
 
Følgebrev: 

 
JAKT PÅ STORE ROVDYR.  (Bjørn, Ulv, Jerv og Gaupe) 
 
Grunneiere 
 
Det ble på årsmøtet til Gjerstad Viltlag 2012 fremmet en sak som gjaldt jakt på store rovdyr. 
Denne saken ble fremmet pga. at det var ønske om at denne jakta skulle komme i mer 
organiserte former. 
 
Som kjent var det ulv i grenseområdet Gjerstad og Drangedal ved årsskiftet 2012/13. På den 
tiden den var der ble det funnet og rapporter inn en elg og tre hjort som den hadde tatt. Hva 
ble ikke funnet? Finner dere kadaver og/eller spor etter de store rovdyrene bør dette meldes til 
SNO (Statens Naturoppsyn) eller Gjerstad Viltlags rovviltutvalg. 
 
Saken som ble fremmet var, at hvis det i årene som kommer, igjen skulle bli aktuelt å jakte på 
de store rovdyra, burde dette være i regi av Gjerstad Viltlag. 
 
Det ble et enstemmig vedtak på årsmøtet, at Gjerstad Viltlag skulle ha ansvaret for dette. 
 
Samtidig ble det på årsmøtet satt ned et rovviltutvalg som skulle organisere dette. 
 
På neste styremøte i Gjerstad Viltlag ble følgende personer valg/utnevnt til rovviltutvalget: 
Olav Homme, Tom Jacobsen, Arne Gunnerud og Per Henriksen.  
 
Som kjent trengs det grunneiers tillatelse til at slik jakt kan foregå på eiendommene. Vi regner 
med at alle jaktlederne innenfor Gjerstad Viltlag forespør hver grunneier om tillatelse til 
denne utøvelsen. Derfor har vi laget et brev til hvert jaktlag, hvor dere skal fylle inn gårds og 
bruksnummer sammen med navn på grunneiere samt signatur til denne personen. 
 
Gjerstad Viltlag håper med dette, at samtlige grunneiere vil underskrive dette, å gi sin 
tillatelse til at jakt på de store rovdyra kan foregå på Deres eiendom, da i regi av Gjerstad 
Viltlag. 
 
Dette brevet ønskes tilbakelevert til Gjerstad Viltlag innen 01.11.2013. 
 
Retur adresse: 
Gjerstad Viltlag 
v/Tom Jacobsen 
Melås 
4980 Gjerstad 
 
 
Gjerstad 5. september 2013. 
 
 
Helge Røed 
Leder, Gjerstad Viltlag 
 
Arne Gunnerud, Per Henriksen og Tom Jacobsen 
Rovviltutvalget 


