VIKTIG INFO FRA KOMMUNEN VEDRØRENDE JAKTA 2018

1. Vestnes kommune er en av de utvalgte kommunene der skrantesjuke (CWD) skal
overvåkes. Dette innebærer at alle felte dyr sin er eldre enn 2 år skal tas prøve av.
Jeg skaffer prøveutstyr fra veterinærinstituttet. Dere skal få en orientering om
hvordan dette skal gjøres. Det blir et møte med Erling Meisingset som orienterer om
dette.
2. Videre kommer det til å bli ei kjeveinnsamling i 2018. Dette fordi vi nå har et
behov for å få en bedre oversikt over alderssammensetningen i bestanden vår.
Dette vi gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag når vi legger setter opp
avskytingsprofilene vår. Vi må trolig øke kvotene våre til kommende jakt.
Foreløpig analyser viser at vi kanskje skyter for få koller. Men dette kommer vi
tilbake til.
3. Jeg hører at det er en del tanker der ut hos jegerne/styremedlemmer om at det
er ønskelig å fjerne skille mellom ungkolle og kolle. Samme tankene svirrer også
om bukkene, «bukk er bukk».
Til dette vil jeg si at jeg kommer ikke til å godkjenne bestandsplaner som legger
opp til en slik avskytingsstrategi. Dette har offentlig forvaltning tillatt tidligere
med særs uheldige konsekvenser. Når man skal redusere en bestand, og man ikke
har sikre nok data, er uttak av de yngste dyra den sikreste veien å god. Uttak av
mange eldre dyr uten en god aldersstruktur, er å ødelegge en bestand. Det er
ikke det samme som å redusere den. Konsekvensen blir at det da blir fritt å skyte
koller og da ender man opp med å skyte eldre koller. Dette har vi erfaringer på
innen hjorteforvaltningen. Dersom man opererer med en aldersinndeling som nå,
med ungkolle og kolle, klarer man å ha et fokus på at det er et skille mellom disse.
Dette blir da en styrende faktor som gjør det lettere å nå ulike forvaltningsmål.
Dersom jegeren føler at det er vanskelig å skille mellom disse, bør man heller
holde igjen noen slike tildelinger samt at sanksjonsreglene ikke bør være for
strenge ved slike feilskytinger.
Når det gjelder bukkene, sier det vel seg sjølv enda klarer �.
Avslutningsvis så holder Erling Meisingset og jeg og ser på de sist års tallmateriale. I den
anledning håper vi å ha noen data klar før sommerferien. Dette vil være et viktig
datamateriale i forhold til kommende bestandsplanperioder. Valg av strategier, kvoter osv.
Derfor kan det være lurt at der begynner å utarbeide planene deres allerede nå på de
momentene som ikke trenger et slikt tallmateriale, slik at vi kan godkjenne planene so snart
som mulig.

