Årsmelding i Tresfjord Storviltvald 2018
Styret har vore samansatt slik:
Leiar

Hans Jakop Frostad

Nestleiar

Ole Bjarte Lindset

Kasserer

Reidar Lindset

Skrivar

Børge Sylte

Medlemmar
Erling Lund
Peder Misfjord
Lars Ove Olsen
Lars Helge Eidhamar
Oddbjørn Løvik
Vara medlemmar
Martin Lindset
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 årsmøte, 7 styremøte og behandla 27saker. I tillegg ett telefonmøte.
Det har vært veldig godt oppmåte på styremøtene.

Første året i den nye 3-årsplanet er utført. Det ble felt 174 dyr av tildelte 220. Vi oppnådde en
fellingsprosent 79,1 % som er bra. Det ble felt 33 bukkekalver, 31 ku kalver, 24 spissbukker,
24 yngre koller, 21 eldre bukkar og 41 eldre koller. I tillegg ble det felt 13 rådyr.
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I den nye driftsplanet ble det lagt vekt på mer uttak av hodyr. Avskytingsprofil ble vedtatt
med følgende prosentfordeling.
eldre hanndyr

10 %

felt

12 %

eldre kolle

20 %

23,6 %

spissbukk

15 %

13,8 %

ung kolle

25 %

13,8 %

min kalv

30 %

36 %

Årets jakt medførte noen avvik i forhold til profilen. Noen av årsakene er på eldre bukk noen
dyr under 70kg grense tatt som spissbukk. Det samme er i eldre kolle, det ble tatt ut en del
dyr som var under skrap grense. Men det blir tatt ut for få unge koller. Trolig blir det tatt ut
kalver i stedet, men det bør arbeides for å heve uttak av denne dyregruppa.
De største bukkene som ble felt, var på Rypdal tidlig i jakta. Vekt på disse, 141 og 144 kg.
Det ble felt 7 kalver under 20 kg i 2018.

Det ble ikke tildelt ekstrakvoter til jaktfelta i 2018. Det var kun ett jaktfelt som felte tildelt
kvote inkl. skrapdyr.
Gjennomsnittsvekter er ganske stabilt. Men det er noe lavere vekter på ung og eldre kolle.
Som kan vel ha noe med den varme og tørre sommeren.
Hanndyr Hunndyr Hanndyr Hunndyr
Hannkalv Hunnkalv 1 ½ år
1 ½ år
eldre
eldre
År
snittvekt snittvekt snittvekt snittvekt snittvekt snittvekt
2016
29,58
26,58
51,17
44,64
81,12
57,92
2017
28,80
26,18
49,88
46,09
79,72
57,62
2018
28,67
26,19
49,88
43,78
79,62
54,16

Jakta starta 10. september og med samme tendens, som tidligere år, med få dyr på innmarks
så tidlig i jakta. En kan vel si at det har helt klart endra seg de siste åra med en tendens at dyr
kommet sent på høsten ned på innmark. De siste dyrene ble felt helt i slutten av desember. Det
har vært færre hanndyr som brøler tidlig i jakta, trolig holder de seg mer nå på fjellet en
tidligere. Nå var det en veldig spesiell sommer som muligens medførte at dyrene sto mer i
høyden. De som har jaktet i fjellet har observert stor aktivitet med hanndyr i brunst tidlig i
perioden. Men etter jakt slutt og i januar var det observert større flokker med eldre hanndyr
enkelte steder. Så, bukker er det i terrenget, men det er nok mer utfordrende å finne.
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Når en ser på” Sett hjort”, sett dyr pr. jegerdag, har dette blitt minka noe i forhold til
2016/2017.

År

Sett hjort pr.
jegerdag
Antall jegerdager
2016
2,28
1153
2017
2,21
1071
2018
1,63
1039

Felte dyr pr. jegerdag går også noe ned, som samsvarer med sette dyr.
Felt hjort pr.
jegerdag

År
2015
2016
2017
2018

0,13
0,14
0,19
0,17

Antall jegerdager
1103
1153
1071
1039

Nærmere statistikker, resultater osv finnes på www.hjorteviltregisteret.no.
I 2018 ble det innført at alle skulle bruke den nye oppdaterte elektroniske rapporterings
systemet ”Settogskutt”. Jegerne har fulgt opp dette veldig bra, og det er stort sett alle som har
brukt denne løsninga. Systemet fungerer nå meget bra etter at det ble enklere for enkelt
jegere og registrere sette dyr, fellingsdato, vekter og andre opplysninger. Det letter også
arbeidet for de som skal administrere dette i etterkant av jakt, og å ta ut statistikker osv.
Fortsatt kan de virke som det er noen jegere som ikke rapporterer inn i systemet når de er på
jakt, men ikke ser dyr. Det er viktig at alle dager det jaktes skal registreres selv om en ikke
ser dyr. Hvis det registreres inn bare når en ser dyr, vil dette medføre at det blir helt feil sette
dyr i forhold til jeger dager/timer.
I 2018 ble det pålagt innsending av hjerneprøve og lymfekjertler for CWD test. Dette har
fungert veldig bra og har blitt fulgt opp. Heldig hvis er alle prøver negative. Det er signaler på
at dette også vil bli gjennomført i 2019.
Det ble også vedtak i Vestnes kommune at det skulle være kjeveinnsamling for
aldersbestemmelse av 1.5 års dyr og eldre. Jegre har fulgt opp dette og alle kjever, med noen
unntak ble sendt inn til Nina. Resultater av dette er ikke kommet enda. Det blir ikke krav om
dette tiltaket i 2019 fra kommunen. Signal fra kommune er at tiltaket blir gjennomført hvert
2 eller 3 år.
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Det har ikke vært noen store avvik og rapportert spesielle hendelser i forhold til utførelse av
jakta, med unntak i ett jaktfelt. En sak ble meldt inn til viltansvarlig i kommunen som
videresendte dette til politiet. Resultat av dette er at saka ble henlagt.
Det vært noen ettersøk. Jegerne er flinkere til å melde fra når uhell skjer. Hva som har vært
resultat av ettersøkene, er det funnet dyr, friskmeldte dyr osv. kjenner vi ikkje til.
Jakta har fungert godt i alle jaktfelt. Men det er viktig framover hva grunneiere i hvert
jaktfelt ønsker i hjorteforvaltninga, fortsatt å arbeide for å redusere stammen, øke vekter,
auke dyr i enkelte området?

Vil til slutt takke jegere og grunneiere for godt samarbeid og utøvelse av jakta.
Styret i Tresfjord Storviltvald.
Hans J. Frostad
leiar
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