Kunnskapsformidling om
villrein og villreinfjell
Arbeidsgruppe 2 – møteplass villreinfjellet

• Aktiviteter 2019
• Planer for 2020

Arbeidsgruppa
• Sigrid Bjørgum (Bykle kommune)
• Torborg Kleppa (Hjelmeland
kommune)
• Sondov Bjåen (villreinmann i
Bykle)
• Lena Romtveit ( villreinsenteret)
• Bjørg Hellem ( Fylkeskommunen
VA)
• Valle kommune?

Arrangementer og
tema 2019
• Vågslid, februar : Villrein og ferdsel
• Røldalsmarknaden, juni:
Villreinsertifikatet
• Heiplansamling, juni
• Sirdalsdagane: villrein og sau/
villrein og ferdsel

Tema

Årshjul 2020

Målgruppe

1

Villrein -sertifikat

Hvor/kommune

Lokalpolitikere

Alle

Når og med hvem

Hvem følger opp AB2

Kostnader

Gjennom hele året.

Avhengig av hvilken
kommune

0,-

Lena, Bjørg og Guro

50000,-

Sigrid og Sondov

10000,-

Sigrid?

?

Rep fra Valle?

10000,-

Torborg

10000,-

Oktober

Torborg?

10000,-

BS åpner/mai

Guro

10000,-

Gjerne bruke administrasjon i den
aktuelle villreinkommunen.

Tema:
Adaptiv
løypeforvaltning

2

Resultater fra GPS rapporten 2019

3

Hyttefolk i Bykle

GPS merkeprosjekt

Januar

Kristiansand

NINA/villreinsentert/SVR

Bykle kommune

Adaptiv løypeforvalting

Villrein og sau
4

Sykdom og smitte
( CWD )

Villrein og ferdsel

Alle involverte parter/ styringsgruppa og
arbeidsgrupper

Påskemøte/ april
Kontakte velforeninger

???

Samtlige kommuner i heiplan sammenheng.

Heiplansamling 2020
Fylkeskommuner

5

Sauesjå i Valle
kommune

Villrein og sau

Juni
telemark

September
Valle kommune

Ren Rein prosjekt/
villkårsrevisjonen

6

Villrein
Sertifikat

Lokalbefolkning

Frukt og laks i
Hjelmeland

September
Hjelmeland turlag

Foredrag? Tema?

Villrein og
klimaendringer

7

CWD og sykdom/smitte

Lokalbefolkning

Mogedalsmerknaden
Suldal kommune
Suldal Fjellstyre

Villreinsertifikat
blir brukt flere
anledninger

8

RenRein
Vilkårsrevison
Villrein og klimaendringer
Bestandsplan arbeid for SR

Lokalbefolkning/ hyttefolk

Sirdal kommune

Sirdal jeger og fisk
Sira Kvina
Kurt Gjerstad
villreinlag

Hva lærte vi i 2019- hva tar vi med oss videre
• Variere noe mer mht til lokalisering av arrangementene.
• Enkelte av temaene begynner å bli utslitt.
• Villrein og ferdsel får ikke samme oppmerksomhet i det
kommende året.
•

Villrein og sau videreføres. Under Sirdalsdagene i september
2019 hadde vi dette som tema med mye god kunnskap som
ble formidlet. Dessverre ble det få tilhørere.

• Nye temaer for 2020 blir villrein og klima og RenRein
prosjektet/ vilkårsrevisjoner knyttet til villreinfjell.
• Villreinsertifikatet er bankers. Dette skal nå gjøres elektronisk
og er en artig metode for kunnskapsformidling som kan
brukes i alle typer settinger til alle type mennesker.
• I 2019 hadde vi planer om å delta på «påskemøte» i Bykle der
velforeningene fra hyttefolket er samlet- dette vil vi prøve å
få til i 2020.

