Møteplass villreinfjellet
- referat frå møte i arbeidsgruppe 2, 5. september 2018, Eikerapen Gjestagard
Til stede: Bård Andreas Lassen, Lena Romtveit, Torborg Kleppa og Jørn Haug
Forfall: Sondov Bjåen
Sak 1. Status for avtalte treffpunkt/møter høsten 2018 – hva er gjort, hva må gjøres?
Hjelmeland – åpent møte i november
Det legges opp til møte i Tilsynsutvalget i Hjelmeland i begynnelsen av november. Dette er
årlige møte arrangert av forvaltningssekretariatet for SVR. Kombinerer dette med
temamøte "Mens vi venter på reinen". Torborg har avtalt dette med verneområdeforvalter
Alf Odden. Lena Romtveit kan delta med innlegg. I tillegg inviteres lokale krefter som kan
si litt om reinens arealbruk i historisk perspektiv. Torborg undersøker om det lokale
Turlaget og Sogelaget v/Arne Kleppa kan bidra på arrangørsida.
Sentrale tema:
• Hvordan har utviklingen vært for villreinstammen i området?
• Hvilke inngrep har skjedd i det samme området?
Sted: Spinneriet, hotellet eller samfunnshuset avhengig av antall deltakere.
Torborg gir beskjed dersom hun trenger bistand fra gruppa. Vest-Agder fylkeskommune
kan bidra med layout for program, plakat osv. om nødvendig.
Kvinesdal – åpent møte i november
Sentrale tema:
•
•

Hvordan jakte villrein?
Villreinforvaltning (ferdsel, arealbruk osv. Se prioriterte tema frå første møte i
arbeidsgruppa).

Sted: Kommunehuset.
Kristian Eiken Olsen inviteres til å fortelle om jakt på villrein. Kvinesdal JFF og Kvinesdal
kommune er aktuelle samarbeidspartner. Aktuelle foredragsholder om forvaltning kan
være Olav Strand, Vegard Gundersen, Edgar Vegge (Kvinesdal kommune) og Norsk
Villreinsenter.
Jørn har ansvaret for å ta dette videre. Får bistand fra resten av gruppa ved behov.
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Side 2/2

Bykle – høstmøtet i villreinnemnda
Sekretær i villreinnemnda Jarle Lunde var til stede under diskusjonen.
Sondov skulle ha dialog med villreinlaget v/Kristian Eiken Olsen og Jarle Lunde om
samarbeid om et slikt møte. Uklart om dette var gjort.
Høstmøtet arrangeres på Bykle hotell 30. og 31. oktober. Kan være rom for et eget
temamøte på kvelden den 30.10. Må i så fall ta opp tema som fanger ei breiere målgruppe
enn villrienlag og villreinnemnda.
Adaptiv løypeforvaltning er et aktuelt tema. Jørn hører med Gisle Ekse om dette og om
han kan bidra.
Arbeidsutvalegt skal ha møte uke 38 der blant annet planlegging av høstmøtet er tema.
Jarle Lunde melder tilbake frå dette møtet før arbeidsgruppa konkluderer.

Sak 2. Prioritering av arenaer og samarbeidspartnere (ref. tiltak i
prosjektbeskrivinga «Etablere lokale treffpunkt med opne temakveldar med aktuelt
frå villreinfjellet»).
Saken ble utsatt til neste møte
Sak. 3 Opplegg for evaluering av arrangement.
Saken ble utsatt til neste møte
Sak 5. Neste møte
Tirsdag 9. oktober kl. 09.30 – 11.00
Sak 6. Eventuelt
Ingen saker.

