra 09:00-11:00 

Til stede: 
Endre Lægreid, Lars Nesse, Olav Søderberg, Randi Rust, Kristian Eiken Olsen, Tor Punsvik, 
Kjetil Bevanger, Fred Ivar Aasand (redaktør), Anders Mossing, Jan Erik Nygård og Christian 
Hillmann (sekretær). 

Forfall: 

Referent: Christian Hillmann  

Neste styremøte: Teams-møte 

På grunn av corona-situasjonen, ble møtet kortet ned til to timer. Det ble kun behandlet 

redaksjonelle saker. De øvrige sakene årsmelding og godkjenning av regnskap som også var 

berammet, utsettes til neste styremøte. 

REFERAT 

SAK 1.  VILLREINEN 2020 

Noen dager før møtet sendte Fred Ivar ut det meste av årboka på pdf for gjennomlesning. Det 

manglet tre artikler som kommer. Kun de artiklene som det var behov for å diskutere ble gått 

igjennom. Følgende moment ble tatt opp: 

- Villreinen blir som før på 104 sider + omslag

- 14. mai er siste frist for godkjenning av artikler. Trykk er berammet til den 19. mai.

Fremdriften forventes å gå som normalt.

- Det ble diskutert om artikler som er meningsytringer og/eller som gjerne bryter med allmenn

forskning bør få komme på trykk. Diskusjonen gikk på romslighet/takhøyde versus at

Villreinen skal fremstå som et fagtidsskrift. Artikler som man er usikre på, leses på nytt av

redaksjonsrådet og beslutning vedrørende trykking tas senere.



- Det var enighet om at dersom man aksepterer trykking av en artikkel som redaksjonen 

mener er meningsytringer som bryter med allmenn forskning, så bør redaksjonsrådet enten 

kommentere artikkelen innledningsvis – eller den settes ved siden av en annen artikkel som 

gir et annet svar.  

- Meningsytringer og diskusjoner skal i all hovedsak kanaliseres til hjemmesiden. 

- Fred Ivar vil kommentere de prinsipielle vurderingene rundt meningsytringer i 

redaktørspalten. 

Redaksjonsrådet diskuterte utfordringer med distribusjon siden fagdagen utsettes til oktober. Det 

koster ca. 15,- per blad å pakke og adressere hvert blad. Følgende muligheter sjekkes ut: 

- Om esker kan sendes nemnder og utvalg for distribusjon. 

- Om det er rasjonelt å sende alt per post. 

- Distribusjon – kan vi sjekke med nemndene og utvalgene om bladene kan sendes dit. 

- Jan og Fred Ivar diskuterer dette videre. 

  

SAK 2. FAGDAGEN 2020 

Fagdagen utsettes til 21. – 22. oktober. Det blir samme sted, Bykle fjellhotell og forsøksvis med det 

samme innholdet som av planlagt i juni. Christian tar på nytt kontakt med foredragsholderne og 

sender ut e-post til de tidligere påmeldte om tidspunkt for ny fagdag. Fred Ivar sender Christian 

relevante e-postadresser for invitasjonen.  

 

SAK 3. EVENTUELT 

- Villrein og Corona 

Tor spilte inn som diskusjonspunkt hvilke konsekvenser coronautbruddet hadde for villreinen. Jakta 

vil trolig gå som normalt. Redusert ferdsel i den sårbare tiden, har trolig virket positivt. Vi har lært å 

bruke digitale møter, som trolig kan benyttes videre gjennom diverse opplæringstilbud for nemnder 

og utvalg.  

- Konsesjonssøknad for utbygging Gravdalen i Nordfjella 

Lars orienterte kort om saken. Den tidligere konsesjonen som ble gitt i 2015 gikk ut 15 feb. 2020.  

Planene er endret og de søker om ny konsesjon. 

Det er viktig å være på vakt nå når det ikke er villrein i området. Saken ligger her: 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=8384&type=V-1 

Styret konkluderte med at utvalget må gå gjennom hva som er sagt, skrevet og besluttet. 

Villreinrådet kan engasjere seg, dersom dette er ønskelig fra den lokale forvaltningen, men saken bør 

forberedes lokalt.  

 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=8384&type=V-1

