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REFERAT  
 
Sak 1. Villreinen 2020, evaluering av utgivelse og distribusjon + gjennomgang av salg/inntekter. 

Fred Ivar orienterte om arbeidet med årboka. Gode tilbakemeldinger. Det var i 2020 utfordringer 

med i hovedsak bulkdistribusjon. Dette på grunn av at fagdagen som normalt benyttes til 

bulkdistribusjon, ble utsatt til høsten. I tillegg kom det mange blad i retur pga. manglende og feil 

adresser. Posten sender nå gamle adresser uten gateadresser konsekvent i retur. Det virker som at 

det har kommet en hel del nye abonnenter – men det har også vært en del bortfall. Det ser foreløpig 

ut som at salget tilsvarer tidligere år, og med utfordrende distribusjon i 2020 er dette positivt. 

 

Sak 2. Villreinen 2021, planlegging av utgivelse, distribusjon, oppstart. 

Det legges for 2021 opp til tilsvarende frister som i 2020.  

Jan foreslår at Lundeby (benyttet for distribusjon i 2020) nå kun distribuerer enkeltblad og at vi selv 

distribuerer bulksalg gjennom fagdagene. Jan får i 2021 en ny e-postadresse. De vi/Lundeby, hadde 

utfordringer med å distribuere Villreinen til pga manglende adresse, må nå registrere seg på nytt. 

Fred Ivar legger ut en oppfordring om dette på nettet og på facebook. Det ble notert at det er viktig å 

nyttegjøre seg av tilbudene som facebook gir, gjennom verving. Det kom forslag om å skrive om 

villreinområdet Norefjell-Rensjøfjell i årboka 2021. Tor tilbød seg å skrive om området og Anders har 

også god kunnskap om området. Sindre Eftestøl, kan eventuelt skrive en artikkel i bladet rundt 

fornybar energi. 



 

Sak 3. Fagdag 2020, evaluering samt oppstart av planlegging for 2021 

Tilbakemeldinger mottatt i forbindelse med evaluering av fagdagen var sendt ut i forkant av møtet. 

Vi kjente oss igjen i det som kom frem. Fagdag og landsmøte i 2020 bør være et sted med relativt god 

kommunikasjon og hvor hotellkapasiteten ikke er begrensende. Vi tar sikte på å avklare tid, sted og 

hovedtema på neste styre/redaksjonsrådsmøte.  

 

Sak 4. Drøfting rundt eventuell utgivelse av temahefte i 2021 

Vi lanserte forrige – og første temahefte i 2019. Dette var om forminner i villreinfjellet. Det er 

ønskelig å forsøke utgivelser annethvert år, slik at etter planen skal vi ha en utgivelse i 2021. Generelt 

rundt temahefter ble det notert at vi må velge et tema som vi kan litt om – og hvor vi har en del 

artikler i årbøkene - men vi må også få inn ny kunnskap. Noen av oss kan inviteres til å skrive en 

synteseartikkel, for det skjer mye hele tiden. Viktig med noe nyansering innenfor ulike tema.  

Det ble på møtet ikke konkludert rundt tema, men følgende forslag ble lansert: 

- Vindkraft vannkraft og fornybar energi. Det skjer mye i Setesdalen knyttet til revisjon av 

vassdragskonsesjoner. 

- Ferdsel, og spesielt knyttet til nye heiser.  

- Fra slakteplass til middagsbord 

- Jakt, jaktseleksjon og jaktutøvelse 

Det ble besluttet at Fred Ivar kunne undersøke tilfanget av artikler til temahefter innenfor disse 

temaene, og at valget tas på neste møte.  

 

Orienteringer/drøftinger: 

- Innspill til endring av viltlova 

Tor vil/har sett på gjeldende lovverk og laget et arbeidsnotat rundt dette. Flere har gitt innspill på 

Tors utkast. Christian har meldt til Arne Sandnes LMD om at Villreinrådet vil sette i verk en prosess og 

med sikte på å gi innspill til arbeidsgruppa som er nedsatt for å se på dette.  

- Gondolsak i Odda. Høringsfrist 6 januar. 

Endre orienterte. I planprogrammet så bør villreininteressene spilles inn.  Hardangervidda er et 

område med en regional plan, revidert i 2020. Villreinrådet bør legge seg inntil villreinnemnda sin 

uttalelse. Villreinrådet bør engasjere seg i saken gjennom et innspill om at ønsker om bygging av 

gondolbaner gjelder flere områder og at man bør sette søkelys på økt ferdsel inn fra 

gondollandingsplass og inn i villreinområda. Vi må bevare de områdene som gjenstår. Christian lager 

et utkast før jul. 

- Tiltak i strategisk plan, gjennomgang og eventuelle endringer 

Vi gikk gjennom årsoppgavene i strategisk plan og oppdaterte planen. 

- Forslag til lokale medlemmer i "ekspertgruppe" knyttet til kvalitetsnormen. 

Vi har etter møtet sendt ut brev til alle områdene og bedt om innspill innen 15. januar. 



- "Siste utvikling" knyttet til CWD 

Endre orienterte om sine siste møter knyttet til dette. Videre engasjement fra Villreinrådet ble 

drøftet. Man bør avvente rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet som er ventet ila. 

Januar. Det er viktig med god kontakt med NJFF og Christian holder kontakt med Siri Parmann om 

både dette og rundt arbeidet med å følge opp vilkårsrevisjoner av vassdragskonsesjoner.  

- Villrein.no: 

Villreinsenteret jobber med en ny grafiskprofil, villreinsenteret ser i forlengelsen av dette også på 

nettsidene. Det bør settes ned en arbeidsgruppe sammensatt av flere. Både villreinsentrene og 

Villreinrådet anser at man er mest tjent med et samarbeid også fremover. Godt med et samarbeid og 

en felles løsning. Nettsiden fungerer for de som er vant med å bruke den – men kan virke å ikke 

fange opp nye lesere.  Fred Ivar og Endre blir Villreinrådets representanter i den ovennevnte 

arbeidsgruppa. De bør vurdere en intern diskusjon om Villreinrådets «behov», fremtidsvyer m.m. i 

forkant av møte-/r i arbeidsgruppa. 

 


