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Referat etter styremøte tirsdag 8.mars 2022, kl. 19.30  

Møtet ble avholdt på jaktlagskontoret, Meierigården 

Følgende var tilstede: Per Martin Rønningen, Ulf Tuveng, Geir Østgårdsgjelten, Steinar Ytterhaug, 
Lars Oddvar Ryen (vara), Einar Kokvoll (repr Såttåhaugen), og Roar Eckermann (daglig 
leder/sekretær).  Ståle Kroken hadde meldt forfall til møtet.  

Orienteringer: Info etter møte med de driftsansvarlige for våre åpne buer. Det fremkom ønske om at 
  GPS posisjon på buene formidles til lokalt Røde Kors Hjelpekorps.  

           Info vedr arbeid med driftsplan for Bever i Os kommune. Arbeidet er i gang, i regi av 
  Ålen Fjellstyre (pga tidligere inngått avtale mellom kommunen og Fjellstyret) 

        Info vedr status for fritak båndtvang ifm vår-takseringer. DJ er innvilget fritak for å 
  gjennomføre takseringene i 2022. Mulige endringer kommunens   
  båndtvangbestemmelser vil gjøre det nødvendig å søke igjen i 2023. Geir Ø  
  gjennomfører utifra dette vårtakseringen og rapporterer til daglig leder.  

 

Saksliste: 

Sak 06/22, Kort gjennomgang av endelig årsregnskap for 2021. Styret gikk kort igjennom regnskapet 
og revisorenes erklæring, samt styrets årsberetning.  

Vedtak: Årsregnskap og styreberetning ble godkjent. 

Sak 07/22, Forslag om treningsfelt for jakthunder: Dalsbygda Jaktlag får stadig henvendelser om 
tilgang på treningsfelt for jakthunder, da spesielt fuglehunder. Styret diskuterer saken opp mot 
båndtvangbestemmelser, hensynet til beitedyr, jaktutøvelse mm.   

Vedtak: Styret besluttet å utrede saken bedre. Daglig leder tar kontakt med kommunen og styreleder 
tar kontakt med leietagere på rypejaktfeltene samt med aktuelle hamnelag. Hensikten er å avklare 
mulige forutsetninger for å etablere et slikt tilbud, samt betalingsvilje hos potensielle brukere av 
tilbudet.  

 

Sak 08/22, Anbudsfeltene: (Dette er oppfølging av sak Sak 33/21). Det har nylig blitt gjennomført 
anbudskonkurranse på 7 utleiefelt i Vingelen. Prisene gikk opp med over 300% siden forrige 
anbudskonkurranse. Vingelen har et litt annet tilbud enn Dalsbygda, både ifm jaktperiode, kvoter og 
innenbygds tilgang til jaktfeltene. Dalsbygda Jaktlag må vurdere eventuelle endringer i vårt tilbud, 
samt eventuelle tilbud om kontraktsforlengelse opp mot en ny anbudskonkurranse på våre utleiefelt 
i 2023.   
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Etter en grundig gjennomgang i styret kom man frem til følgende: Styret mener at vi bør justere 
utleiebetingelsene for å oppnå høyest mulige pris for utleiefeltene, samtidig som vi må sikre 
innenbygds jegere god tilgang til rypejakt, og vi må sikre at vi praktiserer bærekraftig forvaltning av 
fugleviltet. Styret har diskutert seg frem til en løsning hvor leietagerne gis fri tilgang til jaktfeltene i 
hele jakttidsramma, dvs fra 10. september til 28. februar, samtidig som områdekvotene og 
bestemmelsen om max-antall samtidige geværer opprettholdes, og at innenbygds jegere fritt kan 
benytte områdene fra 1. oktober som tidligere. På denne måten gis leietagerne tilgang til områdene 
over lengre tidsrom, uten at de gis anledning til å felle mer fugl enn det som er beregnet som 
bærekraftig. Det foreslås videre at takseringsplikten opprettholdes, da dette kan være «et pluss» for 
mange, og «et handicap» for svært få av de potensielle leietagerne. Styret foreslår videre at det 
åpnes for at selskaper kan stå som leietager, forutsatt at det er en fast kontaktperson i selskapet som 
er ansvarlig for taksering og dialog med Dalsbygda Jaktlag. 

