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Styret har vore sammansatt slik: 

Leiar  Hans Jakop Frostad 

Nestleiar Ole Bjarte Lindset 

Kasserer Reidar Lindset 

Skrivar Børge Sylte 

Medlemmar 

  Martin Lindset 

Erling Lund  

  Peder Misfjord 

  Lars Ove Olsen 

  Lars Helge Eidhammar 

  Oddbjørn Løvik 

Vara medlemmar 

  Tore Bjermeland 

  Lasse Bruaset 

  Olav Sylte 

  Stein Inge Sylte 

  Kåre Eik 

  Petter Sigmund Syltebø 

  Håvard Rypdal 

  Rune Løkke 

I tillegg utanom  styret 2 revisorar med ein vara. 

Knut Jarle Eik, Bjarne Nerem 

    Vara  Anders Skavnes 

 

Det har blitt holdt 8 styremøte og behandla 30  saker. 

Det har vært veldig godt oppmåte på styremøtene. 
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Andre  året  i den ny plana 2015-2017 er utført.  Det ble felt 164 dyr av tildelte 

227 dyr. Dette ga oss en fellingsprosent 73 % som er noe lavere en ønskelig. Det 

ble felt 37 bukkekalver, 22 ku kalver, 22 spissbukker, 33 yngre koller, 27 eldre 

bukkar og 23 eldre koller. I tillegg ble det felt 10 rådyr. 

Det er i 2016 felt flere hannkalver en tidligere år. Tidligere år har skutte 

hannkalver og hunnkalver vært ganske 50-50 %. I 2016 er felt 15 flere 

hannkalver en hunn kalver. I følge forskere skal vel dette være ett sunnhets tegn 

i bestanden, de sier at, er det god bestand med store eldre bukker vil det fødes 

flere hannkalver. Da det ble tildelt forholds hvis store kvoter ut til jaktfelta (10 

% økning fra 2015) var noe urolig for at en kunne risikere at det ble feil 

avskyting i forhold til vedtatte avskytingsprofiler, men vi ligger godt innenfor de 

prosentene som er vedtatt i driftsplanen. 

Det er kun felt 4 kalver under 20 kg, Gjennomsnitt vekter på dyra i alle grupper 

Jakta starta 10. september med få dyr på innmark, men det bedret veldig 

stabilt, det er 1 kg nedgang på hannkalver og spissbukk i forhold til 2015. 

Mange var nok spendt på hvordan jakta ville bli. En tendens de 2-3 siste åra har 

dyr kommet sent på høsten ned på innmark. I 2016 ble nok denne tendens 

videreført, det ble først sent i oktober at det ble sett mange dyr på innmark. Det 

var også lite hanndyr som brølte i de meste vanlige områdene. Mange jegere 

som jakter i utmark ga tilbakemelding om at det var veldig mye hjort høyt i 

feltet om med stor brunstaktivitet. Sensommer og høst var mild og med god 

mattilgang langt utover høsten så dette kan være en del av årsaken.  

I enkelte områder kan en også tenke seg at den store uthogging av gran, samt 

pågående hogst utover høsten påvirker noe tilholdsområdene for hjorten. 

Tendens på at vi har nå mer trekkende dyr en tidligere år kan stemme. I vår 

tellingene hadde vi mer dyr en på mange år, Tendensen forsterkes at de 

stedbundne dyra er redusert, og vi har nå mer trekkdyr som kommer inn på 

tidlig vår, forlater området og kommer inn igjen på senhøstes. 

 Måneskinnsjakt er fortsett en viktig faktor for å få ta ut kvotene som er tildelt.  
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Mange jegere har vel ment at vi har lite hjort nå og det skytes for mange, men 

når vi summerer ”setthjortskjema” gir dette noe annet bilde. 

Når en ser på ”Sett hjort”, sett dyr pr. jegerdag, har dette auka i forhold til 

2015. 1,71 dyr pr. dag i 2015 og 2,28 i 2016. Antall jegerdager jaktet er på lik 

linje med 2015. I 2016 var det registrert 1153 jegerdager. Nærmere statistikker, 

resultater osv finnes på www.hjorteviltregisteret.no. 

 Det har ikke vært noen store avvik og rapportert spesielle hendelser i forhold til 

utførelse av jakta. En feilskyting av rådyr, skutt før jakt på rådyr var åpnet ble 

rapportert av gjeldende jaktfelt til myndighetene.  Det er svært lite rapporterte 

ettersøk i forhold til tildelte og felte dyr, og dette er meget bra. 

Det er inngått ettersøk avtale for 2015 – 2017 med Geir og Anna Hoel. 

Det har vært noen ettersøk etter påskutte dyr, noen er funnet og andre er 

”friskmeldt”. 

Det var ikke obligatorisk krav om innsending av kjever for aldersbestemmelse i 

2016, kun ett jaktfelt har utført dette på eget grunnlag og kostnad, resultater fra 

dette foreligger ikke enda. 

Det ligger en plan i kommunen på at alle i Vestnes skal gjennomføre dette i 

2017, men det er pr. dato ikke sendt ut noe nærmere info om det blir vedtatt. 

 

Vil til slutt takke jegere og grunneiere for godt samarbeid og utøvelse av jakta. 

Styret i Tresfjord Storviltvald. 

Hans J. Frostad 

leiar 

http://www.hjorteviltregisteret.no/

