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Referat etter styremøte tirsdag 9.november 2021, kl. 19.30  

Møtet ble avholdt på jaktlagskontoret, Meierigården 

Følgende var tildtede: Per Martin Rønningen, Ulf Tuveng, Geir Østgårdsgjelten, Steinar Ytterhaug, 
Einar Kokvoll (repr Såttåhaugen), og Roar Eckermann (daglig leder/sekretær).  

Ståle Kroken var forhindret fra å stille på møtet, men hadde gitt innspill til agenda i forkant. 

Orientering: Ingen orienteringssaker. Kjetil Eggen som er DJ`s representant i Villreinutvalget stiller på 
neste styremøte for å orientere om utvalgets arbeid.  

Saksliste: 

Sak 27/21: Status regnskap pr. 1.november 2021 Ulf Tuveng gikk igjennom regnskap 2021 slik det 
fremkom pr. møtedato. Omsetningen er ca 200.000,- høyere enn på samme tid i fjor, noe som i 
hovedsak skyldes økte inntekter fra villreinjakta. Lønnskostnadene er på samme nivå som i fjor. 
Driftskostnader klasse 6 er ca 90.000,- høyere, dette skyldes anskaffelse av ny IT-løsning med utstyr 
og ny webside.  Driftskostnader klasse 7 er ca 1.550.000,- høyere enn på samme tid i fjor, dette 
skyldes at det er utbetalt tilskudd på 1 mill til strømprosjektet i Vanngrøftdalen, samt ca 500.000,- i 
andre tilskudd, og at provisjonskostnaden til Inatur har økt med ca 50.000,- grunnet større omsetning 
i denne salgskanalen.  

Vedtak:  Styret tok informasjonen til etterretning. 

Sak 28/21, Budsjett 2022: Daglig leder la frem prognose for omsetning, kostnader og resultat for 
resten av året, samt utkast til budsjett for 2022, basert på uendrede priser, kvoter og etterspørsel. 
Prognosen viser forventede inntekter på ca kr. 2.600.000,- for både 2021 og 2022, med estimert 
resultat for 2021 på kr. 380.000,- etter utbetaling av tilskudd. For 2022 viser prognosen et resultat på 
kr. 600.000,- ved utbetaling av tilskudd på kr. 1 mill. 

Det ble diskutert om prisene på småviltjakt skulle endres. 

Vedtak: Styret ønsket ikke å endre prisene nå, men tar dette opp til ny vurdering neste år. De 
ekstraordinære utbetalingene av tilskudd er hjemlet i tidligere årsmøtevedtak, Ulf sjekker om disse 
skal føres mot balansen og derfor ikke påvirke årsresultatet i 2021. Budsjettutkastet ble tatt til 
etterretning, og vedtas på neste styremøte med eventuelle endringer som fremkommer frem til 
da.  

Sak 29/21, Oppfølging av årsmøtevedtak knyttet til 3 typer jaktkort for småvilt/rype, samt 
endringer for søknader på villreinjakt. Det skal utarbeides retningslinjer/bestemmelser for et eget 
jaktkort for «småviltjegere med tilknytning til Dalsbygda».  Det var samtidig naturlig å gjennomgå 
bestemmelser/retningslinjer for innenbygds jegere og de ordinære utenbygdsjegerne.  
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Styremedlemmene fremmet sine synspunkter i saken, det ble tatt opp ulike problemstillinger og 
utfordringer knyttet til fordelen av å faktisk bo i Dalsbygda, fordelene ved å gi familiemedlemmer av 
innenbygds jegere prioritert tilgang til jakt, eventuelle fordeler for hytte-eiere i Dalsbygda og andre 
grupper jegere.   

Vedtak: Styret besluttet følgende: 

Innenbygds jeger: 

Må oppfylle minst ett av tre kriterier: Være fast bosatt i Dalsbygda, være folkeregistert med adresse i 
Dalsbygda, eller være rettighetshaver/medlem i DJ. 

Jaktkortene selges uten søknad, kun personlige jaktkort, ingen begrensning mhht antall. 

