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Referat etter styremøte i Dalsbygda Storviltområde, onsdag 15. sept 2021      
kl. 19.30 i Dalsbygda Jaktlags kontorer, Meierigarden 

Følgende var tilstede: Per Martin Rønningen, Steinar Ytterhaug, Ulf Tuveng, Bård Langøien (Øvre Vanngrøftdal) 
og Roar Eckermann (daglig leder/sekretær). I tillegg var elgjaktlederne Terje Dalbakk, Per O Holmberg, Jan Arvid 
Aamo, Vegar Lillebakken og Jon Horten tilstede på møtet. 

Følgende var innkalt, men ikke tilstede: Ståle Kroken, Geir Østgårdsgjelten , Einar Kokvoll (Såttåhaugen), samt 
formann for kontrollørene Jørn Ove Sæteren. 

Sak 1: Gjennomgang av jaktlagenes dokumentasjon før jakta . 

Kun jegere oppgitt i søknaden kan delta på jakten. Jaktleder skal kontrollere jegeravgiftskort og gyldig 
skyteprøve for samtlige jegere på sitt lag. Det er i år ikke krav om innlevering av dok på jegerne (pga manglende 
system for elektroniske jegeravgiftskort). 

Jaktlagslederne leverte dokumentasjon på alle godkjente ettersøkshunder i sine jaktlag, DJ videresender dette 
til Os kommune ved Hans Iver Kojedal.  

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

Dokumentet var sendt ut i forkant av møtet. Det var ingen spørsmål til dette, så det ble ikke gjennomgått i 
møtet. DJ gjorde oppmerksom på at Dalsbygda Storviltområde er fritatt fra kravet om innsamling, oppbevaring 
og innsending av kjever.  

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

Steinar Ytterhaug gjennomgikk retningslinjer og forslag til tildeling av elg til de ulike jaktlagene. Det var ingen 
merknader til forslaget, dette ble dermed vedtatt. 51 dyr deles ut i 1.periode, ytterligere 9 dyr er planlagt delt 
ut i 2.periode, og 15 dyr er foreløpig ikke planlagt utdelt (grunnet målsetningen om å felle 80% av tildelt kvote) 

Steinar gikk også igjennom hovedpunkter etter årsmøtet i NØRE. Det var et uttrykt ønske om at kalver under 45 
kg felles, men ikke medtas på kvoten. Dalsbygda Storviltområde samtykket i dette, og besluttet at DJ dekker 
fellingsavgiften for sine jaktlag, og Øvre Vanngrøftdal dekker fellingsavgiften for sine jegere, da det er ønskelig 
å ta ut disse dyrene. Nøre hadde videre foreslått at ungdyr under 115 kg nedklassifiseres til kalv, og det betales 
fellingsavgift for kalv på disse dyrene.  Dette er allerede nedfelt i instruksen for elgjakt i Dalsbygda 
Storviltområde. Det ble videre informert om at NØRE har god økonomi og vil sette ned medlemmsavgiften, at 
det var en generell underrapportering på antall jegerdøgn via settogskutt.no og at Thomas Engevold var valgt 
som nytt styremedlem for Os Kommune i NØRE. 

Sak 4: Kontrollører 2021, og deres rutiner. 

Lista over årets kontrollører ble oppdatert, og vedlegges referatet.  

 
Neste møte blir den 5.oktober klokken 19.30 på Rønningslemmen.  
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