Midt Telemark Landbrukskontor

Til alle storvald og medlemmer i Vilt og fiskeutvalg

Deres ref:

Vår ref:
19/988-1

Saksbeh:
Øystein Saga, 35957773
oystein.saga@midt-telemark.no

Arkivkode:
FA - K46

Dato:
09.04.2019

Referat storvaldmøte I Sauherad kommune 03.04.19.
Totalt kom det 20 stk fra valdene og de fleste jaktlagene var representert. Fra Vilt og
fiskeutvalget møtte Thorleiv Holtskog, Tor Arne Hegna, Helene Dahl og Ole Halvor Hjartsjø.
Fra administrasjonen møtte Øystein Saga. Fylkeskommunen ved Ole Bjørn Bårnes var invitert
og deltok.
Det ble diskutert, tatt en runde med det enkelte jaktlag på hvordan jakta 2018 hadde gått.
Det var variert hva som var observert. Det som gikk igjen var at det var sett mindre antall
elgkalver enn tidligere. Også ungdyr kan være vanskelig å få tak i jakta for enkelte. Noen har
greit med elg, andre har en del mindre. Enkelte av jaktlagene har bra med hjort.
Gullnås: Hadde sett greit med dyr.
Sauar Jonsås: bra med elg så plutselig tomt. Hjort, der har samarbeid med andre vald gitt
resultater.
Klevarsida: Så lite elgkalv og så ungdyr først på slutten av jakta. Hjort bra med sette dyr.
Hjuksebø: Mye ku uten kalv, så 2 kalver. Så kun en okse 4 tagger i jakta. Så tre hjort og skjøt en.
Jønsi: Bra med hjort i starten, mere å se enn elg.
Sunde og tveiten: Eiangslaget så lite elg, så ku og kalv. Stoppa jakta pga. så lite okse og ungdyr.
Dettte er en trend over lang tid. Jaktet ikke hjort. Narelaget dårlig med ku og kalv. Hjort jakter
ikke det med elghund.
Vardefjell: Haukviklaget ser mindre elg, lite kalv.
Brennelaget har veldig bra med hjort. Lite elgku med kalv. Så 3 kuer med kalv.
Innlegg av fylkeskommunen ved Ole Bjørn Bårnes
Sauherad har garantert ikke brukt ny føring av sett elg. Det oppfordres sterk til å få dette på plass
slik at dataene i sett elg blir bra og riktige.
Sett elg per jegerdag er en trend som ses på over tid.
Det ble diskusjon vedrørende å skyte elgkalv: Dette er biologisk riktig. Det er flest av ungdyr i
bestanden. En slipper å skyte feil på kvige. En overbeskatter ikke piggokser og skyter ikke for
mange hanndyr. Kalv er en kjønnsnøytral avskyting da det er ca lik fordeling mellom kjønnnene.
Postadresse: Landbrukets hus,
Brennavegen 30, 3810 Gvarv
postmottak@sauherad.kommune.no

Telefon: 35 95 77 70
Telefaks: 35 95 77 79
Org.nr:
964 963 460

Bankkonto:

2675 05 03216

Bankkonto skatt: 6345 06 08221

Ingen blir overbeskattet slik som piggokse. Kalv er oppvokst på melk og belaster ikke
vinterbeite. Kalv dør naturlig, vi skyter kalv som ville gått ut. Det er god økonomi og
forvaltningsmessig riktig. Virkemiddel å skyte kalv for å oppnå noe. I Sverige så skytes det mye
kalv.
Hjort
Viktig å spare noen store bukker. Må felle hjorten der den er. En må samarbeide om
fellingstillatelser. I Telemark så er det gitt ut mange fellingstillatelser i forhold til skutte dyr.
Tanker fra vilt og fiskeutvalget
Endre bestandsplan eller ikke.
Eventuelle behov, kommunale målsettinger. Skal, er det noe som skal brukes mere?
Tagger på okser. Alder, snittalder på elgstammen.
Hva mener valdene skal gjøres?
Fra salen:
Hjuksebø. Er viltutvalget fornøyd, skutt over det dobbelte av minsteareal per elg i de siste 5 år.
Eiangslaget: må ha langsiktighet, se litt an, eierskap til forvaltningen. Understreker samarbeidet
på østsiden, gi bestandplanområdet ro en runde til. Tillit til at folk vil det beste.
Viltutvalget viste til avvik. Bestandsplanområdene står fritt for å evaluere justere bestandsplanen
sin. Det er store voksne dyr som produserer. Det er pluss hvis folk vil ha egne restriksjoner i
bestandsplanen. For hjorten så er det generelle føringer i kommunal målsetting.
Bestandsplanområdene kan selv differensiere på areal per dyr i planområdet.
Vardefjell mente at det er vanskelig å klare felling av 30% kalv i bestandsplanen.
Fra Sunds så ble det kommentert at strenge restriksjoner i bestandsplan kan skape splid i jaktlag.
Det ble nevnt at det blir utakt i planen. En må ikke nulle ut målsettinger i bestandsplanen når det
skal lages en ny. Resultatet i bestandsplanen må legge føringer for uttaket i den nye planen.
Med hilsen
Øystein Saga
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.
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