VIKTIG INFO FRA KOMMUNEN pr. 22. august 2018
I tidligere info fra kommunen var det oppgitt at det var kun hjerneprøve og
innsamling kjever på 2 år og eldre.
Det skal være hjerne og lymfeknuter, og kjever fra 1,5 år og eldre.
Altså alle med unntak av kalver.
HUSK. Det skal brukes den nye versonen av ”SETTOGSKUTT”
De som ikkje har mulighet for elektronisk registrering må skrive på lister som tidligere.
CWD
I tidlegare skriv, altså det som kom frå direktoratet jfr vedlegg, var det ikkje poengtert godt kva man
skulle ta prøver av.
Men som Meisingset orienterte om i går skal man ta både prøver av lymfer og hjerneprøve. Disse
legges i samme prøveglass.
http://www.hjortevilt.no/kartlegging-av-skrantesjuke-i-2018/

Kjever
I forhold til kjeveinnsamling er dette også anbefalt i forbindelse med CWD overvåkinga. Derfor skal vi
også gjøre en kjeveinnsamling for alle dyr fra 1,5 år og eldre.
Som Meisingset var innom er dette viktig for en evt etterkontroll om det ble påvist positiv CWDprøve.
En annen fordel er at underkjeven fra felte dyr er et viktig hjelpemiddel i forvaltningen av våre
hjorteviltstammer. Dette materialet gir både forskere og den lokale forvaltningen mulighet til å følge
utviklingen i bestandenes kjønnssammensetning, aldersstruktur og kroppsvekt.
Denne kunnskap om aldersfordelingen før og etter gjennomførte tiltak er nyttig for å evaluere
effekten av gjennomførte forvaltningsgrep. Det er også nyttig informasjon for fastsettelsen av den
videre kursen for bestandsforvaltningen
Hvordan man preparerer kjevene finner man i linken under. Gjer merksom på at dere valdlederne
organiserer dette. Disse skal ikke sendes inn fortløpende, men samles inn med jevne mellomrom og
sendes fra valdet som en fellessending etter jakta til NINA.
De valdlederne (ikkje jegerne nei � ) som er litt usikker på hvordan dette kan gjøre på lettest mulig
måte, kan kontakte Hans Jakop i Tresfjorden for å få litt tips på hvordan de organiserte dette.
Kommunen betaler utgiftene i forbindelse med analyse.
http://prosjekt.hint.no/tkv/hjortedyr/Innsamling%20av%20kjever%20rettledning.pdf

