
STYREMØTE I VILLREINRÅDET I NORGE 

                                                                                                                                                  
 
    Dato 

 
31.01.2023 

 

Referat  
Styremøte i Villreinrådet i Norge 
 
Teams, 19:00-20:00 
 
 
Til stede: 
Endre Lægreid, Fred Ivar Aasand, Kristian Eiken Olsen, Olav Søderberg, Randi Rust og 
Christian Hillmann (sekretær). 
  
Forfall:  
Gunnvor Sunde 
 
Referent: Christian Hillmann  

Neste møter:  

Neste planlagte møte er et styre- og redaksjonsrådmøte med oppmøte til middag kl. 20 den 

21. mars med selve møtet 22.mars. Det sjekkes ut om møtet kan tas på Svanøy- for å bli 

bedre kjent med stiftelsen elgen.   

 

SAKSLISTE: 

Sak. 1. Kandidater ekspertgruppe. 

Villreinrådet i Norge har fått i oppgave om å ta kontakt med den lokale villreinforvaltningen 

og å komme med forslag til lokale representanter som kan delta i arbeidet med klassifisering 

av de 14 villreinområdene i Norge som ikke ble klassifisert i 2022. Dette gjelder 

villreinområdene; Skaulen Etnefjell, Våmur-Roan, Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, Norefjell-

Reinsjøfjell, Oksenhalvøya, Fjellheimen, Lærdal-Årdal, Vest-Jotunheimen, Sunnfjord, 

Førdefjella, Svartebotnen, Tolga Østfjell og Raudafjell.  

Christian la frem forslag til kandidater og styret vedtok listen uten endringer. Listen ble 

deretter oversendt Miljødirektoratet. 

 

 

 



Sak. 2. Revisjon av strategisk plan, 1. utkast. 

Endre og Christian orienterte om at vi anså at Villreinrådet nå hadde aktivitet som var greit 

tilpasset de ambisjonene og målene som fremkommer i gjeldende plan. Revisjonen av den 

strategiske planen burde dermed ikke medføre noen stor kurs- eller aktivitetsendring.   

Vi gikk gjennom 1. utkast til revidert plan og rettet opp direkte i planen. Planen tas deretter 

opp på neste møte. 

 

Sak. 3. Øvrig forberedelse til landsmøtet (landsmøtesaker og noen oppgaver fra 

protokollen fra forrige landsmøte). 

Vi gikk gjennom de to oppgavene som styret fikk på forrige landsmøte i 2021;  

«Styret bes om å utarbeide en vurdering knyttet til styre- og ledergodtgjøring for landsmøtet 

i 2023. Styret bør selv vurdere godgjøring for øvrige medlemmer i redaksjonsrådet»  

og  

«Styret bes om å utarbeide en vurdering rundt områdekontingent til landsmøtet i 2023». 

Når det gjaldt styre- og ledergodtgjøring så er det valgnemnda som foreslår en eventuell 

endring, men det ble ikke tatt opp noe behov for økning. Øvrige medlemmer i 

redaksjonsrådet får etter landsmøtet i 2021 samme honorar som styremedlemmer – så 

fremt arbeidet ikke dekkes av eventuell arbeidsgiver. 

Når det gjelder områdekontigent, så har denne vært uendret siden 2005 – men styret tenker 

det er grunn til å avvente en eventuell oppjustering for å holde kostnadene for områdene 

lavest mulig.  

 

Sak. 4. Fagdag 2023. 

Christian orienterte om at vi hadde fått hotelltilbud fra Scandic Voss og Beitostølen Resort. 

Dato er 31. mai – 1. juni. Vi går videre med tilbudet fra Beitostølen Resort og har dialog med 

dem. Christian har vært i kontakt med – og oversendt Valgnemnda relevante papirer. Vi har 

også etterspurt forslag til foredrag/innlegg fra Miljødirektoratet og vi vil i etterkant drøfte 

innhold og innretning på seminaret. Invitasjon tenkes sendt ut etter styre – og 

redaksjonsrådmøte 21-22 mars.  

 

Sak. 5. Orientering fra møte med Stiftelsen Elgen 

Endre og Fred-Ivar har vært i møte med Johan Tryggve Solheim som er ny leder for stiftelsen 

Elgen og som gir ut Hjorteviltet. Møtet var initiert av stiftelsen Elgen og dreide seg om 

eventuelle samarbeidsgevinster.  Vi diskuterte at vi kanskje kunne legge neste møte til 

Svanøy for å bli bedre kjent.   



 


