
 

Landbrukskontoret  
for Våler og Åsnes 

 

Referat møte i rovviltutvalget for Våler og Åsnes 6.november 2018 
Tilstede: Eva Olastuen, Frank Korntorp, Erik Hammer, Per Erik Engen, Lars Kristian Kjellgren, Ole 
Håkon Venstad og fra landbrukskontoret Pia Lund 

Forfall:  Erik Veiby, Kjetil Aanstad, Johnny Nymoen og Kai Østeberg. 

 

Sak 1 Presentasjon av «Informasjonsprosjektet» ved Skogselskapet i Hedmark og HJFF 

Prosjektet finansieres av tilskuddsmidlene til kommuner med ulverevir. 

Simen Skavern fra Skogselskapet orienterte om «Informasjonsprosjektet». Det skal lages 8 
temahefter for bruk i ungdomsskolen i Våler og Åsnes. Det lages et eget hefte på rovdyr som 
er tiltenkt bruk også mot allmennheten. Ungdomsskolene velger selv hvilke temaer de 
ønsker og hvordan opplegget skal benyttes – gjennom valgfaget «natur og miljø» eller som 
temadager. Det legges også opp til bruk av digitalt papir. Målet er at temaheftene skal 
ferdigstilles i 2018. Interesse for prosjektet også fra andre kommuner. 

Sak 2 Grensevilt – hvilke problemstillinger kan utvalget spille inn? 

Grensevilt ønsker innspill fra medlemmene og de gruppene disse representerer, på ulike 
problemstillinger som kan belyses gjennom Grenseviltprosjektet. Det jobbes også med 
Grensevilt 2. Rovviltutvalget spiller inn utfordringer rundt grenseulvene – disse ulvene må 
telles med på begge sider av grensen og det må vurderes jakt på dem. Kan det kjøres 
ulvetelling langs grensegata? Utvalgets medlemmer oppfordres til å diskutere saken med 
sine grupper og spille inn flere aktuelle problemstillinger. 

Sak 3 Nasjonal konferanse rovvilt, beitedyr og samfunn januar 2019 

Lars Kristian, Erik V, Johnny og Pia har meldt sin interesse for å delta så langt. Det er mulig 
å delta på enkeltdager. Siste versjon av programmet sendes utvalgets medlemmer. Frist for 
påmelding er 1.desember. 

Sak 4 Eventuelt/ny møtedato 

Tilsagnsbrev fra Miljødirektoratet på tilskudd til kommuner med ulverevir er mottatt og 
begge kommuner har fått kr 1.420.000,- hver i tilskudd for 2018. Kopi av søknad og tilsagn 
sendes utvalgets medlemmer. Fordeling av midler skal opp til politisk behandling. Utvalget 
ser det som viktig å fortsette de prosjektene som allerede er satt i gang. Utvalget ber om at 
det prioriteres å gi støtte til oppsetting av busser ved en evt. ny runde med demonstrasjoner 
for å få satt rovdyrsituasjonen på kartet. 

Dato for nytt møte blir tirsdag 5.februar 2019 kl. 18.00. 

   


