Referat fra kombinert styremøte i Villreinrådet og redaksjonsrådet Villreinen
Honne 24.09.2015

Deltagere:
Øystein Landsgård (leder)
Tor Punsvik
Erland A. Løkken
Lars Nesse
Tina Dyrstad Fossdal
Solveig Gråberg
Jan Hageland (Kasserer)
Jan Erik Nygård (annonse)
Arne Nyaas (redaktør)
Christian Hillmann (sekretær)
Ingen kommentar til saksliste.

Redaksjonsrådmøte Villreinen 2016
Jan delte ut oversikt over foreløpig salg av villreinen 2015. Selv om ikke salgstallene er endelig
oppdatert, vil rådet også i år sitte igjen et større restopplag.
Arne delte ut oversikt over stoff og fremdrift som ble gått gjennom og diskutert. Noen av temaene
diskutert er listet opp under:













Det ser ut som det er noe nedgang i solgte blad, selv om ikke alle salgstallene er inne enda.
Dovre Fjellstyre selger ett blad per jeger som får bladet sammen med kortet.
Bladet Hjorteviltet kommer i 2016 kanskje som vedlegg til bladet Skog.
Tor: det er 9 Fylkesmenn med villrein – kanskje vi kan søke om tilskudd gjennom Fylkesmenn
ved at fylkesmennene bestilte blad?
Det bør være en kasse for salg med årboka på hvert villreinsenter.
Ved «Viewpoint Snøhetta» på Hjerkinn burde man også kunne selge blad. Dette gjelder for så
vidt også ved de fleste nasjonalparksentrene.
Man bør kunne ha en «selvbetjeningsordning» på salg av blad på fjellstuer, villreinsentra o.l.
Tor har diskutert dette blant annet med Haukeliseter fjellstue.
Saker knyttet til «regionale planer» engasjerer og har parter som både blir berørt og er
engasjert. Dette kunne kanskje vært et tema for 2016?
Øystein: Vi bør komme i dialog med direktoratet. Kanskje informasjon fra direktoratet kunne
kanskje ligge vedlagt i Villreinen?
Arne delte ut kontrakt for villrein 2016 samt fremdriftsplan.
Vi går ned til 100 sider. Da er årboka på størrelse med Hjorteviltet og man kommer i en
rimeligere portosats.
Det er mye god innsats gjennom frivillige skribenter.

 Forollhogna kommer for øvrig ut med nytt magasin i høst.
 Vi går ikke ned på opplaget og det bestilles som før 6000 eksemplarer.
 Øystein tar kontakt med sentrene gjennom Direktoratet og Tor tar kontakt med Olav-Nord
Varhaug for å kunne selge bladet på nasjonalparksentrene.
 Bilder er svært viktig, men disse må ha høy oppløsning.
 Jan Erik sender ut en «flyer» (reklameinfo) til aktuelle annonsører for å skaffe annonsører til
årboka.
 Annonsemarkedet har gått ned.
 KD grafisk har vært en positiv partner.
Arne gikk gjennom utlevert forslag til saker. Følgende innspill kom:
 Erland sendte i fjor ut en del prøveutstyr til villreinjegerne i Snøhettaområdet mtp
sykdommer, men har foreløpig ikke fått tilbakemelding. Sykdommer på villrein kan være en
sak i 2016.
 Arne fortsetter med stoff om rype.
 Tor kan skrive om alternativ rypeforvaltning. Det ble diskutert en del om rypeforvaltning.
 Hønsefuglportalen er god og bør omtales (www.honsefugl.nina.no).
 Det ble diskutert kandidater for mulige portrettintervju.
 Ny villreinbok fra Tor m.fl. bør omtales.
Tor formidlet i egen e-post forslag til en rekke aktuelle artikler - som det også ble holdt foredrag om
på villreinsymposiet på Røros, bla.a:









