Referat fra styremøte Gardermoen, 9 september 2014
Deltagere:
Øystein Landsgård (leder)
Arne Nyaas (redaktør)
Margit Smeland
Christian Hillmann (sekretær)
På grunn av frafall, var ikke rådet beslutningsdyktig. I stedet gis det en kort frist til resten av rådet for
tilbakemelding på anbefalt vedtak fra de som var tilstede.

Ingen kommentarer til saksliste

Sak 1. Uttalelse fra rådet på forslag til endring av motorferdsellova.
Sekretærens utkast til høringsuttalelse fra Villreinrådet ble gått gjennom og diskutert.
Rådet ønskte å forenkle og forkorte uttalelsen. Basert på føringer i møtet, utarbeider sekretæren et
nytt forslag.

Sak 2. Oppfølging av ønske om rådets engasjement rundt revidering av vannkraftkonsesjoner.
Ved fagdagen i juni, ble det fremsatt et ønske om at rådet burde engasjere seg i prosessene som nå
er på trappene rundt revidering av vannkraftkonsesjoner. For å diskutere hvordan dette kunne
gjøres, ble det nedsatt en liten arbeidsgruppe bestående av Øystein Landsgård (leder i Villreinrådet),
Christian Hillmann (sekretær), Lena Romtveit (Norsk Villreinsenter) og Siri Bøthun
(konsulent/sekretær Nordfjella). Gruppa har hatt to møter, og man foreslår en samling for
villreinområdene (både nemnder og utvalg), villreinkommuner + rel. Fylkesmenn. Tidspunkt for
samlingen må man sette senere. Målet med samlingen er å dele erfaringer og informasjon mellom
områdene. I tillegg vil man også høre med områdene på samlingen om og hvordan man eventuelt
bør følge opp dette fra rådets side. Det vil søkes om midler til oppfølgingen av dette i høst.

Sak 3. Støttebrev til forskningsprosjekt hvor NINA søker om økonomisk støtte fra Forskningsrådet.
Rådet ønskte at støtteskrivet skulle reduseres i omfang og være på norsk.
Sekretær lager forslag til et kortfattet støtteskriv på norsk.

Sak 4. Vindkraftprosjekter i villreinfjell.
Margit orienterte om tre aktuelle vindkraftprosjekt i området Setesdal. Vindkraftproduksjon i
villreinområder kan bli en utfordring fremover og rådet vil vurdere å belyse dette i neste årgang av
Villreinen.

Sak 5. Orientering fra Arne om Hognareinen.
Man vil forsøke å gi ut en ny årgang av Hognareinen med utgivelse før jul i år. Bak står et spleiselag
av flere offentlige organisasjoner som Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og
Nasjonalparkforvaltningen for Forollhogna. Arne har påtatt seg redaktøransvaret.

Sak 6. Oppsummering fra fagdagen.
Vi gikk kort gjennom erfaringene fra fagdagen. Det var mange gode tilbakemeldinger, og rådet
ønsker å fortsette med en samling for områdene hvert år. Annet hvert år kombineres dette med
landsmøte. Man vil for neste år være tidlig ute med møtested og eventuelt legge det som i år inntil
landsmøtet for fjellstyresambandet. Dette vil man diskutere. Som i fjor sendes det i løpet av høsten
ut en påminnelse om samlingen til områdene, og hvor man ber om forslag til tema, foredrag mv.

Sak 7. Orientering - brev fra Villreinrådet til Klima- og Miljødepartementet, Olje – og
Energidepartementet og NVE, utbedring av Flævassdammen i Hemsedal og Ål.
Vi gikk gjennom brevet som Villreinrådet sendte til overnevnte. Villreinrådet har ikke tatt stilling til
lokale løsninger, men har pekt på en del prinsipielle spørsmål.

Eventuelt
Neste møte i redaksjonsrådet er planlagt til 14. november. Vi kan evt. ta tog til Kongsberg og felles bil
fra Kongsberg og til Skinnarbu eller hytta til Øystein.

