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Referat etter styremøte i Dalsbygda Storviltområde, Tirsdag 5. oktober 2021 
kl. 19.30 på Rønningslemmen. 

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

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

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

Hvert lag rapporterte resultatene etter 1. jaktperiode, og gjennomgikk hendelser i første periode. 

Aamos Jaktlag: Felt 2 kalver, 1 ung okse, 1 ung ku, 3 store okser og 3 voksen ku, totalt 10 dyr. Jaktlaget har hatt 
1 feilskyting, da det ble felt en okse med 5 spir, jaktlaget hadde kun ung okse igjen på kvoten. Jaktlaget har hatt 
2 ettersøk, ett med vellykket resultat, og ett resultatløst. Sistnevnte er godkjent av Viltnemda i Os kommune 
etter 2 dagers ettersøk.  

Aasbakkens Jaktlag: Felt 2 små og 2 store okser. Totalt 4 dyr. Jaktlaget har hatt ett ettersøk, hvor det viste seg 
at dyret ikke var truffet.  

Nygårds jaktlag: Felt 1 kalv og 1 ung okse, 2 store okser og 2 voksen ku. Totalt 6 dyr. Jaktlaget har hatt ett 
ettersøk, hvor dyret ble felt innen kort tid.  

Ramlos Jaktlag: Felt 2 kalver, 1 liten okse, 2 store okser og 3 voksen ku. Totalt 8 dyr (pluss 1 ung okse som 
senere ble kassert). Jaktlaget har hatt ett ettersøk, hvor dyret ble felt etter kort tid.  

Øvre Vanngrøftdal Jaktlag: Felt 1 kalv, 1 ung ku, 1 voksen okse og 1 voksen ku. Totalt 4 dyr.  

Generelt: Gjennomgang av «Sett og skutt»-skjemaene viser at det tilsynelatende er et misforhold mellom 
antallet okser, koller og kalver. Ku/okseforholdet etter 1.periode viser at det er sett 0,67 koller pr. okse, og det 
er sett kun 33 kalver (mot 50 i 2020).  

 

Sak 2: Rapport fra kontrollørene etter 1.periode 2021. 

Jørn Ove Sæthern gjennomgikk kontrollørenes arbeid i 1.periode. Det var registrert 1 feilskyting på Aamos 
Jaktlag, se sak 1. Ett dyr var omklassifisert fra ung okse til ku, se sak 4. Ved veiing hos Ramlos jaktlag manglet 
kjettinger, og det var litt kronglete. Aamos Jaktlag hadde bedt om veiing annenhver dag, noe kontrollørene 
opplevde som belastende.  

Det ble besluttet at Jørn Ove kjøper inn nødvendige kjettinger, Dalsbygda Jaktlag betaler for dette. Det ble 
videre anmodet om at Ramlos jaktlag setter opp rullestillase for kontrollørene.   
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Sak 3: Nedklassifisering av felt okse, til ku. 

Det ble den 25.september felt en voksen okse uten synlige gevirtapper, dårlig utviklet kjønnsorgan, og liten 
kropp. Undersøkelse av oksen viste at dyret har vært påkjørt, og gått lenge med skader i begge bakbena. Dette 
har ført til liten muskelmasse, spesielt i bakparten, skaden er trolig også årsak til liten/ingen produksjon av 
kjønnshormoner. Daglig leder ble bedt om å vurdere dyret, da jeg er uhildet og nøytral under elgjakten. Dyret 
ble av meg nedklassifisert til ku, og kontrollveid som ku etter samtale med formann for kontrollørene. 

Daglig leder i DJ redegjorde for saken, det fremkom ingen innsigelser. 

Sak 4: Kassering av felt dyr. 

Det ble den 27.september felt en ung okse. Oksen hadde synlig hårfall på skuddplassen. Ved slakting viste det 
seg at det var «grønn guffe» under skinnet, flere ribbensbrudd, og vond lukt. Oksen hadde tydelig blitt 
skambanket. Dyret ble undersøkt av veterinær, som frarådet å bruke de skadde delene av dyret som 
menneskemat. Daglig leder kontaktet Viltnemnd (Kojedal), som godkjente kassering av dyret pr. telefon. 
Jaktlaget fik deretter utdelt nytt dyr, forutsatt kassering av hele det skutte dyret. 

