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Referat møte i rovviltutvalget for Våler og Åsnes 19.mai 2021 
Tilstede: Kristian Noer, Lars Kristian Kjellgren, Tore Christensen, Kai Østeberg, Johnny Nymoen, 
Ole Håkon Venstad og fra landbrukskontoret Pia Lund. 

Forfall: Erik Hammer, Frank Korntorp, Ørjan Bue (for Jon Kvesetberget) og Andreas Bjertnes (for 
Kjetil Aandstad). 

 

Sak 1 Gjennomgang fra referatet 02.12.20 

Referatet fra forrige gang ble gjennomgått. 
 
Sak 2 Evaluering ulvejakta 2021 – veien videre 

Lars Kr. Kjellgren og Kristian Noer orienterte om gjennomføringen av ulvejakta januar 
2021. 11 ulver skutt i løpet av 6 jaktdager. Godt organisert og mye bra tilbakemeldinger. 
Antall fellingstillatelser økte når det viste seg at flokken var større enn først antatt. Jakten 
ble stoppe da ny streifulv fra Sverige ble observert i området og det ble krav om DNA. 
Minst et dyr ble igjen av Kynna flokken.  

Utvalget gjør en henvendelse til rovviltnemnda for Hedmark hvor de redegjør for erfaringer 
og utfordringer med jakta og ber om at siste dyr i Kynna reviret tas ut under neste jakt. 

 

Sak 3 Evaluering av tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir 

Tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold er  
evaluert av Menon Economics på oppdrag av Miljødirektoratet.  
Rapporten peker på 4 kartlagte utfordringer med ordningen slik den er pr i dag: 
  ● For å sikre en bedre måloppnåelse bør det vurderes om midlene bør fordeles etter andre  
     parametere enn dagens praksis hvor alle kommunene får en like stor del av midlene. 
  ● For å sikre at man i større grad kan vurdere måloppnåelsen, samt sikre en bedre oversikt  
     over bruken av midlene, bør det vurderes å kreve at kommunene rapporterer om bruken  
     av midlene fordelt pr tiltak og for eventuelle endelige mottakere. Det bør også vurderes 
     om det er mulig å justere årshjulet for tildeling og rapportering. 
  ● Det bør vurderes om Miljødirektoratet skal bruke mer ressurser enn i dag på å følge opp  
     rapporteringen fra kommunene og om Miljødirektoratet kan tilrettelegge for økt  
     kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom kommuner med ulverevir. 
  ● Mencon Economics skulle også gi innspill og anbefaling til metode for effektmåling. Et  
     første skritt her er å sikre en systematisk oversikt over hva midlene er brukt til. Måling av  
     effekten vil være vanskelig når mange av tiltakene og formålene ikke har fysisk målbare  
     resultater. 

      Rapporten er sendt som vedlegg til utvalget tidligere.  
 



 

Sak 4. Vedtak betinget skadefelling jerv/vedtak betinget skadefelling og lisensfelling av 
brunbjørn 

 Utvalget ble orientert om vedtaket fra Rovviltnemnda – vedtak er sendt utvalget. 

 
Sak 5. Avslag søknad skadefelling av bjørn 

  Utvalget ble orientert om vedtaket fra Miljødirektoratet – vedtak er sendt utvalget. 

 
Sak 6.  Eventuelt/nytt møte 

• Utvalget var bekymret for at elg-/lisens-jegerne får lite skytetrening i år (kun krav 
om skyteprøve pga koronasituasjonen). Skytterlagene har tilrettelagt for mange 
skytekvelder. Elgvaldene bør oppfordre til treningsskyting. Landbrukskontoret 
sender en mail til valdene og minner om at det er viktig med treningsskyting! 

• Utredningsarbeid  regi av USS. Utvalget ble orientert om at arbeidet for et 
utredningsarbeid for kommunene i ulvesona nå blir satt i gang. Det er åpnet for at 
inntil 20 % av årlig tilskuddsramme kan settes av til en slik utredning. Våler og 
Åsnes kommuner sitter i interimstyringsgruppa for prosjektet. 

• Åpen tilskuddsordning 2021 – det er mottatt 13 søknader. Noen prosjekter har søkt 
støtte i begge kommuner. Utvalget får oversendt søknadene til orientering. 
 
• Løs på drevet halsende hund er et effektivt hjelpemiddel under jakt på ulv. Utvalget 
ønsker å løfte problemstillingene rundt dette og få åpnet for bruk av løs på drevet 
halsende hund under lisensjakt. Det tas kontakt med NJFF i første omgang. 
 
• Rovviltnemnda har åpnet for uttak av 17 stk jerv på betinget skadefelling. Utvalget 
sender innspill til Rovviltnemnda om viktigheten av forvaltning/uttak av jerv også 
innenfor ulvesona. 

 

Dato for nytt møte blir mandag 9.august 2021 kl. 18.00. Husk å melde frafall hvis 
du ikke kan delta!   


