Møteplass villreinfjellet.
Referat fra møte i arbeidsgruppe 2, 04.02.2019
Til stedet: Dagfinn Torkildsen, Sondov Bjåen, Torborg Kleppa, Lena Romtveit og Guro Sødergren
(referent)
Forfall: Sigrid Bjørgum, Bjørg Hellem.
Sak 1: Guro orienterte kort om overtakelse av delprosjektet etter Jørn Haug.
Sak 2: Videre arbeid med årshjulet for arbeisgruppe 2:
Gjennomgang av «årshjulet», oppdatert versjon 4.2. 2019:
Kommune Tema og målgruppe

Sirdal

Vinje

Innbyggere i Sirdal,
«hyttefolk» fra Sandnes
og Stavanger. Tema:
villrejakt- teori
Villrein og sau/ sykdom
(Madslien,Våge eller
Ytrehus).
Villrein og ferdsel.
Målgruppe: hyttefolk og
lokalpolitikarar i Vinje
(Bykle blir ikkje med i
denne omgang da dato
kollidera med
kommunestyremøte. I
tillegg vart følgjande
tema nemnd som
aktuelle:
-Revidering av regional
plan for HV
(medarrangør?)
-Utveksling av dyr
mellom HV og SR
- Tunelløysing E 134
(kjem an på kor i
avgjersprosessen denne
er)

Arena og
Dato
samabeidspartner
Arena:
31 aug-1 sept
Sirdalsdagane
2019
Samarbeidspart:
Statskog, Lyngdal
Jeger og Fisk.

Ansvar

Arena: Vågslid
skisenter

Lena har
kontrollen på
arrangementet.

Villreinnemndene i SR og
HV aktuelle som
medarrangør.
Suldal

Kva betydning har
Utgått pga møte i
villreinområdene deres?
Suldal 17
Utveksling til
desember
Hardangerviddaområdet?

28 februar.

Guro jobber
videre med
foredragsholder
til villrein/sau
tema

Vi har fått hjelp
av Bjørg Hellem
til å publisere
flott plakat.
Denne kommer
ila uke 6. Guro og
Lena publiserer
på hver sin
«kant»

Valle

Effekter av BrokkeSuleskardsveien.

Sauesjå i Valle
evt. under
kulturveka

Bygland

Effekter av BrokkeSuleskardveien
Stand under
Rødalsmarknaden –
omdømmebygging, kva
er folk oppteken av?

Blir dekket av
møte i Valle.
SNO
Fjellstyre

Tema for årets
Heieplansamling er:
livskraftige bygder.
Prosjektet skal vises igjen
i programmet. Spesifikt
på konflikter mellom
næring og villrein.

Heiplansamling

Odda og
Suldal

Rogaland

September

Dagfinn har
kontakt med
næringsavdeling
om dette.

21-23 juni

Torborg og Bjørg
arbeider videre
med dette.
Ikke mye å
meddele i møte
4.2.19.

Juni i Suldal

Torborg deltar i
planlegging som
representant fra
prosjektet. Hun
jobber videre
med dette.

Sak 3: Villreinsertifikat
Sigrid Bjørgum var ikke tilstede i møte, arbeidsgruppen antar at hun jobber videre med
sertifikatordning.
Sak 4: Ny møtedato
9 april 2019. Guro sender ut innkalling via Skype og ringer opp på mobil der det er behov.

Sak 5: Eventuelt
Ingen saker.

