
Referat fra innledende møte om driftsplanprosess 

12.06.2017 

Til stede: John Haakon Stensli, Jarle Nordskog og Linda Merkesdal. 

Møtet ble holdt som en innledning til driftsplanarbeidet for å tenke igjennom 

aktuelle tema. De respektive styrene kan bruke dette som er grunnlag for å 

planlegge den videre prosessen.   

 

Forslag til temaer som kan tas opp på medlemsmøter til diskusjon: 

- Reinsjakt-ordningen 

Dagens løsning fungerer ikke optimalt. Skulle vært jobbet frem en bedre 

organisering. Mål om en prinsippdiskusjon rundt reinsjaktordningen.  

 

- Rypejaktordning –kortfelt og bygdafelt 

Få en mer gjennomarbeidet og helhetlig ordning for kortfelt/bygdefelt, 

herunder regulering av jakttrykk. 

 

- Hjortejakt og organiseringen av denne 

Det kom ønske fra salen på årsmøte om å ta opp hjortejakt og elgjakt på 

anbud som et tema inn i driftsplanarbeidet. I tillegg er det enkelte 

elementer i dagens hjortejaktordning som ikke fungerer optimalt, som 

det kan være rom for å diskutere. 

 

- Skogsfugl og harejakt 

Erfaringer fra dagens ordning og diskusjon rundt mulige alternative 

ordninger – og se på om harejakta fortsatt skal selges med anbud, eller 

om det finnes andre alternativer som gir like høy avkastning. 

 

- Organisasjonsstruktur 

Sameiet og utmarkslaget inn i fremtida, hva er en god 

organisasjonsstruktur for disse to lagene, kan noe samles, bør noe 

endres osv…. 

 

- Veiordning og beregning av gardsavgift 



Det går mye tid for vekstra på å holde oversikt over arealfordelingen 

blant medlemmene og de har mye jobb med å beregne og sende ut 

gardsavgift. Kunne ordningen vært forenklet noe, slik at tidsbruken på 

administreringen går ned?  

 

- Større endringer i organiseringen bør fortrinnsvis tas opp gjennom 

driftsplanprosesser: 

Det er f.eks. en fordel om driftsplanarbeidet kommer ett år før vi skal til 

med nye anbudsprosesser for rype- og harejakt, da vil eventuelt nye 

ordninger kunne jobbes gjennom en prosess før de vedtas og låses for 

fem nye år. 

 

 

Andre temaer som styrene bør diskutere og utarbeide forslag til endringer på: 

- Hva skal behandles i driftsplan og hva kan tas utenom. 

 

 

- Retningslinjer for straffereaksjoner – hva skal til for å få jaktnekt. Hvilke 

rammer gjelder hvilke straffer? 

Tanker rundt straffereaksjoner for rypejegere: 

Rypejakta – overtredelse av oktoberjakt på leiefelt er jaktnekts-sak. 

Klare brudd på baglimit. Jakt uten kort. 

Rapportering – jaktnekt. Linda purrer en siste gang med kort frist og gir beskjed 

om at ikke levert innen fristen er jaktnekt. 

 

- Jaktlederkurs – obligatorisk for alle jaktledere 

Skal det inn i kontrakten at jaktleder skal ha jaktlederkurs? 

Send gjerne flere fra hvert lag – slik at hver jaktleder har en vara. 

 

- Finne de målbare resultatene basert på driftsplanens mål. 

- Prioritering av lagenes produkter – hytteeiere er på tredjeplass – sies ikke 

noe om andre med tilknytning til bygda eller at det skal være et visst tilbud 

til utenbygds med vanlig lommebok. Det siste har ikke minst betydning for 

omdømmet til bygda. Prioriteringene bør diskuteres. .  



- Predatorplan – er ikke ferdig – Rev og Mår – En plan bør oppsummere 

forskningsresultater og finne de mest effektive tiltakene.  

- Fangst av rev og mår, hvilke andre arter kan eventuelt ha betydning? 

- Fjerning av slakteavfall 

- Booking av gluggehytte  - elgjegerne donerte slakteavfallet til åte. Hytte 

som man kan bestille å legge seg inn på. 

 

Notater som indirekte er tilknyttet driftsplanen – praktiske opplysninger 

Linda oppretter en aktivitet på hvert lag som heter driftsplan.   

Digital jaktrapportering inn i handlingsplanen 

 

Foreløpig tidsplan: 

Medlemsmøter mellom 15. oktober og 1. desember. 

Styremøter i første halvdel av september (datoer for møtene innen 1. oktober). 

 