Daglig leder redegjorde for saken, det fremkom ingen innsigelser. 

 

Sak 5: Forslag om å gjenoppta jakten lørdag 9. oktober i stedet for søndag 10.oktober. 

Saken ble drøftet i plenum. Ingen jaktlag hadde sterke motforestillinger, men det ble påpekt at storviltområdet 
kanskje burde endre bestemmelsene for start 2.periode i den kommende driftsplanen. Daglig leder påpekte at 
det neppe ville medføre ulemper for harejegerne, og at man i år hadde hatt relativt liten fellingsgrad i 
1.periode, og derfor kanskje burde benytte muligheten for å jakte 1 ekstra lørdag. Det fremkom videre at kun 
de færreste av jaktlagene trolig ville benytte seg av en mulighet til å jakte den 9.oktober.  

 

Eventuelt: Daglig leder gjorde oppmerksom på at bestemmelsene vedrørende viderefakturering av 
fellingsavgifter og medlemskap i NØRE kanskje ikke var fulgt opp riktig i 2020 og 2021.   

 
Elgjaktlederne ble deretter dimitert, og styret i Dalsbygda Storviltområde gjennomførte styrebehandling av 
sakene. Da hverken Einar Kokkvoll eller Bård Langøien var tilstede, ble Jon Horten bedt om å representere Øvre 
Vanngrøftdal i styremøtet. 
 
Vedtak fra styremøtet følger på neste side.  
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Vedtak fra styremøtet i Dalsbygda Storviltområde den 5.oktober 2021. 
Følgende deltok i styrebehandlingen: Per Martin Rønningen, Steinar Ytterhaug, Ulf Tuveng og Jon Horten. Roar 
Eckermann var sekretær.  
 
Sak 1: Feilskyting på Aamos Jaktlag. Storviltområdet har instruks for behandling av feilskytinger. Denne 
beskriver at skytteren ilegges et gebyr på kr. 1.000,- for hver tagg ved skyting av stor okse på kvoten for liten 
okse. Aamos Jaktlag bes opplyse om hvem som var skytter, slik at gebyret kan faktureres.  
 
Sak 2: Frekvens for kontrollveiing av slakt. Storviltområdet besluttet å ikke gjøre noen endringer i instruks for 
kontrollørene nå, men å ta dette med i vurderingene for neste driftsplansperiode. Kontrollørene anmodes i år 
om å forsøke å imøtekomme jaktlagenes ønsker.  
 
Sak 3: Fremskynding av start etter pausen, fra 10.okt til 9.okt. Storviltområdet besluttet å tillate jaktlagene å 
jakte lørdag 9.oktober i år. Bakgrunnen er at man ønsker å oppnå høyest mulige grad av felling innenfor de 
tildelte kvoter. De Jaktlag som skal jakte lørdag 9.oktober skal informere Roar Eckermann om dette, slik at 
harejegerne får informasjon i forkant.  
 
Sak 4: Tildeling av tilleggsdyr etter pausen. Styret i Storviltområdet gjennomgikk alle tall fra «Sett og skutt» for 
2020 og 2021 for 1. periode, og for endt jakt de siste årene. Basert på dette besluttet styret å benytte 
mulighetene som ligger i driftsplanen, og utjemne de avvikene i ku/okse/kalv-forholdene som er dokumentert. 
Styret besluttet derfor følgende tildeling av tilleggsdyr: 
 
Aamos Jaktlag: 1 liten og 1 stor okse 
Aasbakkens Jaktlag: 1 liten og 1 stor okse 
Nygårds Jaktlag: 1 liten og 1 stor okse 
Ramlos Jaktlag: 1 liten og 1 stor okse 
Øvre Vanngrøftdal Jaktlag: 1 stor okse 
 
Jaktlagene anmodes om å forsøksvis oppfylle de tildelte kvotene.  
 
Flere saker ble ikke behandlet. 
 
Neste møte er etter endt elgjakt. Møtet avholdes den 4.november klokken 19.30, på Rønningslemmen.  
 
 
 
 
For leder i storviltområdet, 
Roar Eckermann, daglig leder/sekretær i Dalsbygda Jaktlag SA 
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