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Protokoll fra møte i rovviltnemnda i Hedmark – 16. august 2016 

 
Tid og sted:  Kl. 09:00 – 11:45, Statens Hus- Hamar 
 
Til stede 
Fra nemnda: 
Arnfinn Nergård, Berit Haveråen, Jon Anders Mortensson, Eli Wathne, Reidar Åsgård 
 
Fra sekretariatet: 
Thomas Olstad, Øyvind Gotehus 
 
Tilhørere: 
Ståle Støen fra Hedmark Bonde- og småbrukarlag, Berit Grindflekk fra Hedmark Bondelag og Svein 
Kjetil Bjørnseth, fungerende ordfører i Rendalen kommune.  
 
 
Referent: T. Olstad 
********************************************************************************** 
 
 
Ståle Støen fra Hedmark Bonde- og småbrukarlag, Berit Grindflekk fra Hedmark Bondelag og Svein 
Kjetil Bjørnseth, fungerende ordfører i Rendalen kommune, fikk anledning til å gi et kort innlegg før 
nemnda startet sin behandling. 
 
 

Omdisponering av midler over budsjett til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2016 

 
Sekretariatet redegjorde for budsjettsituasjonen og behovet for omdisponering av midler. 
Bakgrunnen for behovet for omdisponering av midler er at prosjektet med flytting av dyr fra 
Rendalen (Hanestadkjølen) til Endalen i Sør-Trøndelag ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er 
derfor oppstått et behov for å holde en del av dyrene fra disse besetningene på hjemmebeite. Dette 
medfører at budsjettposten til hjemmebeite overskrides med ca. kr 790 000.   
 
Sekretariatet foreslo en omdisponering av midler til hjemmebeite som følger: 

 

Mulig omdisponering fra flytteprosjekter                                490 000,- 

Mulig omdisponering fra gjerding                                           132 000,- 

Mulig omdisp. fra utvidet tilsyn i komb. m tidligsank            20 000,- 

Mulig omdisponert fra akutte tiltak                                         150 000,-   

 
 
Nemnda vedtok enstemmig sekretariatets forslag til omdisponering av midler. 
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Drøftinger rundt situasjonen med mange observasjoner av ulv den senere tid 

 
Nemnda drøftet situasjonen med mange observasjoner av ulv den senere tid, og spesielt 
skadeproblematikken i Rendalen. Rovviltnemnda ønsker å sende et brev til overordnede 
myndigheter hvor det blant annet anmodes om at det etableres en prøveordning med oppstart av 
lisensfelling fra den 20. august. 
 
 

Eventuelt 
Det gjennomføres en studietur til Sverige for rovviltnemndene i region 4 og 5 den 23. og 24. august. 
Reidar Åsgård og Jon Anders Mortensson melder forfall, Eli Wathne deltar kun på den første dagen. 

 


