
STYREMØTE I VILLREINRÅDET I NORGE 
                                                                                                                                                  
 

    Dato 
11.08.2022 

 

 

Møteprotokoll  
Styremøte i Villreinrådet i Norge 
Teams-møte, fra 19:00-20:30 
 
Til stede: 
Endre Lægreid (Styreleder) 
Olav Søderberg, (Styremedlem) 
Randi Rust (Styremedlem) 
Gunvor Sunde (Styremedlem) 
Fred Ivar Aasand (Kun sak 1, Redaktør) 
Christian Hillmann (sekretær). 
  
Forfall: Kristian Eiken Olsen (Styremedlem) 
 
Referent: Christian Hillmann  

Neste møter:  

Redaksjonsrådmøte, Fagernes, midten/slutten av november, tidspunkt og agenda settes senere  

 

Saker: 

 

1. Reinrosa – forslag fra Tor Punsvik og Per Jordhøy 

Bakgrunn: Tor og Per har laget et forslag om at Villreinrådet skal iverksette et forslag fra ViSa-
prosjektet (2004) om å etablere en ordning med en sertifisering av villreinvennlig næringsutvikling, 
eventuelt en form for belønning og annerkjennelse av enkelte på Villreinrådets fagdager. Form og 
innhold var ikke endelig avklart og forslaget ble ansett som et utgangspunkt. Forslagene og ideene til 
Tor og Per ble sent ut før møtet. 

Behandling i møtet: Styret var samstemt om at å etablere og å drifte en sertifiseringsordning ville 
medføre et behov for innsats og økonomiske ressurser som ligger ut over hva Villreinrådet er i stand 
til å påta seg. I tillegg ble det problematisert at dette ikke lå i eksisterende strategisk plan som etter 
planen skal revideres og vedtas på landsmøtet i 2023. Det ble også tatt opp at det kunne være 
utfordrende å få god innsikt i ulike organisasjoners aktiviteter og å kunne følge disse opp på en god 
måte. Det ble deretter pekt på at kanskje Miljødirektoratet kunne ha vurdert en slik 
sertifiseringsordning opp mot verdiskapningsprosjekter som det er gitt støtte til.   

 



2. Halvårs gjennomgang økonomi 

Brumunddal regnskap har gått gjennom halvårsregnskapet og med støtten fra miljødirektoratet, så 
kan det se ut som årsregnskapet kan gå omtrent i balanse. Men det er litt tidlig å si. Gjennomgang av 
årets salg og erfaring med salg på nett, utsending og regnskap tas på møtet i redaksjonsrådet senere i 
høst.  

 

3. Hardanger Lift, høringsuttalelse til utkast til detaljregulering 

Høringsfristen er 15 september. I møtet ble forslagene til avbøtende tiltak gått gjennom og drøftet. 
Blant annet basert på dette og etter kontakt med Kjetil Heitmann og Anne Gerd Nysveen vil Christian 
vil sende styret et utkast til uttalelse. Det ble ellers notert at styret er sterkt kritisk til omfanget på 
ferdselen og at et svært problematisk område som DNT hytta på Litlos har årlig besøk på 2500-2800, 
mens her planlegges det for rundt 110000 opp i villreinområdet. En kan ellers se for seg at det nå vil 
etableres en turrute Trolltunga – Rossnos – Skjeggedal, noe som vil være problematisk.   

 

4. Orientering, planlegging av møte med KLD og OED 

Endre orienterte om planlagt møte med Klima- og Miljødepartementet mandag 15.08 og tilsvarende 
møte med Olje- og Energidepartementet den 26. august. På grunn av dårlig tidspunkt den 26., 
spørres Kristian om han kan representere rådet i dette møtet.  

 

5. Planlegging av styre- og redaksjonsrådmøte i høst 

Foreløpig ser vi for oss ett fysisk styre- og redaksjonsrådmøte i november og da fortrinnsvis 
på Fagernes. Vi kommer tilbake til agenda og eksakt tidspunkt.  