Utenbygds jeger med tilknytning til Dalsbygda: 

Må oppfylle minst ett av tre kriterier: Være foreldre/barn av rettighetshaver/innenbygds, eie hytte 
innenfor jaktfeltgrensene i Dalsbygda, eller regelmessig utføre oppgaver/ha verv for DJ.  

Jaktkortene selges kun etter søknad, disse søknadene prioriteres fremfor jegere uten slik tilknytning 
til Dalsbygda. Det kan være inntil 3 jegere pr. søknad, søkeren som oppfyller kriteriene må være 
oppført som jaktleder/søker for jaktlaget.  

Utenbygds jeger:  

Kategorien omfatter alle jegere som ikke fyller minst ett av kriteriene beskrevet for 
innenbygds/utenbygds med tilknytning til Dalsbygda. 

Jaktkortene selges kun etter søknad, disse søknadene trekkes tilfeldig ved loddtrekning etter at 
jegere med tilknytning til Dalsbygda har fått tildelt sine jaktkort. Det kan være inntil 3 jegere pr. 
søknad, det er ingen prioritering internt i kategorien. 

Styret besluttet videre å gjennomgå disse retningslinjene en gang til på neste styremøte, før de 
publiseres i forbindelse med utlysning av jakta for 2022.  

For villrein vil årsmøtets vedtak hensyntas ved utlysning av jakta. Dette innebærer at foreldre/barn 
av rettighetshavere/innenbygds jegere kan søke sammen med rettighetshaveren/innenbygdsjegeren. 
Det kan være maksimalt 2 jegere på samme jaktkort, og det betales innenbygds pris for jaktkortet. 

For rådyr vedtok årsmøtet at jaktkortene fortsatt skal være personlige og tildeles etter søknad. Styret 
vedtok i tillegg at rådyrjegere som har felt dyr, kan tildeles ytterligere ett dyr etter at DJ har mottatt 
fellingsrapport. Dette for å øke antallet dyr som felles, og for å gi mulighet til å delta på «lagsjakt» 
selv om man allerede har felt ett rådyr.  
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Oppfølging av sak 27/21, Åpne buer i fjellet: Det har kommet inn ønske om utbedring av vindu og 
utvendig panel på på Rundflobua, samt mottatt forslag om endringer mhht tilsynspersonell for de 
åpne buene. Det har også vært jobbet med å eventuelt kunne overta driftsansvaret for forsvarets 
nedlagte hytte ved Vardhøgda i Kjurrudalen.  

Vedtak: Styret bevilget inntil 20.000,- for utbedringer på Rundflobua. Kostnaden deles med 
Såttåhaugen grunneierlag. Geir Ø bistår med måltaking og anskaffelse av vindu. Det ble videre 
besluttet at Tommy Pretsthagen og Steinar Ytterhaug overtar driftsansvaret for bua etter Ola Krog.  
Tommy og Steinar får ansvar for å ivareta driftsinstruksen, samt å gjennomføre dugnad for 
planlagte utbedringer ved Rundflobua i løpet av vinteren. 

 Per Martin følger opp forsvaret og/eller grunneier/hamnelag for å forsøke å få på plass en avtale 
knyttet til hytta ved Vardhøgda. Jaktlagets målsetning er for egen regning å sette bua i stand og 
drifte den som ei åpen bu. 

Det ble videre diskutert ønske om og behov for solcelleanlegg ved de åpne buene. Styret vurderer 
dette i løpet av 2022.  

Roar kaller inn de driftsansvarlige for buene til møte i forkant av neste styremøte.  

Sak 31/21: Eventuelt. 2 saker ble diskutert: 

1: Parkeringsmuligheter i Kjurrudalen. Gjentatte klager og utfordringer knyttet til at jegere og andre 
parkerer på eller like ved privat eiendom. Per Martin deltar i arbeidsgruppe for å se på hvordan dette 
kan løses. Dette kan også bli aktuelt andre steder i Dalsbygda. 

2: Julebord. Dalsbygda Jaktlag er invitert til å delta på felles julebord for bedrifter, lag og foreninger i 
Dalsbygda den 4.desember på samfunnshuset. Styret vedtok at styremedlemmer og varamedlemmer 
i DJ inviteres til å delta på dette. 

 

Neste styremøte avholdes tirsdag 7.desember.  

 

For styreleder 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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