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    Dato 

 
17.01.2022 

 

 

Referat  
Redaksjonsrådmøte i Villreinrådet i Norge 
 
Teams-møte, fra 19:00-21:00 
 
Til stede: 
Endre Lægreid, Fred Ivar Aasand, Tor Punsvik, Olav Søderberg, Randi Rust, Gunnvor Sunde, 
Jan Erik Nygård, Kristian Eiken Olsen og Christian Hillmann (sekretær). 
  
Forfall: Kjetil Bevanger og Anders Mossing 
 
Referent: Christian Hillmann  

Neste møter:  

Neste styre- og redaksjonsrådmøte blir den 8.– 9. mars på Honne, med oppmøte til middag 

kl. 20. Deretter møte den 27-28 april. Sted for dette møtet avklares senere. 

 

REFERAT    

Styremøte: 

1. Møtegodtgjøring styremøte, dagsmøte, eksterne bidragsytere i redaksjonsrådet  
 

Styret besluttet iht. til myndighet gitt på landsmøtet, at medlemmer av redaksjonsrådet som ikke får 
annen godtgjøring for deltagelsen, vil få vurdert møtegodtgjørelse fra styret hvert år. Styret besluttet 
videre at Kjetil Bevanger og Tor Punsvik får møtegodtgjørelse på linje med styremedlemmene for de 
møtene de deltar i. Denne ble på landsmøtet den 13. oktober 2021 fastsatt til kr. 2000 per dag for 
styremedlemmer og kr. 3000 per dag for leder.  
 

2. Søknader om økonomisk støtte for 2022, kort orientering 
 
Christian orienterte om at det for 2022 er søkt Miljødirektoratet om kr. 270 000,- til utgivelse av 
Villreinen 2022 og kr. 75000,- til arrangering av fagdager 2022.   
 

3. Regnskap og sekretærtjenester, orientering og status for omlegging av regnskap.  
 



Brumunddal Regnskap ved Jørn Wiik har overtatt regnskapet etter Jan Hageland. Jørn orienterte kort 

om at han var i gang med regnskapet for 2021 og at det virket ok å få oversikt. Det er viktig å rekke 

rapportering av arbeidsgiveravgift, skatt mm. Vi venter på godkjenning av signaturrettigheter i  

Brønnøysundregisteret, og når det er i orden vil regnskapsfører få tilgang til bankkonti og kunne 

betale fakturaer.  

 

Redaksjonsrådsmøte: 

4. Møteplan og møteform (type, tid og evt. sted) for styre- og redaksjonsrådmøter i 2022.  

 

Neste styre- og redaksjonsrådmøte blir den 8.– 9. mars på Honne, med oppmøte til middag 

kl. 20. Deretter møte den 27-28 april. Sted for dette møtet avklares senere. 

5. Fagdagen 2021, gjennomgang av tilbakemeldinger og inntrykk 
 
Christian orienterte kort om innsendte tilbakemeldinger på fagdagen. Det var svært gode 
tilbakemeldinger og også mange som har sett på opptaket av fagdagene på nettet. Det var ingen 
entydige signal om ønsker for tema eller lokalisering for årets fagdag.  
 

6. Fagdag 2022, tidspunkt og sted? 
 
Fagdagen settes foreløpig til den 1-2 juni. Mulige steder som ble nevnt var Savallen, Oppdal, Voss, 
Lærdal og Eidfjord. Christian sjekker ulike muligheter og tilbud til møtet på Honne. 
 

7. Nytt på villreinen.no (bestilling og betaling mv.) 
 
Fred Ivar orienterte. Villreinen.no blir satt opp med ny nettbutikk med mulighet for betaling med 
kort, Vipps og faktura, men dette arbeidet kan ikke fullføres før tilgang til bankkonti etc er i orden. Vi 
venter på at formalitetene (samordnet registermelding) skal bli behandlet i Brønnøysund.  
 
Vi vil fremover forsøke å ha utsending direkte fra distributør. Også bulkutsendinger.   
 

