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Referat  
Redaksjonsrådmøte i Villreinrådet i Norge 
 
Teams-møte, fra 19:00-20:30 
 
Til stede: 
Endre Lægreid, Kristian Eiken Olsen, Fred Ivar Aasand (redaktør), Tor Punsvik, Olav 
Søderberg og Christian Hillmann (sekretær). 
  
Forfall: Anders Mossing, Lars Nesse, Kjetil Bevanger, Randi Rust 
 
Referent: Christian Hillmann  

Neste styremøte: Tas i tilknytning til fagdagen 21-22 oktober 

Møtet ble holdt for å gå gjennom planleggingen av fagdagen. Det eneste som ble tatt opp av 

andre saker, var orientering fra Endre rundt endring av Viltlova.  

 
REFERAT  
 
Christian orienterte om status for fagdagen. Det har i år vært svært stor interesse for fagdagen og det 

føres nå venteliste. På grunn av koronatiltak, så ble det satt en grense på 80 påmeldte for å ivareta 

en meters avstand. 63 av disse får plass ved hotellet i Bykle, mens 17 må transporteres til et hotell på 

Hovden (20 min unna).  Av endringer i programmet som ble tatt opp, så var det ønskelig å gi plass til 

presentasjon av modeleringen/dataprogrammet til Manuela Panzacchi knyttet til inngrep og 

belastning. I tillegg meldte Anders Mossing per e-post etter møtet at befaringen vel så godt kan 

holdes av Jørn Haug, evt. Sigrid Bjørkum i Bykle kommune. Christian tar kontakt med Anders for å 

undersøke dette nærmere.  

Christian tar også kontakt med foredragsholderne med spørsmål om hvordan de ønsker å 

presenteres. 

Det hadde vært hyggelig med en toastmaster under middagen. Reidar Sandal blir spurt om dette av 

Christian. Vi ønsker å ha en enkel gave til foredragsholderne og det er forslag om boka «der reinen 

går er jorden fredet» av fjellreinskolen. Vi tenker gave i størrelsesorden inntil 300,-. 

Øvrige kommentarer notert: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/modernisering-av-viltloven/id2692471/


- Vi bør vurdere regler for påmelding slik at flest mulig av nemnder og utvalg kan være 

representert, dersom den store interessen vil vedvare også til neste år. 

- Vi bør legge til rette  for en prat med Miljødirektoratet om kvalitetsnormen og Villreinrådet 

sitt ansvar, gjerne kvelden før fagdagen. 

- Vedrørende innspill til revisjon av viltlova, så bør man vurdere å spille inn at det bør i et 

revidert lovgrunnlag være muligheter for å regulere ferdsel i sårbare områder og tider.  

- V i bør etter en dialog med direktoratet, vurdere hvordan bet slikt innspill bør begrunnes og 

lanseres.  

- Christian tar kontakt med LMD og hører hvordan prosessen med endring av viltlova ligger an 

og hvordan fremdriften skal være. 

- Neste møte blir redaksjonsrådmøte på Bykle før fagdagen.  

 

 


