
PROTOKOLL    

Gjerstad Viltlags styremøte 
  

Gjerstad viltlags styremøte nr. 4 - 2016/2017 

Dag: Mandag 12.12.2016  

Tid:  kl. 1900 - 2135 

Sted: Hos Lars Holte 
Disse møtte: Lars Holte, Trond Inge Haugen, Odd Bakken, Frank Moland, Thomas Østerholt, 
  Odvar Eikeland 

 
 

1. Gjennomgang av evalueringsmøtet "årets elgjakt" på 
Lyngrillen (28.11.2016) 
Det var litt dårlig oppmøte – bare 13 stykker møtte utenom styret. 
Det var en del diskusjon om tildeling, men møtet var enig om at 
antall elg som vi tildeler nå, er det riktige antallet. Det var også noe 
diskusjon om å slippe litt opp på restriksjonene på stut, og om å 
skyte noe færre kalver. 
 

2. Håndtering av forvaltningsplanen 
Når det gjelder de 11 dyra som ikke er fordelt hvert år, så ønsker 
styret at vi prøver å ta ut noen enkelte dyr, dvs. kalv på under 40 
kg og ungdyr under 90 kg. Det vil bli etter søknad og det vil bli fulgt 
opp i hvert enkelt tilfelle og kontrollert. 
Når det gjelder og "slippe" opp noe på å skyte "stor stut", så vil 
styret foreslå å beholde det som er nå, men åpne for å kunne skyte 
stut med mer enn 10 tagger. Tas opp på årsmøte. 
 

3. Tildeling av hjort 
Det er ikke noe ønske fra kommunen at vi lager en forvaltningsplan 
for hjort for 2017.  
Styret ser for seg at det er 4 alternativ: 
1) Kommunen tildeler til hvert jaktlag. 
2) Vi har hele viltlaget som et vald og tildeler som et lag. 
3) Vi lager 3 eller 4 soner (omtrent som det styret presenterte 

jaktmøtet 29/8 -16). 
4) Det er en forvaltningsplan for 3-5 år. 

                                                                

 Styret går for viltlaget som et vald (alternativ 2), men kan gå 
 inn og regulere så at alle kan ha sjanse til å felle hjort. 

 
4. Økonomi 

Økonomien er dårlig. Vi må sende en søknad til kommunen for mer 
driftsmidler. Vedtak: Formann og kasserer sender søknad. 
 



5. Domene til Gjerstad Viltlag 
Lars ordner opp sånn at det er det «nye» styret som har styringa 
med domenet. 
 

6. Samordning av areal for viltlaget, Risør / Kragerø / Drangedal 
Formann og nestformann prøver å få til et møte med Risør, 
Kragerø og Drangedal for å prøve å samstemme minsteareal for 
elg. 
 

7. Årsmøte 
Årsmøtet blir 20.3.2017. 
 

8. Eventuelt 
Ingenting. 

 
. 
       Neste styremøte: Mandag, 06.03.2017, kl.19.00 hos Lars Holte 
 
 
       Ref. Odd Bakken 


