Referat fra kombinert styremøte i Villreinrådet og redaksjonsrådet Villreinen
Gardermoen, 14. november 2014
Deltagere:
Øystein Landsgård (leder)
Erland A. Løkken
Jørn Howlid
Margit Smeland
Anders Mossing (NVS)
Jan Erik Nygård (annonse)
Arne Nyaas (redaktør)
Christian Hillmann (sekretær)

Møtet startet kl. 11.00 med kun Margit og Øystein tilstede fra Villreinrådet. Da ble prosjektet til
Norsk Villreinsenter vedr. revisjon av vasskraftprosjekter diskutert. Med på møtet var
arbeidsgruppen (Lena Romtveit, Siri Wølneberg Bøtun, Øystein Landsgård og Christian Hillmann) som
startet dette prosjektet i etterkant av fagdagen den 4. – 5. juni.
Tema for diskusjonen var:
-

Utdyping av styrevedtak til villreinsenteret vedr. prosjekt om revidering av
vassdragskonsesjoner.
Prosjektvarighet, innhold og gjennomføring.
NVS som prosjekteier samt Villreinrådets rolle.
Samarbeid mellom NVS og Villreinrådet om fagdag/workshop i tilknytning til dette
prosjektet.

Lena Romtveit har laget et eget referat fra dette møtet og som ligger vedlagt.

Jørn, Arne og Jan Erik kom ca kl. 1200, og da ble følgende saker diskutert:
Møtegodtgjørelse og reiseregning eksterne ressurspersoner i forbindelse med møter i red.rådet.
Bakgrunn for saken var at Kjetil Bevanger i NINA nå er pensjonist, og ikke lengre kan belaste
arbeidsgiver ved å delta på møter i redaksjonsrådet.
Forslag om dekking av reise for Kjetil + 1000 kr dagen.
Vedtak; honorar til eksterne som gjør dette utenom ev. jobb blir tilsvarende som for
styremedlemmer. I tillegg dekker Villreinrådet reisekostnader i samsvar med statens regulativ.
Andre tema som ble diskutert:
Deling av Villreinrådets arbeid med områdene.
Alt av møtereferater, høringsuttalelser mv. skal være å finne på villreinen.no under Villreinrådets
side. Sekretær skal sende en e-post til områdene med lenk til disse dokumentene.

Landsmøte 2015 med tilknyttet fagdag.
Til fagdagen i 2014 fikk vi invitasjon til å komme til Oppdal, samt Forollhogna. På grunn av
Fjellstyresambandets landsmøte lot det seg ikke gjøre da. Sekretær vil sende ut en ny forespørsel om
møtested og tema for landsmøte i 2015. Står forslaget om Oppdal el. Forollhogna fortsatt ved lag, vil
en av disse stedene være svært aktuelle.

Redaksjonsrådmøte Villreinen 2015
Etter lunsj, ble det redaksjonsrådmøte fra ca 13.45-15.45
Arne delte ut oversikt over viktige frister og møtedatoer: 14. november redaksjonsrådmøte, 15. des.
frist for å melde fra om akt. saker, 19. januar ombrekking starter, 13. februar redaksjonsrådmøte
Honne, 15. februar frist for å levere tekst og bilder, 30. april de siste annonsene leveres, 6. mai
trykkeklar pdf sendes, 27. mai Villreinen 2015 leveres Honne.
Arne gikk gjennom liste over innmeldte saker. Disse ble sporadisk diskutert. I tillegg kom blant annet
disse forslagene:
 Resultatet fra utvidelse av jakta på Hardangervidda bør omtales. Det kan evt. være
hovedtema om hvordan felle nok dyr.
 Seminar på Øyer kan omtales.
 Bevar Dovrefjell mellom istidene – kan få skrive en sak
 Det kan være en sak om forenklet fjellforvaltning hvis det på nåværende tidspunkt er noe å
skrive om.
 Annonsørene bør bli mer synlig.
 Hva med historiske saker?
 Nytt fra villreinsentraene kan være aktuelt.
 Nytt prosjekt vedr. revidering av vassdragskonsesjoner bør omtales (se over).
 Vindkraft som ny utfordring bør omtales.
I tillegg kom Tor Punsvik med disse forslagene på e-post

 Ny artikkel om progresjonen i villreinprosjektet i Setesdal Ryfylke – GPS.
 Behandling av konsesjoner etter energiloven (vindkraft og linjestrekk m.m.).
 I Setesdal Austhei er det en kritisk passasje ved Bjørnevatn mellom vinter og
sommerbeiteområder – hvor Valle kommune har åpnet for ytterligere hyttebygging som kan
bidra til at trekkruta opphører.
 Olav og Vemund bør gis rom til å presentere kommende års store begivenhet på Røros –
reindeer/caribou symposiet fra 16. til 21. august. Miljødirektoratet og NINA står som
vertskap.
Vedr. økning i salgstall
 Vi kan vi ta kontakt med sekr. for utvalg Hardangervidda med forslag om dobbel avanse ved
bulkkjøp som et forsøksprosjekt i 2015 og med mål om å få opp salgstallene på
Hardangervidda. Da blir bulkprisen 60 kr.
 Nasjonalparksentre og villreinsentre bør kunne selge villreinen.
 Hva med å legge inn villreinen i augustnummeret i jakt og fiske.
 Vi trenger en nærmere analyse av kostnader ved utarbeidelse av årboka, samt for inntekter.

