
PROTOKOLL    

Gjerstad Viltlags styremøte 
  

Gjerstad viltlags styremøte nr. 5 - 2016/2017 

Dag: Mandag 13.03.2017  

Tid:  kl. 1900 - 2130 

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

 
 

1. Referatsaker 
Lars og Odvar møtte på det årlige viltforvaltningsmøtet i 
Kristiansand. Formålet med møtet er å legge til rette for en 
kunnskapsbasert viltforvaltning. Det ble gått gjennom jakttider og 
forskjellige forvaltningsmodeller av elg. Det var en del diskusjon 
rundt de forskjellige forvaltningsmodellene. Den enkleste er den å 
dele ut kalv, ku og stut. Det kan også deles ut kalv, ungdyr, ku og 
stut, men det er fremdeles kalv og voksne dyr (ku og stut). 
Når det gjelder forvaltning av hjort, så er det relativt nytt, og det er 
ikke noen modeller for det enda. Det er merket tre hjorter i 
Tvedestrand, det blir spennende å følge med på de hjortenes 
vandringsmønster. 
Når det gjelder store rovdyr, så er det veldig viktig å melde om 
observasjoner og spor. Det var også snakk om en del 
viltpåkjørsler, det er en revisjon på gang angående plassering av 
skilter. 
Økonomi (sak 4 forrige styremøte): Det blir fremdeles jobba mot 
kommunen for å prøve å bedre økonomien i laget. 
Domene (sak 5 forrige styremøte): Ikke endra status.  
Samordning av areal for viltlaget Risør / Kragerø / Drangedal (sak 
6 forrige styremøte): Viltlaget har vært i kontakt med Kragerø, 
Drangedal og Risør kommune, det er noe på gang, det blir 
antagelig et møte nå i vår. 
 

2. Årsmøtesaker 
Det er ikke kommet inn noe forslag til årsmøtet. 
Regnskap: Det vises til et lite underskudd og at styret ikke har tatt 
ut honorar i år. Thomas lager et budsjett, Odvar tar kontakt med 
kommunen angående styrehonorarene til viltlaget. Lars gjør ferdig 
årsmeldinga. 
Arbeidsplan: Det legges opp til årsmøte, jaktmøte og et 
evalueringsmøte. Det er ikke økonomi til «de helt store sprella». 
Revidert forvaltningsplan for elg 2017-2019: Odvar lager et utkast 
til ny plan for elg. 



Valg: Disse er på valg: leder Lars Holte, styremedlem Trond Inge 
Haugen, kasserer Thomas Østerholt, varamann Frank Moland, 
varamann Olav Magnus Lunden, revisor Nils Ulltveit Mo, 
valgkomité (?).  
Foredrag om gaupejakt: Vi prøver å få Jørgen T. Bø til å holde 
foredrag om gaupejakt. 
Ny dato for årsmøtet: 03.04.2017, kl. 18.30 i kommunestyresalen 
Almuestaua i Gjerstad. 
 

3. Nye jakttider for elg 
De blir fra 25.09. til 23.12. Hvis vi vil ha en kortere jakttid, for 
eksempel utsatt start av jakt på stut, så må vi gjøre et vedtak på 
årsmøtet i viltlaget.  

. 
4. Tildeling av hjort, rådyr og bever 

Vi må prøve å formulere et forslag til vedtektsendring slik at 
viltlagets styre kan behandle og administrere årlig tildeling av hjort, 
rådyr og bever i samsvar med fylkets og kommunens intensjon. 
 

5. Eventuelt 
Ingenting. 

. 
       Neste styremøte: En time før årsmøtets start, dvs. 03.04.2017, 
 kl.17.30 i kommunestyresalen i Gjerstad. 
 
 
       Ref. Odd Bakken 


