
 

Landbrukskontoret  

for Våler og Åsnes 

 

Referat møte i rovviltutvalget for Våler og Åsnes 26.november 2019 

Tilstede: Eva Olastuen, Lars Kristian Kjellgren, Johnny Nymoen, Kai Østeberg, Per Erik Engen, 

Tore Christensen, Frank Korntorp, Andreas Bjertnes og fra landbrukskontoret Pia Lund 

Forfall:  Erik Hammer, Ole Håkon Venstad og Kjetil Aanstad. 

Sak 1 Søknad om skadefelling av ulv, avslag og klage til Miljødirektoratet 

Landbrukskontoret orienterte om søknad om skadefelling av ulven som har oppholdt seg nær 

inntil hus og fjøs på Rud i Våler. En hund er angrepet og skadet. Søknaden ble avslått av 

Fylkesmannen på bakgrunn av lite skadepotensiale. 

Avslaget er påklaget til Miljødirektoratet med begrunnelse i NML §18c. Lisensjakta starter 

på vestsiden av Glomma 1.desember. 

 

Sak 2 Nye representanter i utvalget 

Rovviltutvalget blir nå permanent (vedtak i Våler kommunestyre 2.september og Åsnes 

kommunestyre 9.desember) og nye politiske representanter velges inn i utvalget. Fra Våler 

sitter Kristian Noer med Erling Olav Eriksmoen som vara. Åsnes velger sin representant 

med vara i kommunestyret 9.desember. 

De andre organisasjonene i utvalget velger sine representanter selv. De som sitter i dag tar 

en runde med sine styrer og gir beskjed om endringer og vara. 

De politiske representantene sitter i 4 år. Organisasjonene velger selv hvor lenge sitt medlem  

og vara skal sitte, men det er et ønske om minst 2 år for å få kontinuitet i utvalget. 

Sak 3 Godtgjørelse rovviltutvalget 

 De politiske representantene vil få møtegodtgjørelse for deltakelse på møtene, men timeliste 

og kjøregodtgjøresle må leveres politisk sekretær. De øvrige medlemmene godtgjøres fra 

sine organisasjoner. 

Sak 4 Beitekonferansen 

Det arrangeres nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn på Hamar 20-21.januar 

og utvalget inviteres til å delta. Påmelding innen fredag 29.november. Begrenset antall. 

Sak 5 Eventuelt/nytt møte 

Fra tilskuddsordningen til kommuner med ulverevir for 2019 har kommunene mottatt 

1.025.500 kr hver. Det kommer en politisk sak til kommunestyrene rundt valg av medlem i 

prosjektgruppa for ulverevirtilskudd, bruken av midlene så langt og ønsket bruk av 

tilskuddet mottatt for 2019. 

Dato for nytt møte blir tirsdag 11.februar 2020 kl. 19.00. Husk å melde frafall hvis du 

ikke kan delta!   


