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Referat etter styremøte mandag 28. november 2022, kl. 19.00  

Møtet be avholdt på Rønningslemmen. 

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

I tillegg var Stein Oddvar Østgård fra Inatur og Jacob Trøan fra Vingelen invitert for å bidra/dele 
erfaringer knyttet til sak 26 og 27. 

Saksliste: 

Sak 26/22, Neste års utlysning av anbudskonkurranse på Rypefeltene 

Jacob Trøan informerte om anbudsprosessen i Vingelen sist vinter, og delte sine erfaringer ifm 
samarbeidet med Inatur. Stein Oddvar Østgård fra Inatur viste kart og statistikk for de ulike 
utleie/kortfeltene i Dalsbygda. Han gikk videre igjennom forslag til utlysningspriser på de ulike 
anbudsfeltene, og viste hvordan anbudsmodulen fungerer.  

Etter at gjestene hadde forlatt møtet, diskuterte styret rammer og betingelser for 
anbudskonkurransen, samt eventuelle endringer i jaktfeltene. Både utropspriser, takseringsplikt, 
jaktkvoter og jakttidsramma ble diskutert.  

Vedtak: Styret besluttet å gjennomføre ytterligere ett styremøte før det besluttes hvordan 
anbudskonkurransen skal legges opp. Det var enighet om å legge ut tilbudet før jul, samt å 
gjennomføre anbudskonkurransen primo februar.  

Sak 27/22, Prising og søknadsfrist/tildelingstidspunkt for villreinjakt  

Det er ønskelig fra styret å øke prisene for utenbygds jegere, spesielt for Storbukk. Jacob Trøan fra 
Vingelen informerte om prisnivå, tilbud og etterspørsel i Vingelen. Han tilbød også å selge et antall 
storbukker for Dalsbygda Jaktlag via sitt kontaktnett, mot en provisjon på 10%.  

Vedtak: Styret fastsatte nye priser for utenbygds villreinjegere på samme nivå som Vingelen. 
Villreinjakta tilbys som tidligere på Inatur.no, men et antall storbukker kan selges via Jacob Trøan. 
Søknadsfrist fastsettes til 31. mars. Tildeling av villreinjakta skal gjennomføres så raskt som mulig 
etter at kvotestørrelsen er fastsatt. 

Sak 28/22, Endringer harejakt, fra høsten 2023  

På forrige styremøte ble det besluttet at Harejakta kan utvides fra neste år, slik at harejegerne kan 
jakte frem til jul. Daglig leder ønsker også å tilby åremålsleie, og eventuelt legge tilbudet ut på Inatur. 

Vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å beslutte hvordan harejakta skal selges og til å inngå 
åremålskontrakter på harefeltene.  
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Sak 29/22: Endringer søknadsfrist og tildelingstidspunkt andre jaktformer. 

Daglig leder opplever at vi kanskje er «litt sent ute» når vi trekker/tildeler f.eks restplasser for 
rypejakt så sent som i mai og juni. Styret hadde ingen innvendinger mot at jakta tildeles tidligere på 
våren.  

Vedtak: Søknadsfristen den 31. mars opprettholdes, men trekning/tildeling gjennomføres så tidlig 
som mulig etter at jegeravgiften er sendt ut, dvs primo april.  

 

Sak 30/22: Endringer utlysning tildeling midler. 

Gjennomgang av retningslinjer og utlysning av søknader for tildeling av midler fra Dalsbygda Jaktlag.  

Styret diskuterte mulige endringer, og det fremkom ønsker om å innføre nye typer tilskudd som 
grunneiere, rettighetshavere og medlemmer kan ha større nytte av enn dagens ordninger. Det ble 
også diskutert om dalsbygda Jaktlag skal vurdere mulige medlemsfordeler for sine medlemmer.  

Vedtak: Styret skal jobbe videre med dette frem mot årsmøtet 2023, og legge frem konkrete forslag 
for årsmøtet ihht mandatet styret fikk i forrige årsmøte. For årets utlysning benyttes tidligere praksis.  

 

Sak 31/22: Eventuelt.  

Julebord arrangeres på Rønningslemmen lørdag den 3. desember klokken 19.00 for styrets 
medlemmer. Arrangementet er et fellesarrangement, pent antrekk.  

 

Neste styremøte avholdes den 12. desember.  

 

 

 

For styreleder 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær 
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