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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 

  Rune Løkke 

Vara medlemmar 

  Øystein Gjul 

Tore Bjermeland 

  Lasse Bruaset 

  Olav Sylte 

  Stein Inge Sylte 

  Kåre Eik 

  Petter Sigmund Syltebø 

  Sturla Gyllenhammar 

  Oddbjørn Løvik 

I tillegg utanom  styret 2 revisorar med ein vara. 

Knut Jarle Eik, Bjarne Nerem 

    Vara  Anders Skavnes 

 

Det har blitt avvikla  årsmøte, 7 styremøte og behandla 16 saker.  

Det har vært veldig godt oppmøte på styremøter. 

   

Andreåret i den nye 3-årsplanet er utført.  Det ble felt 195 dyr av tildelte 236. Vi oppnådde en 

fellingsprosent 82,6 % som er en forbedring fra 2018 på ca. 10%. Det ble felt 42 bukkekalver, 

27 ku kalver, 36 spissbukker, 36 yngre koller, 21 eldre bukker og 33 eldre koller. I tillegg ble 

det felt 13 rådyr som er det samme som året 2018. 
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I den nye driftsplanet ble det lagt vekt på mer uttak av hodyr.  

Årets jakt medførte noen avvik i forhold til profilen, men ligger ganske opp mot de 

fordelingene som er satt i driftsplanen. Det var noen skrapdyr i ung bukk (5) ung kolle (4) 

eldre kolle (4) og eldre bukk (5) 

Det var kun 4 kalver under 20 kg grense i 2019. Kan tyde på at vekter er økende på kalv, men 

det er mange faktorer som spiller inn på dette. 

Når det gjelder oversikt slaktevekter har vi ikke noe å vise fram så langt. Statistikk delen i det 

nye Hjorteviltregisteret er ikke klart enda. Men det ser ut til at de ligger på gjennomsnittet 

som for tidligere år. 

 

Det ble tildelt ekstrakvoter til noen av jaktfelta i 2019. Det var kun ett jaktfelt som felte tildelt 

kvote inkl. skrapdyr. 

 

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 jakta. Det har 

vært færre hanndyr som brøler tidlig i jakta og på innmark sammenligna med tidligere år. 

Observasjoner sier at dyra holder seg høyt i terrenget og på fjellet en tidligere. Det er 

observasjoner, fra de som jakter høyt til fjels, gode aktivitet med hanndyr i brunst tidlig i 

perioden.  

 

 

Når det gjelder” Sett hjort”, er vi i samme situasjon at statistikkdelen i Hjorteviltregisteret 

ikke er oppe å gå enda.  

 

Nærmere statistikker, resultater osv. finnes på www.hjorteviltregisteret.no når dette er oppe 

og går. 

Nærmere statistikker vil bli ettersendt og lagt ut på vår nettside når dette fungerer. 

 

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. Mange jegere mener at løsninga med app på mobil er enkel og grei å 

bruke. Systemet fungerer nå meget bra etter at det ble enklere for enkelt jegere og registrere 

http://www.hjorteviltregisteret.no/
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sette dyr, fellingsdato, vekter og andre opplysninger. Det letter også arbeidet for de som skal 

administrere dette i etterkant av jakta.  

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

av jakta, med unntak i ett jaktfelt.  

Det har vært noen ettersøk. Jegerne er flinkere til å melde fra når uhell skjer. Hva som har 

vært resultat av de ettersøk som er utført har vi ikke rapport på så langt.  

Jakta har fungert godt i alle jaktfelt. Men det er fortsatt 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 


