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Referat etter styremøte i Dalsbygda Storviltområde.  

Torsdag 4. november 2021 kl. 19.30 på Rønningslemmen  

Følgende var tilstede: Per Martin Rønningen, Steinar Ytterhaug, Ulf Tuveng, , Geir Østgårdsgjelten , og Roar Eckermann 
(daglig leder/sekretær). I tillegg møtte elgjaktlederne Per O Holmberg, Jan Arvid Aamo, Terje Dalbakk, Vegar Lillebakken og 
Jon Horten, samt formann for kontrollørene Jørn Ove Sæthern. 

Følgende var innkalt, men ikke tilstede: Ståle Kroken, Einar Kokvoll (Såttåhaugen), Bård Langøien (Øvre Vanngrøftdal) 

Sak 1: Gjennomgang av fellingsresultater og eventuelle rapporter fra jaktlagene etter endt elgjakt 2021 . 

Hvert lag rapporterte resultatene etter endt jakt.  

Åsbakkens jaktlag: 13 elg felt, 91 sett, ingen ettersøk. 

Nygårds Jaktlag: 11 elg felt, 67 sett, ingen ettersøk 

Ramlos Jaktlag: 14 elg felt, 122 sett, 1 ettersøk, denne ble felt etter tre dagers ettersøk.  

Øvre Vanngrøftdal: 6 elg felt, 33 sett, ingen ettersøk.  

Sak 2: Rapport fra kontrollørene etter endt elgjakt 2021. 

Jørn Ove Sæthern gjennomgåikk kontrollørenes arbeid. Det har blitt gjennomført 7 kontroller og veid 60 elg, totalt 8617 kg 
slakt. Ett dyr ble kassert ihht avtale med Os Kommune. Varsling etter felte dyr har fungert fint, det er ikke avdekket noen 
avvik.  

Sak 3. Felles evaluering av årets jakt og bestanden av elg i storviltområdet. 

Gjennomgang av samlet «Sett og skutt» oversikt og jaktlagenes erfaringer fra høsten 2021.  

Totalt sett 393 dyr, dette tilsvarer 0,43 dyr pr. dagsverk. Tilsvarende tall for 2020 var sett 420 dyr og 0,41 pr. dagsverk. Det 
er sett 0,86 koller pr. okse og 0,59 kalver pr. kolle.  

Sak 3: Innspill til ny driftsplansperiode. 

Dalsbygda Storviltområde skal i samarbeid med Nøre utarbeide ny driftsplan for kommende 5.årsperiode. Det fremkom 
noen innspill til kommende plan, både utifra dagens situasjon, og utifra ønsket målsetning. 

- Storviltområdet må vurdere å endre grensene mellom jaktfeltene Kjurrudalen Øst og Kjurrudalen Vest.  
- Storviltområdet må vurdere å øke oksekvota, samt justere antall spir for stor/liten okse.  

Sak 4: Innspill til revidering av storviltområdets instrukser for elgjakt, hjortejakt og kontrollørenes arbeid. 

I forbindelse med utarbeidelse av ny driftsplan, er det også naturlig å revidere gjeldende instrukser. Det ble fremmet ønske 
om kontroll etter 3 dagers jakt og etter 7 dagers jakt i 1.periode, samt hver mandag resten av jakta. Det må vurderes om 
kontrollen skal settes bort til 3.part, eventuelt om det skal være tilstrekkelig med 3 kontrollører på hver kontroll.  

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