
Tildeling av midler – åpen tilskuddsordning 2022 
 
Det er den felles prosjektgruppa for Våler og Åsnes som er delegert fullmakt til å behandle 
og tildele støtte fra åpen tilskuddsordning for 2022. Det kom inn totalt 21 søknader hvor 
samlet søknadsbeløp var 2,3 mill kroner. Rammen til åpen tilskuddsordning var på 
325.000 kroner for hver av kommunene.  
 
 
Tildelingen ble behandlet i prosjektgruppas møte 31. mars 2022 og følgende prosjekter ble 
tildelt tilskudd:  
 
- Søndre Fløgen Hytteforening - søknad om støtte til bygging av ny bru over Flægåa ved 
Damkoia i utløpet av Søndre Fløgen. Søknadsbeløp kr 100.700. Søknaden tildeles kr 30.000 
til bygging av ny bru fra Våler kommune.  
 
- Gravberget Snøscooterklubb - søknad om støtte til innkjøp av snøscooter og materialer til 
bygging av broer langs scooterleden. Søknadsbeløp kr 49.300. Søknaden tildeles kr 30.000 
til innkjøp av snøscooter fra Våler kommune. 
 
- Bograngen fellingslag - søknad om støtte til snøbrøyting og kjøregodtgjørelse for aktive 
sporere i forbindelse med lisensjakten på Bograng-reviret. Søknadsbeløp kr 44.720. 
Søknaden tildeles kr 35.000 til utgifter for snøbrøyting av veier fra Åsnes kommune. 
 
- Risberget idrettslag – søknad om støtte til nytt tak på paviljongen på Kynnbrua. 
Søknaden tildeles kr 100.000 fra Våler kommune og kr 50.000 fra Åsnes kommune.  
 
- Skansen Vel – søknad om støtte til oppsetting av gapahuk. Søknadsbeløp kr 40.000. 
Søknaden tildeles kr 20.00 fra Åsnes kommune.  
 
- Ada Bredalen og Arne G. Foss – søknad om støtte til leie av geiter med nofence og til 
slåttonnkurs i Nedre Halberget – søknadsbeløp kr 35.000. Søknaden tildeles kr 10.000 til 
arrangering av slåttonnkurs fra Våler kommune.  
 
- Våler kommuneskoger KF - søknad om støtte til flytting av Haukåsbrennkoia til 
Kynnavassdraget. Koia skal være et supplement i Opplev Kynna-prosjektet og være allmenn 
tilgjengelig. Søknadsbeløp kr 50.000. Søknaden tildeles kr 50.000 fra Våler kommune.  
 
- Finnskogen Aktivitetssenter AS - søknad om støtte til innkjøp av stor lavo, bålpanne og 
utstyr i forbindelse med oppstart av ulvesafari og villmarks camp for barn og unge. 
Søknadsbeløp kr 44.400. Søknaden tildeles kr 22.000 til innkjøp av utstyr fra Våler 
kommune. 
 
- Tor Håkon Moe - søknad om støtte til innkjøp av 15 stk nofenceklaver for storfe og 
dyrehenger. Søknadsbeløp kr 89.562. Søknaden tildeles kr 22.000 til innkjøp av 15 stk 
nofenceklaver fra Åsnes kommune. 
 



- Strandeggen gård – søker om støtte til fulldyrking/overflatedyrking av 60 daa skog nær 
gården til innmarks arealer. Søknadsbeløp kr 285.500. Søknaden tildeles kr 60.000 fra 
Åsnes kommune.  
 
- Åsnes Jeger og Fiskeforening - søknad om støtte til oppsetting av flere gapahuker, 
salongriflebane, innkjøp av båt og grillbu. Søknadsbeløp kr 265.000. Søknaden tildeles kr 
25.000 som tilskudd til oppsetting av ny gapahuk fra Åsnes kommune. 
 
- Støa Gårdsdrift– søker om støtte til innkjøp av 50 stk nofenceklaver for geit. Søknadsbeløp 
kr 50.000. Søknaden tildeles kr 50.000 fra Åsnes kommune.  
 
- Våler Jakt og Fiskeforening - søknad om støtte for å arrangere sporkurs/ettersøkskurs. 
Søknadsbeløp kr 20.000. Søknaden tildeles kr 20.000 fra Våler kommune. 
 
- Solør Næringshage– søker om støtte til utvikling av skogfaglig klynge på Sønsterud. 
Søknadsbeløp kr 125.000. Søknaden tildeles kr 62.500 fra Åsnes kommune og  
kr 62.500 fra Våler kommune.  
 


