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Referat etter styremøte mandag 4. juli 2022, kl. 19.00  
Møtet ble avholdt på jaktlagskontoret, Meierigården 

Følgende var tilstede: Per Martin Rønningen, Ulf Tuveng, Geir Østgårdsgjelten, Ståle Kroken, Joakim 
Johaug, Einar Kokvoll (repr Såttåhaugen), og Roar Eckermann (daglig leder/sekretær).  

Orienteringer: Info etter avholdt møte med Forollsjøen Fiskeforening vedrørende Rundflobua. 
Referat etter dette møtet var sendt ut tidligere. GPS-lokalisering, oppmåling av arealer og 
oppdatering av forsikringsavtale gjøres i løpet av sommeren. Roar sender oversikt over økonomiske 
mellomværende mellom DJ og Forollsjøen Fiskeforening.  

Saksliste: 

Sak 18/22, Status salg/tilrettelegging av jakt for høsten 2022. 

All jakt i Dalsbygda høsten 2022 er ferdig behandlet, med unntak av harejakta i oktober. 

Villreinjakta er tildelt ihht vedtak i forrige styremøte, samtlige jegere har betalt fellingsavgiften. WEB-
basert løsning for booking av overgang til våre naboterreng er ferdig implementert, alle jegere 
betaler kr. 250,- for kjøring til naboterreng som tillater dette.  Jon Horten fortsetter som oppsyn for 
Dalsbygda Jaktlag under villreinjakta. Oppsynsmøte i regi av utvalget er berammet, info om jakta, 
overgangsavtalene og våre lokale bestemmelser er lagt ut på nettsiden. Infobrev til jegerne sendes ut 
i første halvdel av juli, spesielt fokus på rapportering i år. Jegermøte/utdeling av kort den 17.august. 

Jakt på Hjort, Rådyrbukk og Rådyr er tildelt ihht vedtak i forrige styremøte. Samtlige jegere har betalt 
fellingsavgiften, det er 6 hjortejegere, 18 bukkejegere og 33 jegere til den ordinære rådyrjakta. 
Samtlige jegere vil få infobrev i første halvdel av juli. 

Elgjakta er under planlegging. Driftsplan og kvote er godkjent av Os kommune, Dalbusjøeiendommen 
er nå med i Dalsbygda Storviltområde. Giro sendes ut til elglagene og jegerne i juli/august, møte i 
storviltområdet (med elgjaktlederne) blir avholdt den 12.september. Ny ordning for registrering av 
ettersøkshunder, info er sendt ut til elg-lagene med svarfrist den 20. juli. På møtet i Dalsbygda 
Storviltområde i april ble det besluttet å justere jaktfeltgrensene. Vegar Lillebakken skal utarbeide 
kart og beskrivelser over de nye grensene innen den 1. august, disse vil bli gjennomgått på møtet i 
Storviltområdet den 12. september. De nye grensene vil da bli gjort gjeldende fra og med 2022.  

Rypejakta er ferdig solgt, det er 243 utenbygds jegere som har fått plass. Ny omsetningsrekord for 
kortsalg til utenbygds jegere i år. Giro for feltleie sendes ut til leietagerne i løpet av juli. Oppsynsmøte 
er under planlegging, opplegget blir hovedsakelig det samme som i 2021, men vi kommer til å bruke 
Jon Horten og undertegnede noe mer enn tidligere, grunnet lite ledig kapasitet hos Gjermund Urset. 
Det er ønskelig å knytte til oss ytterligere 1 person for oppsyn under småviltjakta. Dalsbygda Jaktlag 
vil dekke kostnader for oppsynskurs, mot en «bindingstid» for nye jaktoppsyn. 

 

mailto:jaktlaget@dalsbygda.no
mailto:roareck@gmail.com
mailto:per.martin@ramlos.no
mailto:stale.kroken@gmail.com
http://www.dalsbygdajaktlag.no/


 

 

 
Dalsbygda Jaktlag SA 
Meierigarden, 2552 DALSBYGDA 
Org.nr.: 970 572 929 MVA 

 

Dalsbygda Jaktlag SA, Meierigarden, 2552 DALSBYGDA     Mobil: 95 20 25 04      Epost: jaktlaget@dalsbygda.no 
Daglig leder/sekretær: Roar Eckermann, Stormyrveien 123, 2550 Os i Ø, Mobil 98 22 36 05  Epost: roareck@gmail.com  
Styreleder Per Martin Rønningen, Mosengveien 484, 2552 Dalsbygda    Mobil: 90 82 19 09  Epost: per.martin@ramlos.no  
Kasserer Ståle Kroken, 2552 Dalsbygda Mobil: 91 36 72 46  Epost: stale.kroken@gmail.com  
Bankforbindelse: Tolga-Os Sparebank, konto 1885.38.09175 
Hjemmeside: www.dalsbygdajaktlag.no  

Salg av jaktkort til innenbygds jegere gjøres på Dalsbygda Handel og på jaktlagskontoret fra 
5.september, og salg til utenbygds jegere starter den 3. oktober. Roar gjennomfører møte med 
Dalsbygda Handel i forkant av salgsstart.  

Harejakta tildeles og faktureres i løpet av sommeren. Normal etterspørsel og god dialog med jegerne. 
I henhold til tidligere styrevedtak må harejegerne i år betale for samtlige «tillatte geværer» på hvert 
jaktfelt, selv om de kanskje ikke er fulltallige. Dette fordi det i noen områder har vært frafall av 
deltagere på jaktlagene, noe som har medført bortfall av inntekter.  

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 

Sak 19/22, Fuglehundprøven høsten 2022.  

Fuglehudprøven 2022 er ferdig planlagt, det er gjennomført møte med ØFHK og DNU. Opplegget blir 
det samme som i 2021, med base på Kølbua. Arrangementet gjennomføres 3-4. september, med 
bruk av de samme terrengene som vi har gjort de siste årene.  

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. Styreleder ba daglig leder sikre at ØFHK stiller med 
parkeringsvakt ved Osmovollen, grunnet henvendelse fra Kari Marit Aasbø 

Sak 20/22, Rypetaksering høsten 2022  

Rypetakseringen er planlagt. Åslia/Mastukåsen starter taksering 6-7.august, alle andre områder 
takseres 12-14.august. Det var i år noe uklarheter vedrørende tidspunkt for gjennomføringen, da 
noen av taksørene hadde henvendt seg direkte til styreleder for informasjon om takseringen i stedet 
for å kontakte Geir som er ansvarlig for arbeidet. For fremtiden bør DJ tilstrebe å sende ut skriftlig 
informasjon om takseringstidspunkt så tidlig som mulig på våren, slik at takseringsmannskapene kan 
forberede seg og sette av tid ihht de ønskede datoer for gjennomføring. Geir og Roar tar et møte i 
forkant av takseringen for detaljplanlegging og tilrettelegging.  Takseringsresultater ferdigstilles 
innen 17.august, styret fatter beslutning om kvoter og evt salg av jaktkort fra 3. oktober på sitt møte 
den 17.august.  

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.  

Sak 21/22: Eventuelt.  

Ulf Tuveng er ny kontaktperson i forbindelse med tamreinovergang inn i våre områder. Han blir med 
det bindeledd mellom DJ/grunneiere og tamrein-næringa. Kjetil Eggen hadde denne rollen tidligere. 
Ulf er også oppnevnt som Dalsbygdas representant i arbeidsutvalget som skal jobbe med Røros sin 
søknad om deltagelse i Forollhogna Villreinvald.  

 

For styreleder 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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