
 

Landbrukskontoret  
for Våler og Åsnes 

 

Referat møte i rovviltutvalget for Våler og Åsnes 28.oktober 2020 
Tilstede: Kristian Noer, Lars Kristian Kjellgren, Tore Christensen, Kai Østeberg, Jon Kvesetberget,  
Andreas Bjertnes og fra landbrukskontoret Pia Lund. 

Forfall: Ole Håkon Venstad, Erik Hammer, Frank Korntorp og Anders Bredalen Foss. 

 

Sak 1 Åpen tilskuddsordning 

Landbrukskontoret orienterte om tildelingene fra åpen tilskuddsordning 2020. 
 
Sak 2 Valg av leder for utvalget 

Lars Kr. Kjellgren ble valgt som leder av utvalget. Leder sitter i utgangspunktet til neste 
valgperiode. Leder representerer utvalget i Prosjektgruppa for ulvepenger og har vært med i 
ressursgruppa for Grenseviltprosjektet. 

Sak 3 Diverse orienteringer fra landbrukskontoret 

En kort orientering om status på: 

Ulvepenger: 

●Kynnaprosjektet – mye besøkende i Kynnaområdet i sommer, kanoutleie etablert, nye 
rasteplasser under planlegging, Grunneierlag Kynna er stiftet, oppslagstavler under 
planlegging. 

●Naturbruk i skolen – temahefter under utarbeidelse både for elever og lærerne 
(kompetansebyggende). Temadager ute i skogen – Temadager på Norsk Skogmuseum 
(Ulvetider). 

●Utredning over tap – USS jobber med en felles utredning for alle kommunene i ulvesona. 

●Mottatt 958.000 kr til hver kommune i oktober 2020. Prosjektgruppa skal ha nytt møte 
etter jul. 

Villsvin 

●Regional handlingsplan mot villsvin til politisk behandling i alle kommunene i 
Kongsvingerregionen. 

●Villsvinprosjektet har søkt om utvidelse til nå å omfatte kommunene nordover til og med 
Elverum. www.villsvinprosjektet.no  Det planlegges et møte med alle driftplanområdene for 
elg med info om dette prosjektet. 

●Kommunene er høringsinstans for endringer i viltloven hvor det nå er forslag om å tillate 
bruk av kunstig lys ved takt på villsvin. 

 

http://www.villsvinprosjektet.no/


Ulvejakt innenfor sona - 2021 

●Rovviltnemnda region 5 har vedtatt uttak av Kynnaflokken i Våler. Vedtaket er påklaget til 
Klima og Miljødepartementet. Evt jaktstart er 1.januar. 

●Rovviltutvalget har ingen rolle i dette, men ønsker å være godt orientert. 

 

Sak 4 Eventuelt/nytt møte 

Dato for nytt møte blir onsdag 2.desember 2020 kl. 18.00. Husk å melde frafall hvis du 
ikke kan delta!   


