Referat fra kombinert styremøte i Villreinrådet og redaksjonsrådet Villreinen
Honne 13.02.2014
Deltagere:
Øystein Landsgård (leder)
Tor Punsvik
Kjetil Bevanger
Erland A. Løkken
Lars Nesse
Margit Smeland
Anders Mossing (NVS)
Jan Erik Nygård (annonse)
Arne Nyaas (redaktør)
Christian Hillmann (sekretær)

Redaksjonsrådmøte Villreinen 2015
Arne delte ut oversikt over stoff og fremdrift som ble gått gjennom og diskutert. Noen av temaene
diskutert er listet opp under:





















Villreinen er i år for tungt mtp ekstra porto.
Vi bør sjekke alternative leveringsmåter og leverandører.
Bladet kommer i år både til Honne og Oppdal.
Prisen for pakking er gunstig.
Arne arbeider videre med innspill til saker fra Tor.
Referanseliste, man bør vurdere å kun ha med referanse til tilgjengelig litteratur (nett, bøker
oa) for 2016 årgangen.
Utvidet jakttid kan være et viktig tema. Bør få med en generell betraktning om effekten av
dette.
Erfaring fra nytt jaktkort.
Bør skrive noe fra villreinrådet og seminaret i 2014.
Respekt for regionale planer – og harmonisering med ulike planer bør beskrives opp mot eks.
Vindkraft.
Bør beskrive symposiet på Røros.
Klimaendring som hovedtema i 2016 – forslag fra Tor
Nekrologer bør prioriteres.
Noe bør dessverre ekskluderes for å redusere størrelse/porto.
Gave til bidragsyterne vil bli Villreinrådets signalcaps.
Bør snarest sende en henvendelse til alle villreinutvalg om årboka, og at man må prioritere å
legge ved salg av jaktkort
Bør også sende en henvendelse til alle relevante villreinkommuner om mulig bestilling av
klassesett.
Anders kan sjekke mulighet for nettbutikk
Spørreskjema til områdene om bruken av undersidene på villreinen bør sendes ut
Kvartalsvise e-poster til områdene bør prioriteres.

Høringsbrev forenkling av utmarksforvaltningen, frist 27. februar
Høringsuttalelsen fra Villreinrådet foreligger som et eget brev. Sekretær og leder laget i forkant av
styremøte et utkast til høringsuttalelse som ble sendt styremedlemmene. Fagrapporten som var til
høring ble kommentert og diskutert i møtet. Under følger sumerisk momenter fra diskusjonen. Dette
vil innarbeides i en revidert høringsuttalelse som også vil ligge på villrein.no.














Det bør kun være fokus på villrein i vår uttalelse.
Bør si noe om eksisterende forvaltning.
Visa-rapporten må omtales i fagrapporten/beslutningsgrunnlaget.
Bør fortsatt ha fylkesmann med innsigelsesmulighet på et overordnet regionalt nivå.
Vanskelig å kun ha en type organisering i utmarksforvaltningen og i oppsynet. Dette
må tilpasses forskjellige lokale tilpassinger.
Kvalitet på forvaltningen er ikke prioritert i fagrapporten.
Av hensyn til villrein bør gjeldende organisering videreføres.
Dagens villreinforvaltning er brukervennlig.
Oppsynsordningene bør også videreføres.
Viktig med regional tilpassing til oppsynet iht. hvordan grunneierstrukturene er
lokalt. Man endrer ikke noe som fungerer godt.
Uttalelse fra rådet bør ligge på nett.
Går forslaget i fagrapporten gjennom vil man miste lokal forankring og redusere
lokaldemokratiet.

Godkjenning årsmelding 2014
Årsmelding med regnskap for 2014 er godkjent av styret med følgende merknader; Leder og
sekretær setter inn hvilke møter de har deltatt i på vegne av Villreinrådet, og budsjett 2015
ettersendes rådet etter at Jan er tilbake.
Øvrig: Øystein orienterer i landsmøtet om vassdragskonsesjonsprosjektet.

Landsmøte med fagdag 4. – 5. juni på Oppdal, program, foredragsholdere, annet?
Villreinrådet diskuterte landsmøtet på Oppdal fra 4-5 juni. En rekke forslag ble drøftet i
møtet (se liste under).
Villreinrådet konkluderte likevel med at klimaendring og hvilken betydning dette har for
villrein vil være et «overordnet» tema for fagdagen.
Dette ble villreinrådet enig om:

 Møtet starter torsdag torsdag 4. juni straks etter frokost – det vil føre til at de aller
fleste tilreisende kommer onsdag kveld og overnatter.
 Styremøtet i Villreinrådet avholdes onsdag ettermiddag/kveld, før middag – eks.
møtestart kl. 17.00. (Vi skulle ha tid til å justere, sørge for ting som ikke var på plass, i
løpet av torsdag 4. juni).
 Leder i Villreinrådet vil ønske velkommen til Årsmøte og Fagdag og overlate ordet til
ordfører i kommunen vi holder møte i, og deretter får Erland, som representant for
det lokale utvalget, fortelle om sitt område.
 Hovedtema på den faglige delen av møtet skal være klima og klimaets påvirkning av
reinen.
 Øyvind Nordli med klimapåvirkning gjennom hundre år, endring av vegetasjon i
områdene, endret bruk og arbeid for at reinen skal gjenoppta bruk av områder, er
relevant i den sammenheng.
 Flott om Olav Strand kan si noe om flere temaer og merkeprosjekter.
 Så blir det klimapåvirkning i forhold til helsesituasjonen for villreinen.
 Det ble besluttet at det skulle være en utflukt til fjellrevstasjonen på Sæterfjellet på
ettermiddagen – (avslutning 1 time før middag). Merk: det blir et annet program pga
at man ikke får forstyrre fjellreven i parringstiden.
 Middag på hotellet hvor vi forsøker få musikk av Frode Fjellheim som underholdning
– (Kjetil bruker sine kontakter i NINA for å få avtale med Frode Fjellheim, Erland
varsles om resultatet, siden de lokale Villreinutvalgene står for underholdningen? –
Slik har det i hvert fall vært tidligere).
 Fredag 5. juni starter vi etter frokost med en redegjørelse om arbeidet som er gjort
etter fagdagen på Øyer i forhold til «Villrein i forbindelse med fornying av
vassdragskonsesjoner».
 Etter en slik redegjørelse er det naturlig at Manuela og Lena redegjør for
videreføringen av prosjektet.
 Deretter følger vanlige Årsmøteforhandlinger.
 Møtet avsluttes etter lunsj 5. juni.

Eventuelt
 Villreinrådet ønsker å ha en «roll-up»/poster på villreinsymposiet i august og hvor
man kan selge årbøker. Vemund Jahren kontaktes
 Villreinrådet må forsøke å holde et styremøte like før middagen den 4. juni.

