Villreinen og kulturarven
-

Referat frå møte i arbeidsgruppa 5. desember 2018 (skype)

Til stede: Snorre Haukalid, Turi Ottersland Tjøstheim, Håkon Aarthun, Astrid Nyland, Jørn Haug og Kirsten
Leira (referent)
Håkon Aarthun frå Haukeliseter fjellstue ble ønsket velkommen i arbeidsgruppa.
Sak 1. Aktuelle Kulturminnelokaliteter – førebels oversyn
Astrid informerte om arbeidet hun har utført med opplisting og markering i kart av de ulike fangst- og jaktlokaliteter som er registrert i Rogaland. Mange av disse registreringene ble foretatt på 80-tallet. Dei som
vert prioritert for formidling bør kontrollregistreres og defineres nærmere.
I opplistinga er noen lokaliteter markert med grønn farge. Disse er de best tilgjengelige lokalitetene og i
tillegg danner de miljøer som kan være aktuelle å formidle.
Ei område rundt Eidavatn – Årdals-Krymlevatn i Hjelmeland kan bli et interessant område for formidling.
Noen lokaliteter rundt ved Blåsjø, samt område ved Gullingen i Suldal kan også være av særlig interesse for
formidling. Astrid kontakter Alf Odden for en gjennomgang av registreringene for Rogaland.
Snorre informerte om pågående kartleggingsarbeid i Aust- og Vest agder, samt tilgrensende områder i
Telemark. Registreringer i kart bør kunne foreligge i løpet av februar-mars. Snorre og Kirsten legg opp til
befaring av utvalgte lokaliteter i Bykle. Det bør også trekkes inn ressurspersoner fra de forskjellige
kommunene. For Bykle ble det foreslått Folke Nesland og Tommy Vatslid.
Sak 2. Vertskapskurs og guidekurs for reiselivsbedrifter
På siste møte ble det nedsatt en arbeidsgruppe for dette temaet. Gruppa består av Turi, Kirsten og Håkon.
Gruppa har foreløpig ikkje påbegynt arbeidet. Det ble foreslått at gruppa møtes første gang i januar (innen
den 25.) på Haukeliseter Fjellstue. Håkon kaller inn til møte.
Sak 3. Dato for nytt møte
Fredag 8. februar kl 09.00 – 10.30. Jørn sender ut innkalling til skype-møte.
Sak 4. Eventuelt
Møte vedr. formidling på digitale plattformer, som tidligere ble kansellert, planlegges gjennomført i løpet
av uke 4. Jørn avtaler møte med med Anette Rattfelt v/Laterna Wox, Snorre og Anders Mossing.
Tidligere utsendt skjema for timeregnskap i forbindelse med dette prosjektarbeidet, bes returneres Jørn i
utfylt stand så snart som mulig og innen 4. januar.
Jørn har signalisert til styringsgruppa at det er ønskelig å dele prosjektledelsen for AG 1 – AG 3 mellom dei
tre verneområdeforvaltarane. Aktuelt at Alf Odden frå nyttår tar over prosjektledelsen for AG 3.
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