
Jaktmøte Gjerstad Viltlag 

Høsten Jaktmøte 2016 ble avhold på Lyngrillen, Gjerstad mandag 29. august kl. 18:30 

Lars Holte ønsket alle velkommen, 42 stk til sammen. 

Lars holdt kort oppsummering av fjorårets jakt. 

Trond Inge tok for seg elgjakta høsten 2015, en liten oppgang av sett elg, vekta litt ned på 

voksne dyr, Fellingsprosenten er fremdeles meget lag, av de laget har utdelt (50 stk) er  

fellingsprosenten på 68, hvis en tar viltlaget tildelig fra Gjerstad kommune blir prosenten 54. 

Antall jegerdager har gått ned med nesten 50% siden 2010 

Det ble etterlyst svar fra fjorårets miltprøver, Viltlaget må undersøke - har ikke noe svar. 

 Årets elgjakt fortsetter som fjoråret 2015, legger til grunn en felles dugnad for å øke 

bestanden og økte vektene.  

Kriterier for eventuelle ekstra dyr ble etterlyst, de er ikke gjort noe vedtak på dette i styret 

d.d. Vil bli gjort i nær fremtid og lagt på Viltlagets hjemmesider. 

Aktuelt stoff fra Gjerstad kommune og Fylkesmannen. Vi ble påmint at alle om 

hjorteviltsykdommen CWD. Vi forholder oss til varslinga vi fikk av Mattilsynet Agder den 15. 

juli. Ut fra den varslinga, skal vi ikke foreta noe særskilt under ordinær jakt. Det gjelder kun 

fallvilt. Fallviltpersonellet i kommunen er varslet om dette. Dersom jeg skulle få noen annen 

informasjon de neste dagene, vil det bli gitt beskjed om det. Dette gjelder alle lag i Gjerstad 

Viltlag, også de som har sine områder i Drangedal og Nissedal kommuner og som er medlem 

i Gjerstad Viltlag.   

Kvote på Hjort. 

Lars Holte innledet om bakgrunnen for styrets fremlagte hjortefordelig fordelt på 3 soner for 

å komme i land på alders og kjønnsfordeling. Styret har fikk kritikk for sin behandling på 

forhånd, bl.a.  ikke vært på høring. Det ble stilt spørsmål om styrets behandling og 

lovligheten av dette i henhold til Gjerstad Viltlag`s vedtekter.  Styret ble oppfordret til å 

avholde et ekstra styremøte etter kveldens jaktmøte hvor årets hjortejakt er saken. 

Veien til godkjent ettersøkshund 

Kjell Arild Haugen holdt et interessant innlegg om ettersøk generelt og tok for seg de nye 

forskriftene gjeldende fra 1. april 2016. Det er en tilbakegang på ferdig godkjente ekvipasjer, 

vi har 8 000 godkjent tallett bør opp mot 15 000. Veldig positivt med viltsporkonkurranse, 

men det må være fokus på dyret/viltet. Interesserte kan henvende seg til Kjell Arild. 

Viltlagets videre arbeid 
*    Prøve å samordne jaktområdene på sørsiden av viltgjerdene (E18) Risør og Kragerø. 
*   Evalueringsmøte høstens elgjakt 28. november 2016 



*   Arbeide for å finne merkeplasser for Hjort, interesserte bes ta kontakt med Thomas 
     Østerholt. 
*   Kurs, f.eks Viltstelltiltak og ettersøksopplæring 
*   Styret ønsker en god dialog mellom styret og viltlagsmedlemmene. 
*   Husk, ettersøksavtaler 
*   Husk, Jaktparole 
*   Husk, Forskrift om motorisert ferdsel i utmark 
 
Husk Jaktdagen skal være en avkopling fra hverdag og stress.  

 

God Jakt. 
 

Møtet slutt Kl. 21.15. 
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