
STYRE- OG REDAKSJONSRÅDMØTE I 
VILLREINRÅDET I NORGE 
                                                                                                                                                  
 

    Dato 
 
09.03.2022 

 

 

Referat  
Styre- og redaksjonsrådmøte i Villreinrådet i Norge 
 
Møte i Brumunddal, fra 08:30-12:30 
 
Til stede: 
Endre Lægreid, Fred Ivar Aasand, Tor Punsvik, Olav Søderberg, Randi Rust, Gunnvor Sunde, 
Jan Erik Nygård, Kjetil Bevanger, Jørn Wiik (i økonomisakene) og Christian Hillmann 
(sekretær). 
  
Forfall: Kristian Eiken Olsen og Anders Mossing 
 
Referent: Christian Hillmann  

Neste møter:  

Neste styre- og redaksjonsrådmøte blir månedsskiftet april/mai på teams. Tid for møtet 
avklares senere. 

 

REFERAT    

Styremøte: 

1. Gjennomgang av status og drøfting av utgivelsen av Villreinen 2022 
 
Fred Ivar orienterte og gikk raskt gjennom innkomne artikler. Det er nok til å fylle bladet og mer til. 
Enkelte artikler publiseres også på nett, ca. 10 av 25 artikler legges på nett. Det er viktig å få en 
blanding av artikler, for å få en god bredde i bladet. Fred Ivar ettersender en egen oversikt. Det blir 
en del fra Hardangervidda i år. Ferdsel og to artikler på norm. Omfanget blir som før på 104 sider. 
Dette for å få vekten under 350 g., som betyr ca. 50 kr i porto inkl. moms. 
 
Planen er å pakke, trykke og sende rett fra trykkeriet. Fred Ivar vil hente inn tilbud fra noen trykkerier 
som kan være interessante. Prisforespørsel bør også si noe om prisutvikling videre, spesielt hvis de 
skal ha et lite lager. Trykkerier lokalt rundt Hamar er å foretrekke. Annonser holdes på samme nivå 
som tidligere. Olav vil ha noen esker for utlevering lokalt. Prisen holdes som tidligere på kr. 200 som 
er inkl. porto og mva. Bulkpris 100,-. Vi trykker nå et opplag på inntil 5000,-. 
 
 



2. Temaheftet 2021, erfaring, salg, utsending, annonsering mv., kort orientering 

Fred Ivar orienterte kort om at temaheftet fortsatt ikke er annonsert, men at bestillings- og 
betalingsløsning nå er etablert. Utgiftene ble tatt på 21-budsjettet, mens inntektene kommer på 22-
budsjettet.   
 
 

3. Planlegging av fagdag 1.-2. juni på Spidsbergseter, Rondane 

Lokal forvaltning og Miljødirektoratet hadde i forkant av møtet levert innspill til program og som ble 
gått gjennom. Det er behov for 10-12 innlegg på rundt 20 min. inkl. spørsmål. Forsøker en bussutflukt 
på ettermiddagen, som forhåpentligvis tilrettelegges som rundtur og hvor lokal forvaltning 
orienterer. Utover forslagene fra Miljødirektoratet og lokal forvaltning, så ble følgende notert; DNT 
og hvordan adaptiv besøksforvaltning kan gjennomføres, rovviltets rolle i høyfjellsøkologi og hva kan 
vi lære av tamreinforvaltningen ved Øystein Holand NMBU. Som gave til foredragsholdere foreslås 
sotapølse og caps. Vi anbefaler å starte med lunsj kl. 11. den 1.juni.  

Christian setter opp et programforslag som sendes redaksjonsrådet for uttalelse og deretter tas det 
kontakt med foredragsholderne. Invitasjonen går ut ila mars. 

  

4. Endringer i salg og utsendelse, samt nyregistrering av abonnementer, kort orientering 
Fred Ivar hadde orientert om salg og utsendelse før. Det er behov for å oppdatere listen over 
abonnementer og vi forsøker en kampanje hvor man må gå inn og registrere seg på nytt, for 
oppdatert liste, korrekt adresser og e-poster.  
 

5. Status i arbeidet med å oppdatere regnskap og balanse til Villreinrådet for 2021 
 
Jørn Wiik gikk gjennom resultat og balanse for regnskapet for 2021. Gjennomgangen er vedlagt 
referatet. Før avskrivninger av utestående fakturaer, gikk Villreinrådet knepent i overskudd for 2021. 
Sum eiendeler er som før på rundt 2 mill. og hvor det aller meste er innskudd på villreinrådets 
bankkontoer.  Villreinrådet har hatt en stabil drift.  
 
Jørn purer ubetalte fakturaer over 1000,- for 2020 og 2021.  
Vi må be om at abonnementer må registrere seg på nytt. 
 
Reiseregninger sendes Christian etter møtet og dette oversendes Jørn sammen med oversikt over 
møtegodtgjørelse som utbetales etter møtet. 
 

6. Orientering om arbeidet med planlegging av utsetting i Nordfjella + status for CWD 
håndtering Hardangervidda, kort orientering 

Endre orienterte kort. Mye av diskusjonen nå går på hvor reinen til en ny villreinbestand skal hentes 
fra, og fordeler og ulemper med ulike alternativer. Det mest nærliggende er å bruke villrein fra 
Nordfjella sone 2, men andre alternativer er også diskutert.  
Når det gjelder håndtering av cwd på Hardangervidda er status at en dialogprosess (tilsvarende som 
for reetablering i Nordfjella) er igangsatt. Lokal forvaltning er fornøyde med formuleringene i 
Landbruksminister Borch’s konklusjoner om at ordinær jakt skal være viktigste verktøy i 
håndteringen av skrantesjuke, og at håndteringen skal skje i nært samarbeid med lokal forvaltning!  

 



7. Reinrosa 
 

Tor orienterte om muligheter rundt utdeling av Reinrosa i regi av Villreinrådet. Reinrosa er det siste 
konkrete forslaget fra Visa-rapporten fra 2004, som ikke er realisert. Ulike momenter rundt dette ble 
drøftet slik som; mulige kriterier, hvem skal/bør komme med forslag, hvem skal være målgruppa for 
ordningen, er det en en-gangs belønning – eller en «sertifisering», hvordan sørge for et enkelt 
byråkrati rundt dette, mv. Tor vil forberede et notat med bakgrunn, prosess og mulig gjennomføring 
og med forslag til kriterier, og som eventuelt kan tas opp på fagdagen.  

 

 


