Villreinfjellet som verdiskaper
Referat for møte i styringsgruppa 6. mars kl 09.00 (skype)
Til stede:
Alf Odden
Jørn Haug
Guro Sødergren
Ørnulf Haraldstad
Signe Sollien Haugå
Ann Camilla Schulze-Krogh
Øystein Kristensen (siste 15. minutter)
Marianne Singsaas, referent
Jørn Haug ble valgt til møteleder
Møtet ble startet med å ønske Ann Camilla Schulze-Krogh velkommen som nytt medlem i
styringsgruppa.
Sak 1. Budsjett 2020
Jørn presenterte vedlagte budsjett. Det kom flere kommentarer til dette, under presentert som styrets
ønsker, da styringsgruppa formelt sett ikke er vedtaksfør:
Styringsgruppen var kritiske til forslaget om at ubrukte midler skal settes på fond i Valle kommune
for bruk i 2021 og framover. Dette av tre årsaker: Styringsgruppa mener det er gruppens oppdrag å
sørge for at midlene blir brukt i tråd med intensjonen. Det er også et uheldig signal å sende til
Miljødirektoratet at man ikke klarer å bruke opp midler som er bevilget. I tillegg er det usikkert om
Miljødirektoratet vil akseptere en løsning der udisponerte midler blir liggende i en «sekkepost» uten
en klar plan for bruken. De vil sannsynligvis imidlertid akseptere en formell søknad om forlengelse
av prosjektperioden inn i 2021.
Styringsgruppa satte fokus på behovet for formidling fra prosjektet, både gjennom en personressurs
som kan jobbe med innholdsproduksjon og innsalg til ulike kanaler, samt en web-portal. Det ble
diskutert litt ulike løsninger for et slikt arbeid:
- finnes det lokale ressurser som kan benyttes til kommunikasjons- og webarbeid?
- er det lokale ressurser man kan styrke ved å kanalisere midler til en slik portal og et slikt arbeid?
For eksempel Fjellmuseet?
- det ble informert om samarbeidsmodellen mellom verneområdestyret for Dovrefjell og Rondane
og Norsk villreinsenter Nord, der man har ansatt en person i fellesskap til å jobbe som
«nasjonalparkjournalist»
- det ble også informert om at Miljødirektoratet har utviklet en felles portal for nasjonalparker og
store verneområder, rettet mot uten- og innenlandske turister og andre som ønsker informasjon om
verneområdene (med inspirasjon fra www.sverigesnationalparker.se)
- hva er målgruppa for formidlingen? Hvis det er skolebarn/skoleverket, kommer man i direkte
konkurranse med Fjellreinskulen, som allerede har en webside under produksjon
www.fjellreinskulen.no
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Styringsgruppa ser at det er en utfordring for arbeidsgruppene/prosjektlederne å ha kapasitet til å
gjennomføre flere tiltak. Styret mener derfor at man må se på muligheten til å leie inn eksterne
ressurser, på en måte som ikke krever for mye oppfølging fra allerede overarbeidede prosjektledere.
Styringsgruppa ønsker derfor et arbeidsmøte der man jobber både med å videreutvikle et arbeid med
informasjon om SVR, samt jobber videre med budsjettet for 2020. Møtet vil bli avholdt i Bygland
03. april 2020.
Styringsgruppa ønsker å fornye tilbudet til kommuner som vil igangsette sti og løypeplan, men
fristen utløper ved årsslutt.
Styringsgruppa ønsker å bevilge ytterligere kr 70.000,- til Fjellreinskulens prosjekt med
formidlingsbu. Den opprinnelige søknaden var på kr 140.000,- men styret innvilget kun 50% i 2019.
Nettverkssamlingen for prosjekter under Villreinfjellet som verdiskaper bli avholdt på Kringler
gjestegård 29. og 30. april. Det er invitert to representanter fra hvert prosjekt.
Idekonkurranse produkter/tjenester videreføres for ett år (kr. 50’ – 70’) i budsjettet.
Posten til villreinsertifikatet vert auka til kr. 60’ slik at ein får digital variant/app opp å gå.

Bø i Telemark 06.03.2020, Marianne Singsaas, referent

