
STYRE- OG REDAKSJONSRÅDMØTE I 
VILLREINRÅDET I NORGE 
                                                                                                                                                  
 

    Dato 
 
15.11.2022 

 

Referat  
Styre- og redaksjonsrådmøte i Villreinrådet i Norge 
 
Fagernes 15. november, fra 08:30-13:30 
 
Til stede: 
Endre Lægreid, Fred Ivar Aasand, Tor Punsvik (på teams), Kristian Eiken Olsen (på teams), 
Olav Søderberg, Anders Mossing, Randi Rust, Gunnvor Sunde, Kjetil Bevanger og Christian 
Hillmann (sekretær). 
  
Forfall:  
 
Referent: Christian Hillmann  

Neste møter:  

Neste planlagte møte er et styre- og redaksjonsrådmøte med oppmøte til middag kl. 20 den 
20. mars med selve møtet 21.mars. Stedet blir Gol. Det blir trolig et styremøte på teams før 
det, men det berammes senere. 

 

SAKSLISTE: 

 

1. ÅRSMELDING 2021, GODKJENNING 

Årsmeldingen ble gått gjennom og noen hovedpunkter ble kommentert nærmere.  Noen få 
forslag justeringer ble spilt inn og dette har blitt rettet opp. 

Styret besluttet at gjeldende årsmelding for 2021 kan legges frem for landsmøtet i 2023. 

 

2. BUDSJETT FOR 2023 

Utkast til budsjett for 2023 er utarbeidet av Brumunddal Regnskap etter vurderinger og 
innspill fra Fred Ivar og Christian.  



Utkastet ble gått gjennom og hovedpunkter ble kommentert. Kommentarene fremkommer i 
kolonnen bak beløpene i budsjettet. Etter noe underskudd for 2021 og 2022, er budsjettet 
satt opp med sikte på marginalt overskudd i 2023.    

Det kom ingen forslag til endringer og budsjettet for 2023 ble godkjent av styret.  

 

3. VILLREINEN 2022, TILBAKEBLIKK, SALG, ØKONOMI MV. 

Fred Ivar kommenterte kort årets utgave. Følgende ble notert: 

- Foreløpig ligger det rundt 1000 blad på lager etter å ha trykket 5000.  
- Vi sliter fortsatt med listene over abonnementer, til tross for en gjennomgang 

«vasking» av disse. En god del kommer i retur. 
- Det er foreløpig rundt 940 abonnenter. 
- Det totale salget ser ut til å ende på rundt 3500. 
- Fred Ivar foreslår å gå ned 500 i opplag, til 4500.  
- Fred Ivar kommer til å overføre abonnentlistene til medlemsliste på nett for enklere 

håndtering.  

 

4. VILLREINEN 2023 – OPPSTART 

Fred Ivar orienterte og følgende ble notert under påfølgende drøfting: 

- Vi bruker samme tidsplan og samme omfang som tidligere.  
- Vi fyller årboka ganske greit og vi har noen artikler som ligger over fra 2022. 
- Noen leserinnlegg er litt useriøse. 
- Vi bør vurdere å ha litt høyere terskel for enkelte innlegg/ytringer. En løsning kan 

være å formalisere en godkjenning av dem som holder et tvilsomt faglig nivå.  
- Vi bør fremdeles ha et mangfold, og det bør være rom for litt ulike perspektiv.  
- Men det er viktig å bevare årbokas integritet.  
- Det er nå fire spesielt viktige og dagsaktuelle tema som kan/bør omtales; 

Tiltaksplaner iht. kvalitetsnormen, status og planer for reetablering i Nordfjella, CWD 
oppfølging videre og arbeid med ny stortingsmelding for villrein.  

- Marit Vorkinn kan utfordres til å skrive litt om sine erfaringer med ferdselshåndtering 
i Rondane. 

- Marianne Reusch kan eventuelt også utfordres til å skrive om juridisk handlingsrom 
vedr. ferdsel. 

- Nicolas Winge kan kontaktes både for å skrive og eventuelt delta på fagdagene om 
kommunenes handlingsrom for å omregulere hyttefelt som ikke er realisert til LNF. 
Christian kan ta kontakt.  

- Det kan eventuelt lages en serie eller samling av oppskrifter på gamle matretter. Det 
går også an å forsøke en aktiv innsamling her.  

- Den relativt nystarta aksjonsgruppa «Bevar villrein i Rondane» kan presenteres. 
Randi vil skrive litt om dette grasrotengasjementet.  



- Fred Ivar vil delta på og lage omtale av høstmøtet for Hardangervidda og et møte 
dagen før hvor temaet er «dugnad for villreinens beste» 

- Vidar Holte og hans innsats i viltforvaltningen bør omtales i en nekrolog.   
- Omtale av tester har stor lesbarhet. Dette kan være bra for å gjøre bladet lettlest. 

