
Referat fra styresmøte i Fjellstyret torsdag 5/9-2019 kl 1800 på butikken på Verrastranda. 

 

Sakliste:  

    Sak 18/19. Orienteringer. Skriv fra Olav Vold til Statskog. Elgtildeling 2019. 

    Sak 19/19. Småviltjakta 2019, oppstartstidspunkt, bag limit og videre kortsalg. 

 

Sak 18/19. Orienteringer. 

                     Olav Voll har sendt et skriv til Statskog om dammen på Sørenvatnet. Statskog ber 
om en tilbakemelding på dette. Skrivet følger vedlagt. Styret må gi en tilbakemelding på 
dette. Daglig leder anslår en kostnad på reparasjon til rs kr 160-170.000,- 

                      Ved tildelingen av elg i Ytre Verran Storvald ble fjellstyret tildelt 12 stk elg for 
2019. 4 kalver, 2 kviger, 2 vetleokser, 1 voksen ku og 3 voksne okser. Når vi da har 4 jaktfelt 
så blir i år ett av jaktfeltene uten voksen okse. Slik er tildelingen i år, og det må vi bare 
akseptere. Derfor får ikke Simadalen 2 voksen okse i år.  

 

Sak 19/19. Småviltjakta 2019, oppstartstidspunkt, bag limit og videre kortsalg. 

     

           Taksering har blitt gjennomført som tidligere. Årets resultat er også i år noe 
nedslående. Taksørene har funnet 36 par med 115 kyllinger, dette gir en tilvekst på 3,19 
kyllinger pr høne. Det har vært meget vanskelige forhold under takseringen, og derfor er 
resultatet noe usikkert. Meget tørt og lite fuktighet gjør jobben vanskelig. Åfjord fjellstyre 
har et enda dårligere resultat. Det ser ut som områdene nordover/østover er noe bedre. 
Åfjord fjellstyre velger å gjennomføre jakt (noe begrenset) Vi valgte en meget kort jakt i 
2018, noe som ikke ser ut til å ha virket så mye. Vi har og et økonomisk aspekt opp i dette.  

Det er en del par som har lagt opp nye egg, vi har hatt en del pipekyllinger i de siste 
takseringene, disse var kanskje umulig å finne først på august, i tørken som da var. 

Etter føre-var prinsippet i naturmangfoldsloven heter det at stammen skal være bærekraftig 
før det startes jakt, likevel er det kanskje ikke jakta som er den største predatoren. Det er 
mye rovfugl i fjellet, og disse tar mye ryper. 

Vi kan diskutere mere på møtet, og jeg tar med detaljert taksering. 

 

 Vedtak:  

1. Jaktstart settes til 15/9, og avsluttes 1 november. 
2. Bag limit settes til 2 ryper pr dag, og en sesongkvote på 8 ryper. 



3. Vi krever tilbakemelding fra jegerne etter de første 14 dagene, og avgjør deretter 
om det blir utvidet kortsalg fra 2/10. 

4. Fra 2/10 selges det dagskort på storfugl (orrfugl og tiur/røy) og hare, samme pris 
som ordinære kort. Bag limit på storfugl settes til 2 pr dag, og en sesongkvote på 8 
stk. Ingen kvotebegrensning på hare. Jakttid på storfugl frem til og med 23/12 og 
hare frem til og med 28/2. 

5. De som har sesongkort kan jakte hare og storfugl på sine kort. 
 
    I tillegg ble det 30/9 ved utsendelse på mail til styret sendt ut forslag på at det:  
 
1.   2/10 legges ut 35 dagskort med bag limit på 2 ryper pr jeger pr dag. 

             2.   Det åpnes for dagskort på kun storfugl (tiur/røy,orrfugl) med bag limit på 2stk. 

             3. Prisene blir som tidligere bestemt. 

Leif Jåma foreslo at pkt 2 skulle være: 
Det åpnes for salg av dagskort på tiur og orrhane. Røy og orrhøne tillates det ikke 
jakt på. 
 
Forslaget fra Leif Jåma falt mot 5 stemmer. 
 
 
 
 
                                                                                            Hans Tettli. 

 


