
 

Landbrukskontoret  
for Våler og Åsnes 

 

Referat møte i rovviltutvalget for Våler og Åsnes 11.februar 2020 
Tilstede: Kristian Noer, Lars Kristian Kjellgren, Johnny Nymoen, Kai Østeberg, Jon Kvesetberget, 
Tore Christensen, Frank Korntorp, Erik Hammer, Ole Håkon Venstad og fra landbrukskontoret Pia 
Lund 

Forfall: Kjetil Aanstad. 

Sak 1 Presentasjon av rovdyrproblematikken sett fra Stortinget – Emilie Mehl 

Emilie Mehl sitter i Justiskomiteen, men er også engasjert i Senterpartiets rovdyrpolitikk. 
Hun orienterte og vi fikk stille masse spørsmål og fikk svar. Emilie ønsker gjerne innspill fra 
rovviltutvalget på problemstillinger hun kan ta opp på Stortinget. 
 
 

Sak 2 Avgjørelse av klagesak – avslag på søknad om betinget skadefelling på ulv i Våler 

 Avslaget sendes utvalget til orientering. 

 

Sak 3 Høring – bruk av kunstig lys ved takt på villsvin 

Høringsdokumentet sendes utvalget slik at de kan ta dette med sine interesseorganisasjoner. 
Høringsfrist er 22.mars. Link for innsending av høringssvar finner dere her:                        
https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/927 

 

Sak 4 Eventuelt/nytt møte 

Nye politiske representanter er nå klare og fra Våler sitter Kristian Noer med Erling Olav 
Eriksmoen som vara. Fra Åsnes sitter Jon Kvesetberget med Ørjan Bue som vara. 

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 vil få møtegodtgjørelse for deltakelse på møtene, men 
timeliste og krav om kjøregodtgjørelse må selv leveres politisk sekretær. De øvrige 
medlemmene godtgjøres fra sine organisasjoner. 

Viktige rapporter fra NIBIO om endring i beitebruk og forflytning av innbyggerne internt i 
kommunene fra bygda til sentrum sendes utvalgets medlemmer. 

Dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken mellom WWF og Staten sendes som vedlegg 
til utvalgets medlemmer. 

https://hoering.miljodirektoratet.no/Hoering/v2/927


Foreløpige konklusjoner på antall ulv i Norge pr 27.januar 2020 sendes utvalget. Rapporten 
er utarbeidet av Høgskolen i Innlandet. Ulike rapporter om bestandstall kan hentes ut på 
rovdata.no 

Bruk av midler fra tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir er nå oppe til 
behandling i begge kommunene. Våler ferdigbehandlet saken i kommunestyret 10. februar. 
Saksfremstillingen og vedtak i saken ligger som vedlegg. 

Åsnes skal ta saken til behandling i kommunestyret 24.februar. 

Dato for nytt møte blir tirsdag 14.april 2020 kl. 19.00. Husk å melde frafall hvis du ikke 
kan delta!   