Hvordan er den internasjonale utviklingen av villrein- og cariboubestander?
Ultraviolett stråling (corona-effekt) fra høyspent og påvirkning av villrein vinterstid?
Hva betyr skala når en skal måle effekter av inngrep på villrein?
Hva betyr vitenskapelig kunnskap i arealplanlegging i utmark (regionale planer fra Rondane &
Setesdalsområdet vurdert)?
Europeiske villreinområder.
Rein og snøavsmelting. Stadig kommer nye arkeologiske funn fram i dag etter som snø og is
trekker seg tilbake.
Et fersk blikk på Rudolf – styrker vi villreinforvaltningen med et kulturell økosystem
tilnærming?
Erfaringene med GPS-prosjektene – når mennesket møter villreinen.

Videre kom følgende forslag/kommentarer:
 Det er mange artikler fra nordområdene, det bør være mer fra øvrige og mindre områder.
 Nordfjella - Rensjøfjell har utfordring med dyr som drar mot Hardangervidda – dette kan det
skrives om.
 Områdene kan også utfordres.
 Siri Bøtun kan utfordres til å skrive et resyme/en samling over sine områder.
 Forvaltning av rein og moskus på Grønland.
 Hvor står moskusforvaltningen i Norge.
 Garveri i Norge.

Villreinrådets arbeid
Møteplan (tid og sted):
Villreinrådet besluttet ett møte den 10. desember med fremmøte kvelden før + ett møte torsdag 11.
februar med fremmøte kvelden før. Honne er primært møteplass. Villreinrådet vil i tillegg arrangere
en fagdag første uka i juni.
Temaer og satsingsområder:
Øystein orienterte om hva som hadde vært styrets fokus gjennom en tid med relativt dårlig økonomi.
Christian orienterte sammen med Øystein om prosjektet villrein og vannkraft som kjøres sammen
med Norsk Villreinsenter Sør.
Rådet besluttet å sende en henvendelse til alle områdene om mulige satsingsområder i første uka i
oktober.
Utfordringer rundt regionale planer vs tellende areal vs nasjonale villreinområder er også et viktig
tema. Det kommer til å være mye arealkonflikter også om dette. Vi bør ta kontakt med
Miljødirektoratet og diskutere dette.

Evaluering og diskusjon rundt fagdag med landsmøte 2015
Villreinrådet har fått en rekke gode tilbakemeldinger på de to siste års fagdager. Noen ytterligere
evaluering ble ikke gjort.

Fagdag 2016
Villreinrådet vil sende en forespørsel til alle områdene om forslag til tema og foredrag på fagdagen
2016. I tillegg vil Villreinrådet diskutere innkomne og egne forslag med Miljødirektoratet før man tar
programmet mer i detalj.
Likevel ble ulike forslag til tema diskutert:
 Jegeradferd i villreinfjell – både nå og evt. i et historisk (forhistorisk) perspektiv.
 Kulturminner etter reinsjakt/fangst vil være et spennende tema. Gjerne også i kombinasjon
med næringsutvikling og reiseliv.
 Mulig med en arena for å samle nye nemnder (primært leder og sekretær). I så måte viktig å
kommunisere hvordan nemnder og utvalg kan samarbeide.
 Vi bør ta kontakt med miljødirektoratet hvis man vil koordinere fagdag med en samling hvor
opplæring av nye nemnder er tema.
 Kulturminne som viktig for arealplanlegging kan være et tema.
 Enkelte aktuelle foredragsholdere ble diskutert.
 Vi bør sjekke pris på Haukeliseter samt på hoteller på Geilo.
 1.-2. juni er aktuell dato,

Diverse
Villreinrådet sender en orientering til områdene om ny mulig nettsideløsning gjennom Gasta og
samtidig hvilke muligheter som ligger på områdesidene på villrein.no.
Villreinrådet vil sende en henvendelse til Naturbase hvor det bes om fortgang rundt arbeidet med
avklaring av digitale villreingrenser.
Møtet slutt til lunsj kl 1300.
Referent Christian Hillmann