8. Temaheftet Villrein og ferdsel, 2021, erfaring, vipps, utsendelser mm.  
 
Temaheftet er på 150 sider og er svært viktig for å kunne få oversikt over forskning og artikler på 
effekter av ferdsel og forstyrrelser. Temaheftet er sendt ut til de som bestilte tidlig på nett og 
fakturering tas opp når rettigheter og regnskapet. Foreløpig sendes en liste ut til distributør. 
Temaheftet er for øvrig ikke markedsført enda. Det tas sikte på å markedsføre temaheftet om ca. to 
uker (når ny nettbutikk med bestilling og betalingsløsning er klar (se over)).  
 

9. Årboka 2022 
 
Fred Ivar sendte før møtet ut en oversikt over mulige artikler, og det vil etter møtet sendes bredt ut 
en forespørsel om forslag til artikler. Videre ble følgende notert i møtet: 

- Espen Finstad, med andre, bør engasjeres i forbindelse med nye arkeologiske funn i breer. 
- Hvor er menneskene i årboka? Hva med Knut Granum eller Lars Nesse?  
- Turposter vs. grunneiers rett til å nekte tiltak på egen eiendom kan være en god artikkel – 

Marit Vorkinn kunne ha sett på denne problematikken.  
- Olav Hårdnes i Sølnkletten villreinutvalg at står for artikkel om ferdselsutfordringene der. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvillreinen.no%2F&data=04%7C01%7Cfmoachi%40statsforvalteren.no%7C349c3c500dcc4bf7eb4108d9d60b92de%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637776167621176599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cndEYQIOiWUthRNZlglnFBJIbNl%2FCCLIuar%2FXu%2B12Vk%3D&reserved=0


- Lars Arne Bay og Tor skriver en artikkel der de går kritisk gjennom konsekvensutredningen 
Naturrestaurering har laget om mulige effekter på villreinen om den planlagte gondolen 
Hardanger Lift fra Odda til Rossnos (1440 moh). 

- Kjetil har vært i kontakt med Brit Solli som ledet utgravingen på Verket. På grunn av sykdom 
ligger hun noe etter med publiseringen, men har i 2022 fått innvilget forskningspermisjon og 
skal jobbe med Verket. Dateringene er klare, gjenstandskatalog på det nærmeste klar, og alle 
dyrebeina er analysert. Zoo-arkeolog Liselotte B. Takken ved UiB skal være med å skrive 
artikkel. Solli vil skrive i Villreinen når den vitenskapelige publiseringen er klar. 

- Presentasjon av Våmur Roan er klar og er sendt Anders som medforfatter til kommentering. 
- Blefjell kunne også ha vært presentert og Tor ser på dette.  
- Det ligger an til svært mye om ferdsel nå – og sett i lys av alt fokuset på dette i fjor, så burde 

man også sett på andre saker.  
- CWD, både nyheter og nytt fra forskningen bør omtales – gjerne en faglig artikkel. 
- Det er nå startet en dialogprosess på Hardangervidda og arbeidet med planlegging av 

reetablering i Nordfjella er i gang.  
- Det bør lages en oversikt og prioritering rundt forskning som skal iverksettes. Blant annet 

burde man sett på en mulig artikkel rundt beslutningen nå om veien videre på 
Hardangervidda.  

- Hva med å utfordre Espen Barth Eide gjennom et intervju i bladet? 
- Det bør også være en artikkel om status rundt normarbeidet. Hvorfor tar det så lang tid? 
- Christian spør Vemund om en mulig artikkel rundt fremdriften på normarbeidet – og gjerne 

med klassifiseringene.  
- Kvalitetsnormvurderingene for de ti nasjonale områdene skal leveres i mars. 
- Hva med en artikkel om «gamle dager»?  
- Også kanskje aktuelt å følge opp forskningen på Evenstad?  
- Også fint med et internasjonalt perspektiv med artikkel om Caribou. Knut Matslien kunne 

vært utfordret. 
- Tor og Per Jordhøy skriver om mulighet med reinrosa i årboka. 
- Tor sjekker ut hva som kreves for at Villreinrådet skal kunne dele ut Reinrosa som stimuli for 

å fremme en bærekraftig og villreinvennlig næringsliv i fjellet med Vemund.  
 


