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moRsomme 
oG  sAtiRiske
Det virker som om Tram- 
teatret har vært her 
bestandig. Nå feirer de 
40 år.  siDe 14 oG 15

DA GRue 
sjokkeRte
Ingen kunne tro at Grue 
IL kunne bli stafettmes-
tere i friidrett i 1936. Det 
ble de. siDe 18 oG 19

Lærer ble blankt 
frifunnet i retten
En tidligere barneskole-lærer 
er i Øvre Romerike tingrett 
frifunnet for seksuell handling 
mot to elever.

 ● NyheteR siDe 6

tynt i kiL-rekkene 
før helgens kamp
Flere av KILs nøkkelspillere 
sliter med skader, og til 
sammen sju av spillerne er 
utilgjengelige til helgas kamp. 

 ● spoRt siDe 22

For tre millioner kroner  g jenoppstår «huset» i nye lokaler
«Huset» er et begrep blant musikkinteresserte i Kongsvinger. Kåken rives 1. juli, men med tre 
millioner kroner i  støtte, blir det nye og bedre muligheter i lagerbygget bare et steinkast unna.

 ● kuLtuR siDe 12

GouRmetmAt: Engkvein er et av Norges vanligste grasslag, men for dyra er den likevel en av naturens gourmetretter. Nå vil Steinar Velten i Norsk Landbruksrådgivning utnytte 
naturens eget spiskammer bedre. Foto: jeNs hAuGeN

DyReFÔR: Hvert år går dyrefôr tilsvarende 100 millioner kroner til spille i glåmdalsdistriktet fordi na-
turens egen restaurant i utmarka ikke blir brukt. Eidskog og Kongsvinger har den beste beitemarka i hele 
Hedmark, men bare 5–10 prosent blir utnyttet. siDe 4 oG 5

matfat til 100 mill. 
i året går til spille
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Har du lokale tips eller ideer om nyhetssaker vi bør gripe fatt i, send en epost til  
tips@glomdalen.no. Du kan også kontakte Glåmdalen-redaksjonen på telefon 62 88 25 00. 
De ferskeste nyhetene finner du på glomdalen.no

– ille: Den beste beitemarka i Hedmark finner man i Eidskog og Kongsvinger. Samtidig er utmarksområdene i glåmdalsdistriktene de minst utnyttede. – Det er ille, og vi bør få flere dyr på utmarksbeite, mener bonde Jan Ove Moen (t.v.) på 
Brandval vestside og Steinar Velten i Norsk Landbruksrådgivning. Bilder: Jens haUGen

KonGsVinGer: 
Eidskog og Kongsvin-
ger har de beste bei-
teområdene i Hed-
mark, men mat for 
100 millioner kroner 
ligger ubenyttet i 
Glåmdal-skogene.
Sigmund FoSSen
sf@glomdalen.no
917 02 526

– Det er jo litt tragisk at vi lar det 

beste dyrefôret gå til spille 
mens vi bruker store summer 
på fõr som har mye dårligere 
kvalitet. I Eidskog og Kongsvin-
ger alene er det ubenyttede ut-
marksressurser tilsvarende 40 
millioner kroner årlig i fõrkost-
nader. Vi bør kunne utnytte dy-
ras egen restaurant i naturen 
mye bedre, mener Steinar Vel-
ten i Norsk Landbruksrådgiv-
ning Øst.

Beste beitet er i Glåmdal
Det er en rapport fra Norsk In-

stitutt for Bioøkonomi (Nibio) 
som nå konkluderer med at sto-
re arealer med utmarksbeite 
ligger urørt i glåmdalsdistrik-
tet. Forskere ved instituttet har 
kartlagt beiteressursene i samt-
lige kommuner i Hedmark, og 
konkluderer også med at de al-
ler beste beiteområdene i fylket 
befinner seg i Eidskog og 
Kongsvinger.

– Vi har i alle år lært at de bes-
te beiteområdene i Hedmark er 
i Nord-Østerdal, og at utmarka 
er skrinnere i vår region. Derfor 

er dette overraskende opplys-
ninger. Samtidig er det i glåm-
dalsdistriktet at beiteressurse-
ne blir utnyttet dårligst, sier 
Steinar Velten.

sauebøndene er borte
– Hvorfor er det slik?

– De aller fleste som har brukt 
utmarka som beiteområde er 
sauebønder og mjølkeprodu-
senter. Det er blitt færre av 
dem. Samtidig har det kommet 
til oppdrettere av storfekjøtt, 
men de har ikke hatt den sam-

me tradisjonen på å bruke ut-
marka som beiteområde. Der-
for er det så store ubrukte beite-
områder, mener Steinar Velten.

– Men ulven har vel også noe 
av skylda?

– Vi kommer ikke utenom at 
rovdyra også har hatt mye å si. 
Hadde det vært like mange 
sauebønder som for en genera-
sjon siden ville bildet vært et 
annet. Eksempelvis var det 
godt over 4000 sauer på ut-
marksbeite i Grue så sent som 
på 1990-tallet, men etter at nes-

– Beste beitet brukes minst 
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leder: Lars Gillund leder Byregionprosjektet.

KOnGSVInGer: Nå 
sjekker det lokale nærings-
livet, byråkrater og lokal-
politikere hvor mye de 
stoler på hverandre.
PER HÅKON PETTERSEN
php@glomdalen.no
917 02 510

Derfor er det sendt ut spørre-
skjemaer til utvalgte represen-
tanter for næringslivet, samt til 
ledere i kommuneadministra-
sjonen, ansatte i tekniske etater 
og servicetorg, samt til noen lo-
kalpolitikere.

Undersøkelsen er en del av et 
større skandinavisk forsknings-
prosjekt.