Vedtak: Saken legges frem for årsmøtet for å få tilbakemeldinger og innspill til styrets forslag. 

 

Sak 08/22: Forberedelser til årsmøtet. Ved forrige årsmøte ble det fremmet forslag om endring i 
vedtektene knyttet til fast dato 28.februar som frist for innkomne forslag til behandling på årsmøtet. 
Administrasjonen ønsker i tillegg at vedtektene justeres noe for å være tilpasset dagens praksis mhht 
valg til organer utenfor DJ.  Dette er eneste sak som er meldt inn til behandling i år.  

Samfunnshuset er booket for årsmøte den 29. mars, og dato for årsmøtet er kommunisert på 
nettsider og ved oppslag.   

Det ble på årsmøtet i 2019 behandlet økonomiske rammer for tilskudd til broer og andre fellestiltak 
som sperregjerder, fe-rister og liknende. Årsmøtet besluttet da å sette en øvre grense på tilskudd til 
slike tiltak på 25% av faktisk kostnad. Dette vedtaket har blitt kritisert av enkelte medlemmer, og kan 
muligens gi grobunn for misnøye med DJ`s forvaltning av felleskapets midler. Styret ønsker å øke 
tilskuddsrammen til inntil 100%, men må sikre bestemmelser som ikke virker ødeleggende for DJ`s 
økonomi og vedtekter. Styret mener videre at saken må sees i sammenheng med tidligere 
diskusjoner om medlemsfordeler, og legger saken frem for årsmøtet til diskusjon. 

Valgkomiteen har avgitt sin innstilling, styret ble informert. 

Årsmeldingen går i trykken 17. mars, og er klar for utlevering 23. mars.  

 

Vedtak: Alle saker som skal behandles på årsmøtet er godt forberedt.  
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Sak 09/22: Eventuelt.  

- Oppfølging mhht fremdrift for ny driftsplan i Dalsbygda Storviltområde. Det blir møte med 
NØRE ca 20. mars. NØREs driftsplan og kommunens Hjorteviltplan tas som utgangspunkt for 
DJ`s driftsplan. 

- Møte i Dalsbygda Storviltområde vedr innspill driftsplan, samt evt nye jaktfeltgrenser for elg 
blir gjennomført 5. april. Daglig leder gjennomfører i forkant samtaler med 
Dalbusjøeiendommen for å utrede om det finnes grunnlag for å ta de med i Storviltområdet. 

- Kvikne (FO-01) har laget en webløsning for bruk av overgangsavtaler under villreinjakta. 
Daglig leder får laget en tilsvarende løsning for DJ sine nettsider.  

- Styreleder har fremforhandlet er forbedret overgangsavtale med Vingelen for 
villreinjakta.Denne ble fremlagt. Daglig leder oversender avtalen til Villreinutvalget. Samtlige 
overgangsavtaler legges ut på DJ sin nettside før søknadsfristen, slik at jegerne kan sette seg 
inn i disse før de søker om jakt hos oss.  

- Det ble bestemt at DJ vil kreve 80 treningsskudd for all jakt på Elg, Villrein og Hjort.  
- Årsmøtet i Forollhogna Villreinutvalg avholdes den 25.april klokken 19.00 i Vingelen.  
- DJ har mottatt 2 brev/e-poster fra Jordskifteretten, vedrørende «veien videre» og avmerking 

av sakens yttergrenser på kartverk. Styret besluttet at daglig leder, styreleder og 
Såttåhaugens representant gjennomfører møte med Jordskifteretten for avklaringer.  

 

 
For styreleder 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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