Villreinfjellet som verdiskaper
Referat for møte i styringsgruppa 18. oktober kl. 09.00 – 10.30 (skype)
Til stede:
Ørnulf Haraldstad (ØH)
Margit Smeland (MS)
Tor Arne Eiken (TAE)
Frantz Are Nilsen (FAN)
Gisle Ekse (GE)
Jørn Haug (JH)
Marianne Singsaas, referent (MS)
Forfall:
Bjørn Laugaland (BL)
Olsbu Ola (OO)
Åshild Hus (ÅH)

Sak 1. Adaptiv løypeforvaltning.
Prosjektleder for delprosjekt 4 (GE) presenterte saken med utgangspunkt i dokumentasjonen som
var sendt ut i forkant.
Styringsgruppen diskuterte innkomne merknader.
Forslag til vedtak tilføyet med at Setesdal Austhei Villreinlag skal inviteres til et informasjonsmøte
raskest mulig.
Vedtak:
Styringsgruppen har vurdert innkomne merknader og vedtar at foreslåtte løypetraséer og
forvaltningsrutiner legges til grunn for prøveprosjektet. Forhold knyttet til grunneiers aksept for
oppkjøring av traséene må håndteres av Bykle kommune. Styringsgruppen understreker
viktigheten av informasjon om rutiner og begrensninger for traséene i prøveprosjektet. Utover
dette må årlige evalueringer og sluttevaluering etter endt prøveperiode svare opp de spørsmålene
som stilles i merknadene.
Setesdal Austhei Villreinlag inviteres til et informasjonsmøte raskest mulig. Setesdal Austhei
Villreinlag og Aust-Agder Turistforening inviteres til å delta i årlige evalueringer. Øvrige aktører
som har meldt inn merknad informeres om vedtaket.
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Sak 2. Endringer i organisering og sammensetning av arbeidsgruppe 4 (AG4) og prosjektet for
øvrig.
GE orienterte om saken med utgangspunkt i utsendte saksopplysninger.
Styringsgruppen diskuterte saken.
Vedtak:
Foreslåtte endringer vedtas. Arbeidet i den nye sammensatte gruppa vil framover dreie seg om å
stimulere kommunene til å utarbeide sti- og løypeplaner. Dette er en naturlig oppfølging av
heiplanen. Fylkeskommunes representant i prosjektgruppen (Øystein Kristensen) forespørres om å
overta som prosjektleder for denne delen av delprosjektet. Alternativt andre i arbeidsgruppa.
For Adaptiv løypekjøring bør dagens prosjektleder, og dagens prosjektgruppe, følge opp og
forestår årlige evalueringer og sluttevalueringen.
Signe Sollien Haugå (plansjef Bykle kommune) erstatter Frantz Are Nilsen i styringsgruppen.
Sigrid Bjørgum (Bykle kommune) går inn som ny deltaker i arbeidsgruppe 2 (Møteplass
villreinfjellet).
Oversikt endringer i bemanning for AG 4:
Navn
Gisle Ekse

Representerer
Bykle kommune (innleid prosjektleder fra
WSP)

Rolle
Prosjektleder

Sigrid Bjørgum
Kristian Kvaalen
Herregården
Jostein Rysstad

Bykle kommune (rådgiver/ arealplanlegger)
Bykle kommune (rådgiver miljø, utmark og
landbruk)
Bykle kommune (rådgiver/ daglig leder
Løypekjøring AS)
Aust-Agder fylkeskommune (rådgiver)

Medlem
Medlem

Med videre?
Hvis ikke en
annen i gruppa
tar
prosjektledelsen
Ja
Nei

Medlem

Nei

Medlem

Ja

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
(faggruppeleder art)
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
(viltforvalter)
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
(rådgiver, Miljøvernavdelingen)
SVR (verneområdeforvalter)

Medlem

Nei

Medlem

Nei

Medlem

Ja (ny)

Medlem

Ja

Vinje kommune (arealplanlegger)

Medlem

Ja

Setesdal Ryfylke villreinlag
Åseral kommune (planlegger/d.l
friluftsrådet)

Medlem
Medlem

Ja
Ja (ny)

Øystein
Kristensen
Per Ketil Omholt
Tor Punsvik
Bjørn Loland
Jørn Trygve Haug
Ida Larsen
Reinsviki
Øyvin Robberstad
Randi Byremo

Vedlegg:
- Saksliste for møte i styringsgruppa 18. oktober 2018
- Adaptiv løypeforvaltning_Oppsummering merknader fra høring og forslag til vedtak
20181018

