
 

Landbrukskontoret  
for Våler og Åsnes 

 

Referat møte i rovviltutvalget for Våler og Åsnes 9.august 2021 
Tilstede: Kristian Noer, Lars Kristian Kjellgren, Tore Christensen, Kai Østeberg, Ole Håkon  

Venstad,  Frank Korntorp og Anders Bredalen Foss og fra landbrukskontoret Pia Lund. 

Forfall, Erik Hammer, Kjetil Aanstad og  Jon Kvesetberget. 
 

Sak 1   Besøk fra HJFF – Ole Mattis Lien – diskusjon om hvordan utvalget kan være med å  
påvirke for bruk av på drevet halsende hund under lisensjakt på ulv. 
 
NJFF har tatt opp saken med Miljødirektoratet flere ganger uten å få gehør.                    
Det må brukes spesialiserte hunder til dette formålet – kan det være mulig å få til                                                               
en prøveordning for å få trent opp hunder i de kommunale fellingslagene? 
Hvorfor er dette lov på svensk side? Blir ofte gitt disp ved skadefellingsforsøk. 
NJFF presser på videre og tar opp saken igjen i forbindelse med vurdering av jakttidsramma  
for ulv eller når andre relevante saker tar opp til diskusjon med Direktoratet. 
Det vurderes å søke disp til bruk av på drevet halsende hund under lisensjakta dersom dette 
ansees som et nødvendig hjelpemiddel spesielt på barmark. Det bør også søkes disp ved 
skadefellingsforsøk om dette ikke allerede ligger inn i oppdraget fra Statsforvalteren. 

 
Sak 2 Gjennomgang av referatet fra 19.mai 2021 

Sak 3 Innspill til rovviltnemndas fastsetting av lisenskvote på ulv i 2021 

Kristian har laget et utkast til brev som er sendt utvalget medlemmer for kommentarer og 
innspill. 

Sak 4 Ulvepenger 2021 

Våler og Åsnes har søkt om og blitt tildelt kr 1.262.300 hver fra ordningen for 2021. 
Det ble redegjort for hvilke tiltak som er omsøkt og godkjent for støtte. Utvalget oppfordres 
til å komme med innspill og forslag til gode konfliktdempende tiltak. 
 

Sak 5 Skadefellingsforsøk på bjørn og ulv i Våler og Åsnes 

Pr dd har skadefellingslagene i Våler og Åsnes deltatt i 3 fellingsforsøk. 2 forsøk på bjørn 
hvor  
bjørn ble felt i siste fellingsforsøk. Fellingsforsøk på ulv pågår frem til 16.august. 
Landbrukskontoret kontakter Statsforvalteren og ber om oversikt på de totale utgiftene 
til skadefellingsforsøk av rovdyr i 2020 pr kommune. 
 

Sak 6 Eventuelt/nytt møte 

Dato for nytt møte blir onsdag 3.november 2021 kl. 18.00. Husk å melde frafall hvis du 
ikke kan delta!   