Det er flott om nytt utstyr også kan være positivt for jaktsikkerhet, som eksempelvis 
bruk av tofot. 

  

5. TEMAHEFTE 2023? 

Styret ønsker å få utarbeidet et eget temahefte også i 2023. I så fall har det kommet ut hvert 
annet år siden 2019.  

To ulike temaer er foreslått og ble vurdert; om villreinforvaltning og om dyrehelse og da med 
tanke på ulike forvaltningsregimer/retta avskyting for å få en bedre kondisjon i 
villreinbestandene.   

Per Jordhøy har levert et kompendium med mye stoff rundt forvaltning og med en rekke 
eksempler fra Snøhetta-området. Dette vil i seg selv være nok til minst et halvt hefte – men 
de øvrige områdene bør også komme frem ved å lete etter øvrige relevante artikler i bladet. 

Når det gjelder det andre temaet om dyrehelse og om forvaltningstiltak for forbedring av 
kondisjon i viltbestandene, så kunne det kanskje ha vært aktuelt å etablere et lite, 
midlertidig redaksjonsråd her – og hvor eventuelt Bjørnar Ytrehus kunne ha blitt spurt om å 
sitte.  

Et temahefte bør komme ut på høsten. 

Fred Ivar undersøker tilfang på ulike artikler og vurderer dette videre. Endelig beslutning om 
hvilket tema tas senere, men fortrinnsvis før fristen for å søke om offentlige tilskudd går ut 
15. januar.  

 

6. NYE NETTSIDER VILLREIN.NO 

Utkast til nye nettsider ble vist frem og kort kommentert av Anders.   

Det var gode tilbakemeldinger på oppsett og design, og de nye sidene ser ut til å være en 
klar forbedring.  

Når det gjelder Villreinrådets plass og synlighet på de nye sidene så ble det foreslått at Endre 
og Fred Ivar diskuterer dette med Karina Gjerde og Anders eller andre, når man uansett 
samles på høstmøtet til Hardangervidda. Da kan man også vurdere om det er hensiktsmessig 
å formalisere en felles avtale mellom Villreinrådet og Villreinsentrene. 

 

7. GJENNOMGANG AV TILTAKSDELEN I GJELDENDE STRATEGISK PLAN OG OPPSTART AV 
PROSESS MED RULLERING AV NY STRATEGISK PLAN FOR 2024-2028  



Christian gikk raskt gjennom oppsettet på gjeldende strategiske plan, som skal revideres i 
2023.  

Det er viktig at den årlige tiltaksplanen i den gjeldende planen oppdateres  (Styret ynskjer 
ein versjon datert pr nov 2022). Videre så vil Christian sende styret et forslag til en revidert 
tekst som et utgangspunkt for en ny strategisk plan for perioden 2024-2028. Tilsvarende vil 
Christian også foreslå en ny tekst for Villreinrådet virksomhetsplan, som også skal revideres, 
men som er mer en tekstlig beskrivelse av Villreinrådets drift og organisasjon. 

Styrets første behandling av disse to dokumentene tenkes tatt på et eget styremøte på 
teams som fastsettes senere.   

 

8. FAGDAG MED LANDSMØTE 2023, OPPSTART PLANLEGGING 

Christian undersøker med Miljødirektoratet og Fjellstyresambandet om følgende alternative 
tidspunkt passer; foretrukket 31. mai-1. juni, evt. 7. – 8. juni.  

Christian undersøker også mulige hoteller på Beitostølen, Fagernes og Voss.  

Videre ble følgende notert rundt fagdagene; 

- Nicolas Winge kan spørres om mulig innlegg rundt omregulering tilbake til LNF 
- Villreinsentraene, evt. Statsforvalteren kan utfordres til å komme med en 

midtveisorientering rundt fremdrift og organisering av arbeid med tiltaksdelen 
knyttet til oppfølging av kvalitetsnormen. 

- Christian vil, sammen med referatet fra dette møtet, sende forespørsel til områdene 
om mulige, ønskede temaer på fagdagen. 

- CWD bør åpenbart settes fokus på.  
- Hva med liveshow av prøvetaking? Og videre hvordan analyseres prøvene?  
- Det bør komme mer fokus på og nå et pålegg om prøvetaking også i andre områder – 

og her kan man utfordre miljødirektoratet. 
- Hva med «friskmeldingsprosjektene» – her kan Mattilsynet utfordres. 
- Om det skulle bli vinterjakt på Hardangervidda, så bør dette tas opp. 
- Status for reetablering i Nordfjella 
- Knut Røed kan evt. utfordres. 
- Krister Rolandsen kan eventuelt utfordres til å holde innlegg om kondisjon og retta 

avskyting. 

Christian vil også ha en runde med innspill/forslag til tema og foredragsholdere med 
Miljødirektoratet - og eventuelle foredragsholdere kontaktes ikke enda. 

 