– Målet er å avdekke om det 
finnes forbedringspunkter i 
kommunikasjonen, og hva som 
kan gjøres bedre. Kanskje kan 
også kommunene lære av tilba-
kemeldingene andre får? sier 
regionrådsleder Lise Selnes.

Lars Gillund i Byregionpro-
sjektet understreker at dette er 

en del av fokuset på å effektivi-
sere lokal offentlig forvaltning.

– Vi ønsker å legge til rette for   
næringslivet – både nytt og ek-
sisterende. Hvis det er slik at 
noen føler de stanger hodet i 
veggen i møtet med det offent-
lige, må vi rydde opp så snart 
som mulig, sier han.

Etter planen skal svarene 
foreligge allerede til somme-
ren.

Vil vite om 
de har tillit

leder: Nord-Odal-ordfører 
Lise Selnes er leder i regionrådet.

– Ille: Den beste beitemarka i Hedmark finner man i Eidskog og Kongsvinger. Samtidig er utmarksområdene i glåmdalsdistriktene de minst utnyttede. – Det er ille, og vi bør få flere dyr på utmarksbeite, mener bonde Jan Ove Moen (t.v.) på 
Brandval vestside og Steinar Velten i Norsk Landbruksrådgivning. BIlder: JenS haUGen

På BeIte: Jan Ove Moen (t.v.) og Amund Wormstrand på Brandval 
vestside sender dyra sine på utmarksbeite. Steinar Velten (t.h.) vil at 

BeSte maten: Utmarka er dyras egen naturlige restaurant, 
mener Steinar Velten (t.v.) og Jan Ove Moen.

– Beste beitet brukes minst 
ten halvparten av sauene ble 
borte på beite var det mange 
som ikke orket å holde på med 
sauehold lenger.

Vil ha flere dyr i utmark
I glåmdalsdistriktet står rundt 
90 prosent av alt utmarksbeite 
ubrukt. Det tilsvarer et matfat 
som kan mette 125.000 saueen-
heter (en sau og to lam).

– I Eidskog og Kongsvinger 
alene er det plass til 55.000 
saueenheter, eller 10.000 stor-
fe. I dag er det bare rundt 100 

storfe på utmarksbeite i de to 
kommunene, sier Steinar Vel-
ten.

Han synes det er ille at ikke 
flere dyr går på utmarksbeite.

– I dag tar mange i bruk god 
kornjord, som er mangelvare, 
til fõr og beite, og da er vi på 
ville veier, mener han.

– Hvordan kan denne tren-
den snus?

– Vi må lage et tettere samar-
beid mellom husdyrholdere, og 
vi må finne de beste beiteområ-
dene i hver kommune. Husdyr-

brukere som ikke har beiterett 
må vi trekke inn i beitelagene. 
Kommunene eier selv store 
områder med utmarksbeite, og 
vi har nå en dialog med Eidskog 
kommune og med private skog-
eiere for å forsøke å få til en 
bedre utnyttelse av disse områ-
dene, ser Steinar Velten.

– Den aller beste maten for 
dyra er i utmarka, og vi kan ikke 
bare se på at gourmetmaten i 
naturen går til spille. 

KOnGSVInGer: Mor-
dersneglene som Skriver-
skogen Vel skulle gått til 
frontalangrep på i dag får 
en liten utsettelse.
– Vi fikk beskjed fredag om at 
stoffet vi skulle bruke i kampen 
mot sneglene ikke er kommet, 
og derfor må vi utsette aksjo-

nen, sier vel-leder John Ful-
land.

– Vi har forhørt oss med for-
handlere over hele Østlandet, 
uten å lykkes. Derfor har vi 
sendt en ny bestilling som det 
vil ta et par uker før vi får. Sne-
glene får en utsettelse, men vi 
kommer tilbake, sier han.

Sneglene får en utsettelse

BeSlaG: Det var ikke gjort 
forsøk på å gjemme alkoholen.

eIdSKOG: Mannen hadde 
fylt opp tilhengeren med 
alkoholholdige varer.
PER-ERiK STømNER
pes@glomdalen.no
469 19 222

Det var ved 08-tiden torsdag 
morgen at tjenestemenn fra 
Tolletaten fattet mistanke til en 
bil med tilhenger, som passerte 
riksgrensen ved Ingelsrud.

En sjekk av tilhengeren av-
slørte 935 liter med alkoholhol-
dige varer, fordelt på 475 liter 
øl, 430 liter vin og 30 liter med 
brennevin. Beslaget beløper 
seg til 71.000 kroner i unndratte 
avgifter til staten.

Det var ikke gjort noen forsøk 
på å gjemme smuglervarene på 
tilhengeren, og en nordmann 
hjemmehørende i Akershus ble 
pågrepet for smuglingen.

– Var det stedet mannen pas-
serte grensen som gjorde at 
dere fattet mistanke?

– Nei, vi har vært borti man-
nen tidligere, så det var årsaken 
til at vi valgte å stoppe ham, sier 
seksjonssjef Morten Nystuen 
ved Tolletaten i Kongsvinger.

Politiet er nå ferdig med å et-
terforske saken.

– En slik type sak ville nor-
malt blitt avgjort med et fore-

legg, men siden vedkommende 
er tatt tidligere vil det bli fore-
tatt en vurdering av jurist om 
det skal ilegges forelegg eller bli 
et rettslig oppgjør, sier politio-
verbetjent Rune Bekkemoen 
ved Kongsvinger politistasjon.

Politiets jurist hadde fredag 
ettermiddag ikke tatt denne be-
slutningen.

Smugleren ble løslatt av poli-
tiet torsdag.

tollerne tok gammel kjenning på grensen


