Referat fra kombinert styremøte i Villreinrådet og redaksjonsrådet Villreinen
Honne 08.01.2016

Deltagere:
Øystein Landsgård (leder)
Tor Punsvik
Lars Nesse
Tina Dyrstad Fossdal
Solveig Gråberg (vara, stilte for Erland Løkken)
Per Ousten
Anders Mossing
Jan Hageland (Kasserer)
Kjetil Bevanger
Arne Nyaas (redaktør)
Christian Hillmann (sekretær)

Forfall:
Erland Løkken
Ingen kommentar til saksliste.

Redaksjonsrådmøte Villreinen 2016
Arne delte ut en egen oversikt over planlagte artikler til årboka 2016.
Videre ble følgende tatt opp:
-

-

Vi går ned til 100 sider på grunn av reduksjon i vekt og at utgifter til porto dermed går
betydelig ned.
Opplaget holdes på 6000 eksemplarer samtidig som man nå legger til grunn at en god del
eksemplarer vil legges i kasser/kartonger på hytter og andre steder hvor de eventuelt kan
selges.
Vi tar kr 100,- i direktesalg i stedet for 120,- for det som sendes. Kr 85,- er bulkpris.
Vi trenger «kasser» hvor bladene kan selges gjennom selvbetjening. Christian sjekker
løsninger for kasser
Halvparten av opplaget vil leveres til NVS sør for fordeling og halvparten til Honne.
Vi vil fortsette å bruke KD Grafisk.
Skrivefrist som Arne har gitt eksterne artikkelforfattere er 15 februar.
Vi må følge opp salg på nasjonalparksenter og ved selvbetjeningskasser eller utsalg på
relevante turisthytter.
Solveig tar ansvar for hyttene i Dovreområdet. Tor bruker sine kontakter for å forsøke å
fremme salg og Christian sjekker ut hyttene med nærhet til Sognefjellet.

-

Anders skal sjekke internt i NVS og med Hardangervidda nasjonalparksenter om salg av
«Villreinen».

Nye artikler som kan være aktuelle for årboka ble drøftet:
-

Espen Fjellstad bør utfordres på å skrive om europeiske villreinområder på vegne av Klima og
miljødepartementet.
Siri vil skrive en kort orientering om digitaliserings - og innsamlingsprosjektet knyttet til
vannkraftkonsesjoner.
Revisjon av fjelloven sjekkes av Christian.
Arbeidet som ble igangsatt rundt forenkling av utmarksforvaltningen bør noen kunne si noe
om.
Tor kan skrive en side om konferanses på Røros i august i fjor.

Fagdag 2016
Villreinrådet har sendt en forespørsel til alle områdene om forslag til tema og foredrag på fagdagen
2016. I tillegg diskuterte Øystein og Christian innkomne og egne forslag med Miljødirektoratet den 7.
januar.
Fagdagen i 2016 blir trolig i nærheten av Skinnarbu og fra 1. - 2. juni. Program settes i nært
samarbeid med Miljødirektoratet. Trolig blir det i år et blikk på forhistorien i villreinfjellet, historiske
tider, nåtiden og dagsaktuelle problemstillinger, og så videre om villreinen inn i fremtiden - med nye
digitale verktøy, regionale planer, avskytingsregimer osv...
Momenter tatt opp i forbindelse med fagdagen var:
-

Terje Kalager i KMD bør holde foredrag om regionale planer, eventuelt Espen Fjelstad i KLD
Det ble diskutert mulighetene for en egen samling i Flå mtp jakt og jegerkultur i november.
Tina tar opp med NJFF spørsmålet om en fellessamling i samarbeid med NJFF.
Knut Nylend i SNO kan for øvrig spørres om å holde et innlegg om jaktkultur.
På samlingen i juni bør man forsøke å få med fylkespolitikere.
Debatter er viktig for fagdager.
Arkeologi kan være mer bladstoff.
Hva har vi vært gjennom i villreinforvaltning, overvåkingsprogrammet mv. kan muligens Olav
si noe om. Det er viktig å vitalisere regionalplan prosessene.
Er man i så måte villig til å sette av ressurser fra sentralt hold?
Vi bør nå benytte anledningen til å få en evaluering av fagdagen.
Jaktutvikling – hva slags jegerkultur ønsker vi å tilrettelegge for i fremtiden?
Rauland er også aktuelt sted for fagdagen og muligheter i Bø bør også sjekkes.
Hva kommer ut fra fagdagen er viktig.
Fagdagen bør favne bredt mtp tema for å skape interesse rundt innholdet.

