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Referat etter styremøte i Dalsbygda Storviltområde, tirsdag 15. sept 2020       
kl. 19.30 i Dalsbygda Jaktlags kontorer, Meierigarden 

Følgende var tilstede: Kjetil Eggen, Steinar Ytterhaug, Ulf Tuveng, Kjell Erik Brynhildsvoll, Bård Langøien (Øvre 
Vanngrøftdal) og Roar Eckermann (daglig leder/sekretær). I tillegg var elgjaktlederne Per O Holmberg, Vegar 
Lillebakken, Jon Horten og Egil Ryen (vara for Jan Arvid Aamo), samt formann for kontrollørene Dag Erik 
Kjendseth tilstede. 

 

Sak 1: Gjennomgang av jaktlagenes dokumentasjon før elgjakta. 

Jegere oppgitt i søknaden fra jaktlagene ble raskt gjennomgått. Det ble avdekket en mangel, som ble rettet 
opp.  Mange jegere benytter i dag kun elektroniske jaktkort, men det ble bestemt at jaktleder skal levere 
papirkopi av jegeravgiftskort og gyldig skyteprøve for samtlige jegere på sitt lag, samt papirdokumentasjon på 
godkjente ettersøkshunder. 

Sak 2: Gjennomgang av Os kommunes retningslinjer og bestemmelser for årets elgjakt. 

Steinar Ytterhaug gikk raskt igjennom skrivet fra Os Kommune. Vi har ikke mottatt kjevelapper, og skal i år ikke 
levere kjever. Det ble oppfordret til å ta CWD-prøver ved mistanke om syke dyr. Jegerne/jaktlagene skal 
rapportere etter ny metode på «sett og skutt», i tillegg skal jaktlederne rapportere etter gammel metode til 
storviltområdet. Roar sender ut «sett elg skjema» til jaktlederne. 

Sak 3: Gjennomgang av Dalsbygda Storviltområdes retningslinjer for jakta, samt årets kvotefordeling.  

Steinar Ytterhaug gjennomgikk utsendt informasjon og forslag til tildeling. Det ble ikke gjort endringer på 
forslaget, men det ble bestemt at kalver under 45 kilo ikke skal medregnes på jaktlagenes kvote. Roar sjekker 
med kommunen vedr eventuelt fritak for fellingsavgift på disse kalvene. Enkelte skrivefeil i dokumentet ble 
rettet opp. Korrigert versjon vedlegges møtereferatet.   

Sak 4: Kontrollører 2020, og deres rutiner. 

Oversikt over årets kontrollører ble gjennomgått, med 1 endring. Oppdatert oversikt er vedlagt referatet. 
Instruks for kontrollørene ble gjennomgått, uten endringer. Loggbok og kvitteringsblokk for kontrollørene 
manglet i «utstyrsboksen» for kontrollørene, Roar fremskaffer dette.  

Sak 5: Eventuelt 

Dersom det observeres sau under elgjakta, skal dette rapporteres til Roar som varsler videre til eier eller henter 
dyra selv.  

Neste møte avholdes i elgjaktpausen, tirsdag den 6.oktober klokken 19.30. 

For leder i storviltområdet, 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær i Dalsbygda Jaktlag SA 
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