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Referat  
Redaksjonsrådmøte i Villreinrådet i Norge 
 
Teams-møte, fra 16:30-18:00 
 
Til stede: 
Endre Lægreid, Fred Ivar Aasand (redaktør), Tor Punsvik, Olav Søderberg, Kjetil Bevanger, 
Randi Rust, Lars Nesse og Christian Hillmann (sekretær). 
  
Forfall: Anders Mossing, Kristian Eiken Olsen 
 
Referent: Christian Hillmann  

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

Møtet ble holdt for å gå dele informasjon rundt cwd funnet på Hardangervidda og med vekt 

på hva Villreinrådet eventuelt bør foreta. Christian kom med en kort oppdatering rundt 

arrangering av fagdagene.   

 
REFERAT  
 
Endre og Lars orienterte resten av redaksjonsrådet om møtene med forvaltning og forskning som de 

hadde vært invitert til i kraft av å være nemndleder for Hardangervidda og cwd – koordinator.  

Det ble diskutert hvilken rolle Villreinrådet bør ta, og hva man eventuelt bør mene noe om, når det 

gjelder påvisning av cwd på Hardangervidda og eventuelle tiltak.  

Med bakgrunn i Villreinrådets rolle og mål om villrein inn i fremtiden – så var det enighet om at 

villreinrådet bør lage et brev/komme med en uttalelse som sendes bredt ut og som legges på 

nettsidene.  

Det er viktig at Villreinrådet forsøker å sette et søkelys på lokal drøfting og involvering – før 

eventuelle beslutninger fattes.  Det er også viktig at vi setter et kritisk lys på manglende kunnskap om 

cwd og at vi etterspør en innsats for å iverksette forskningsprosjekter for å bygge opp et 

kompetansemiljø på cwd.  

Viktig at denne uttalelsen foreligger i forkant av evt. vurdering av vitenskapskomiteen for 

mattrygghet.   

Øvrige moment tatt opp i møtet: 



Villreinrådet skal komme med forslag til lokale kandidater som skal sitte i ekspertgruppe som skal 

vurdere de nasjonale villreinområdene innen 2022. Christian spør Vemund om mer informasjon og 

tidsfrister knyttet til vår oppgave. 

Vedlegg: 

- Villreinrådets uttalelse knyttet til CWD – prosess frem mot tiltak 

 

 


