PROTOKOLL
Gjerstad viltlags styremøte
Gjerstad viltlags styremøte nr. 1 - 2016/2017
Dag: Mandag 6. juni 2016
Tid:

kl. 1900 - 2200

Sted: Hos Lars Holte
Disse møtte: Odvar Eikeland, Trond Inge Haugen, Odd Bakken, Lars Holte og
Frank Moland.
Forfall:
Thomas Østerholt og Olav Magnus Lunden.
Saker:
1. Referatsaker.
Årsmøtet: Leder og Frank Moland som hadde vært til stede, og redegjorde kort for
hva som ble diskutert på årsmøtet.
Viltgjerder langs E-18 framskynder dialog mellom grunneiere i dette området:
Odvar kontakter viltnemnda i Kragerø og Lasse kontakter viltlaget i Risør for å få
navnelister på aktuelle jaktlag/storvald i området. Vi takker ja til Fylkesmannens
ønske om å bidra med å dekke kostnadene med å arrangere et første møte.
Viltkamera som hjelpemiddel for å registrere viltbestand:
Vi forsøker å finne ut om noen er kommet i gang med dette allerede. Dersom vi finner
noen, invitere dem for å orientere, for så å velge ei gruppe med interesserte som kan
jobbe videre med dette for oss. Mål: Søke prosjektmidler i feb. 2017, oppstart med
registrering våren 2017.
2.

Konstituering av styret:
Leder:
Lars Holte
Nestleder:
Odvar V. Eikeland
Kasserer:
Thomas Østerholt
Sekretær:
Odd Bakken
Veb.ansv:
Trond Inge Haugen
Varamedl:
Frank Moland og Olav Magnus Lunden (Kalles inn til møtene)

3.

Tildeling av hjort til storvald/jaktlag:
Vi foretar en innstramming av den frie tildelinga.
Vi tar utgangspunkt i arealkravet på 8000 da/hjort og fordeler tildelte dyr ut på
storvalda.

Vi deler viltlaget inn i tre soner, Vestsida Gjerstad vassdraget, østsida vassdraget og
øvre bygda.
I hver sone må jaktlaga forholde seg til ei tildeling på kjønn og alder. Når ei
gruppe er fylt opp blir den lukket og videre avskyting må legges på dyr i de
resterende grupper.
Med dette håper vi at uttaket vil fordele seg bedre over heile bygda, og vi håper at
innhogg i etablerte flokker vil være mer moderat.
4.

Tildeling av ekstradyr (elg) til jaktlag i planperioden:
(Styrets fullmakt fra årsmøtet.)
Styret ser på denne planperioden som en stor dugnad som alle jaktlag bør delta på.
styre ønsker derfor ikke å tildele ekstra dyr i år såfremt det ikke kan dokumenteres
store beiteskader på betydelige arealer.
Ved neste korsvei ønsker viltlaget å se til Vegårshei sin praksis og godtgjøre
skogsjøtselstilltak. Ved å gi arealer der det har vært utført sluttavvirking,
tynning eller ungskogpleie en høyere tildelig av dyr.

5.

Arbeidsplan:
Jaktmøte29. august,(med evaluering av fjorårets jakt)
Evalueringsmøte før jul.

6.

Viltlagssiden:
Fangstrapport fra elg i tillegg til hjort
Rutiner for rapportering publiseres på viltlagssiden og på jaktmøtet.
Årsmøte og styrereferater vil bli lagt ut på viltlagssiden.
Er det aktuelt med lukket FB-side?
Siden er tilstede og vil bli forsøkt gjennopplivet.

7.

Tiltak for å redusere ihjelkjøring av rådyrkje i slåtten:
Tips om aktuelle tiltak oppfordres til bli lagt ut på viltlagssiden og på FB- siden.

8.

Eventuelt.
På neste styremøte kalles Rovviltgruppa ved: Jens Trydal inn for å gi styret en
orientering om status og utfordringer for gruppa.
Fra skadefellingsgruppa kalles Harrald Lunden og Arnt Georg Skeibrok inn.
Før ferien skall Lasse og Odvar ha et møte med skogsjef: Frode Lindland for å bli
orientert om:
Fallviltorganisering, viltfondets regnskap, sett elg og fellingsstatestikk.
Neste styremøte 19. august kl. 19.00 hos Lasse
Lars Holte

Leder Gjerstad Viltlag