Mulig tema for fagdag neste år kan være vei og transportårer. Dette kan tas opp til neste år. Pål
Rosland i vegdirektoratet kan i så måte utfordres.

Informasjon om innsamlings – og digitaliseringsprosjektet
Christian informerte om bakgrunn og status for prosjektet knyttet til revisjon av
vannkraftkonsesjoner. Anders viste hvordan informasjonen kan visualiseres gjennom kart på nett.
Under ligger det en beskrivelse av prosjektet:
På fagdagen i 2014 fikk Villreinrådet en utfordring om å jobbe for å bedre kunnskapsstatus og
beslutningsgrunnlag for villreinområdene i forbindelse med revisjon av vassdragskonsesjoner. Etter
femti år kan kommuner og andre med skjellig grunn kreve at vassdragskonsesjoner tas opp til ny
vurdering og med evt. nye vilkår.
Noen villreinområder – for eksempel flere inn under Villreinnemnda for Setesdalsområdet har jobbet
mye med temaet og har opparbeidet god kompetanse, mens for andre er dette relativt nytt og ukjent.
Norsk Villreinsenter Sør ved Lena Romtveit og Villreinrådet i Norge hadde møte høsten 2014 hvor det
ble diskutert hvordan dette skulle gripes an. Det ble dannet en arbeidsgruppe bestående av Lena
Romtveit (NVS), Siri Bøthun (innleid konsulent) og Øystein Landsgård og Christian Hillmann fra
Villreinrådet. NVS ble prosjektleder.
Vinteren 2015 ble det for arbeidsgruppen gjort kjent at NINA hadde fått godkjent et mye større
«Energi X» forskningsprosjekt fra Norges Forskningsråd. Dette prosjektet skal se på, måle/beregne og
lage et dataprogram hvor effekter av tekniske inngrep og forstyrrelser på villrein lar seg beregne.
Dette vil potensielt kunne bli et svært nyttig redskap – blant annet under arbeid med revisjon av
vassdragskonsesjoner.
Fellesprosjektet mellom NVS og Villreinrådet har dermed også endret seg til å fokusere på innsamling
av relevant faglitteratur og kompetanse fra villreinområdene - og deretter å tilgjengeliggjøre dette på
hjemmesiden villrein.no. Det søkes om økonomisk støtte til arbeidet gjennom viltfondsmidler fra
Fylkesmenn og direktorat.
Arbeidet gjøres nå i samarbeid med Per Jordhøy, NINA, som har oversikt over et stort stofftilfang, og
kjenner gamle og nye utredninger i mange villreinområder. Har gode oversikter over NINA
publikasjoner samt arbeid fra andre kilder innenfor en rekke vassdrag og villreinområder. Har scannet
inn dokumenter publisert fra tiden da alle publikasjoner kun forelå på papir. I tillegg Anders Mossing,
NVS, som kan legge ut de søkbare listene med rapporttittel lenket til respektive dokument som pdf-fil.
Evt. tilrettelegging for bruk inn i interaktive kart.

Diverse
-

-

Christian orienterte kort om årsmelding 2015 som sendes ut til rådet når regnskapet
foreligger. Årsmelding for 2015 må deretter godkjennes på landsmøtet som blir i 2016.
Foreløpig er det solgt 4135 blad i 2015, men alt foreligger ikke enda.
Ved innkalling av vara til møter i villreinrådet er det viktig å synliggjøre hvem som er 1, 2, og
3 vara. Rekkefølgen er; 1. Solveig Gråberg, 2. Endre Legreid, 3. Arnhild Gorsetbakk

