
Referat fra årsmøte i Gjerstad viltlag 4.3.2013 kl.1900 på Lyngrillen. 

Leder Helge Røed ønsket velkommen, og spesielt til nye medlemmer fra Drangedal. 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Vedtak: Godkjent. 

Sak 2. Valg av møteleder. 

Valgt ble Odvar V. Eikeland 

Sak 3. Valg av to til å underskrive protokollen. 

Valgt ble Fredrik Hafredal og Oddvar Stormyr. 

Sak 4. Årsmelding 2012 fra styret. 

Årsmeldingen ble godkjent uten bemerkninger. Det kom et innspill på at jaktmøtet bør legges i god 

tid før 25. september. 

Sak 5. Regnskap for 2012. 

Vedtak: Regnskap for 2012 ble godkjent. Inntekter: kr. 42 072,46,- Utgifter: kr. 22 054,00,- 

Det ble stilt spørsmål om regnskapet følger kalenderåret. De fikk bekreftet at dette er riktig. 

Sak 6. Arbeidsplan og budsjett. 

Styret fikk fullmakt til å utarbeide arbeidsplan og budsjett for 2013. 

Sak 7. Resultater fra jakta høsten 2012. 

Skogbrukssjef Frode Lindland presenterte resultatet. Det ble totalt felt 67 elg og 15 hjort. 

Gjennomsnittelig slaktevekt for 1 ½ åring piggstut er 118 kg. 

Sak 8 og 9. Tanker om jakta høsten 2013. Jaktlaga bes komme med innspill. 

Ole A. Løyte hadde et forslag til årsmøtet angående nye tanker om avskytningsmodell. Dette 

forslaget er sendt til leder Helge Røed for seint i henhold til vedtektene, og ble derfor en rein 

informasjonssak. 

Det ble kommenter fra representanten fra Statskog at andelen skutt voksen elg er for stor. Ønsker 

større uttak av kalv.  

Olav Rønningen fra Brokeland/ Gryting storvald kan tenke seg totalfredning. Helge Røed informerte 

om at viltlaget ikke ønsker å komme med føringer angående fredning. 

Olav Magnus Lunden hadde et innspill om at det blir skutt for mange produksjonsdyr. 

Statskogrepresentanten lurte på dette med beitetaksering. 



Ingen av disse innspillene kan realitetsbehandles på dette årsmøtet, men styret tar innspillene i mot 

med takk. 

Sak 10. Praktisk rovdyrforvaltning. 

Møteleder ønsket Geir H. Mo fra Åmli velkommen. Han informerte angående skadefelling (da 

forsvinner grunneierretten) og lisensfelling (her gjelder grunneierretten). Videre informerte han om 

forskjellige sporingsteknikker på ulv. Leder delte ut en blomst som takk for et fint innlegg. 

Sak 11. Orientering fra rovviltutvalget. 

Leder for utvalget Olav Homme orienterte om at de som er interessert i jakt kan melde seg til Svein 

B. Mortensen, Per Espen Dale og Jens Trydal. Statskogrepresentanten informerte angående en egen 

avgift på kr. 100,- pr. jeger for jakt på statskogs eiendom. Rovviltutvalget tar kontakt med statskog 

for praktisk gjennomføring. Det vil bli arrangert temakveld om rovvilt. 

Sak 12. Valg.  

Valg av leder for 1 år: Helge Røed (gjenvalg.) 

Valg av styremedlem: 

Olav Homme ikke på valg (12-13). Olav Magnus Lunden ikke på valg (2012-13). Svein Erik Fone ikke 

på valg (2012-13). Trond Inge Haugen valgt for (2013-14.) 

Varamenn for 1 år: Odvar V. Eikeland (gjenvalg). Frank Moland (gjenvalg.) 

Valg av revisor for 1 år: Nils Ulltveit Moe (gjenvalg.) 

Valgkomite: Leder Lars Jonny Ausland (ny), medlem Hans Terje Ness (gjenvalg), medlem Per Gunnar 

Lille- Østerholt (gjenvalg). 

Valgkomiteen foreslår godtgjørelse for tillitsverv i viltlaget for 2013 på inntil kr. 15 000,-. 

Vedtak: Styret får benytte inntil kr. 15 000,- i 2013 for honorering av tillitsverv i Gjerstad viltlag. 

 

Det ble servert rundstykker, kake og kaffe til de 24 personene som deltok på møtet. 

Møte slutt kl. 2115. 

 

Referent: Svein Erik Fone (sekretær) 

 

 


