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Referat etter styremøte i Dalsbygda Storviltområde, tirsdag 6. oktober 2020 
kl. 19.30, avholdt i «Gladheim» på Dalsbygda Samfunnshus. 

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

Sak 1: Status elgjakta 2020 etter første jaktperiode. 

Gjennomgang fra hvert enkelt jaktlag.  

Nygårds jaktlag: Sett 68 dyr, felt 9. Ett vellykket ettersøk. Har 3 kalver og 3 koller igjen på kvoten. 

Åsbakkens jaktlag: Sett 47 dyr, felt 11. Ett vellykket ettersøk. Har 2 kalver og 3 koller igjen på kvoten. 

Ramlos jaktlag: Sett 39 dyr, felt 9. Tre vellykkede ettersøk, en feilskyting se sak 4. Har 2 kalver igjen på kvoten. 

Aamos jaktlag: Sett 72 dyr, felt 9. Ett vellykket ettersøk. Har 1 kolle og 2 okser igjen på kvoten.  

Hortens jaktlag: Sett 18 dyr, felt 4. Ingen ettersøk. Har 1 okse og 1 kalv igjen på kvoten.  

Det er i 1 periode sett til sammen 6 hjort, ingen er felt. 

Det ble uttrykt at jaktlagene har observert flere små kalver, også kalver med «rødpels». En kontroll av vektene 
på de kalvene som er felt, viste at vektene er normale, med et snitt på 64,25 kg.  

 

Sak 2: Statusrapport fra kontrollørene. 

Gjennomgang av gjennomførte kontroller ved Dag Erik Kjendseth. Det er veiet 43 elger etter 1.periode, dette 
samsvarer med antall felte elg rapportert av jaktlagene. Det er ikke avdekket feil eller avvik ved noen av 
kontrollene. Kontrollørene har møtt fulltallig ved alle veiinger, og de har hatt gode arbeidsforhold på alle 
kontrollplassene. Det ble påpekt at jaktlagene burde stille med mannskap for å bistå kontrollørene med 
heising, kroking og veiing.  

Sak 3: Tildeling av eventuelle tilleggsdyr til 2. jaktperiode. 

Styret i Storviltområdet gikk nøye igjennom «sett elg»-rapportene for både 2019 og 2020. Disse viser at det i 
2020 er observert markant mer elg i 2020 enn tidligere år (minst 20% økning), og at kjønnsbalansen i 
elgstammen er meget god når man ser hele storviltområdet under ett. Det er også mye som tyder på at det er 
tidlig brunstaktivitet, noe som naturlig gir mange observasjoner av unge hunndyr og okser, samtidig som eldre 
hunndyr holder seg mer i ro. I henhold til klare råd fra NØRE, og i tråd med driftsplanen for storviltområdet 
besluttet derfor styret at man skal tilstrebe å felle hele årets tildelte kvote, med den avskytingsprofil som 
driftsplanen beskriver. Styret besluttet videre at man i 2.jaktperiode i år ikke skal tildele okser som stor/liten, 
dette for å sikre at et tilstrekkelig antall okser faktisk blir felt. 
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Jaktlagene ble utifra dette tildelt følgende tilleggsdyr: 

- Aamos Jaktlag: 2 koller og 1 kalv 
- Hortens Jaktlag: 1 kolle og 1 okse 
- Nygårds Jaktlag: 2 okser og 1 kalv 
- Åsbakkens Jaktlag: 1 okse, 1 kolle og 1 kalv 
- Ramlos Jaktlag: 1 okse, 1 kolle og 1 kalv 

Totalt ble det tildelt 14 tilleggsdyr. Jaktlagene anmodes om å anstrenge seg for å felle hele den tildelte 
kvoten innenfor storviltområdets jakttidsramme. Styret kan, dersom det etter endt oktober-jakt viser seg 
at det gjenstår å felle mange dyr, utvide storviltområdets jakttid ihht nasjonal jakttidsramme, men dette er 
ikke ønskelig og vil først bli vurdert i begynnelsen av november.   

 

Sak 4: Straffereaksjon etter felling av feil dyr under ettersøk. 

Ramlos jaktlag skadeskjøt den 29.september en stor okse, som kom inn på jaktfeltet til Åsbakkens jaktlag. 
Forfølgelse av det skadde dyret ble avklart med Åsbakkens jaktlag, og Ramlos fikk tillatelse til å forfølge og felle 
oksen på Åsbakkens jaktfelt. Ramlos jaktlag fulgte sporet med hunder, og posterte for å kunne felle den skadde 
oksen. Ramlos jaktlag løsnet skudd mot det skytteren trodde var den skadde oksen. Det viste seg imidlertid at 
dyret somda ble felt var ei kolle. Den skadde oksen ble felt like etterpå.  

Styret i Dalsbygda Storviltområde ser alvorlig på episoden, og gikk grundig igjennom både hendelsesforløpet og 
instrukser for storviltområdet. Styret vedtok at det er 2 forhold som skal sanksjoneres: 

- Det er felt feil dyr. Det skulle felles en okse, og ble felt ei kolle. Skytteren ilegges feilskytingsgebyr ihht 
storviltområdets faste satser for dette, kr. 3.000,- 

- Det er utvist stor grad av uvørenhet. Å påskyte ei kolle under ettersøk på en stor okse anses å være 
svært uaktsomt. Når skytteren «klemmer inn avtrekkeren» skal han være sikker på hva han skyter på, 
styret kan ikke se at det i dette tilfellet er utvist tilstrekkelig forsiktighet. Oksen det ble jaktet på hadde 
stor krone og skiller seg tydelig fra ei kolle både i form og størrelse.  
Skytteren ilegges et gebyr på kr. 3.000,- for dette forholdet. Samlet gebyr utgjør med dette kr. 6.000,- 
som faktureres skytteren personlig.  

 
 
Neste møte avholdes etter endt jakt, dtoen er fastsatt til 10.nov klokken 19.30. Egen innkalling vil bli sendt ut 
i forkant av møtet. Vel møtt! 
 
 
For leder i storviltområdet, 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær i Dalsbygda Jaktlag SA 


