
STYREMØTE I SAMEIET VINGELEN UTMARKSLAG SKYTTERHUSET I

VINGELEN 13.07.21.   19.00

Disse møtte:Pål Røhner,Martin Tronslien,Erik Livoll, Olav Østvang, Einar Hilmarsen.

Ankesak på  tildeling av elgjakt 2021.

Olav Østvang og Erik Livoll fortalte litt om saken, og de erklærte seg inhabil i videre behandling.Erik

Livoll som leder av jaktutvalget,og Olav Østvang som far til en av søkerne på jaktlaget. De forlot møtet

kl 19.15.

Elgjaktlaget til Bård Østvang ble ikke godkjent av jaktutvalget, og fikk dermed ikke bli med i

årets trekning av tildeling elgjakt. Elgjaktlaget har anket sin sak til hovedstyret da deres

skriftlige klage  til jaktutvalget ikke ble tatt til følge.  Hovedstyret har fått en skriftlig

redegjørelse fra jaktutvalget om deres avgjørelse.

Hovedstyret synes det er veldig positivt og gledelig at det er stor interesse for å jakte i

Vingelen. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig lokale jegere får utøve jaktinteressen sin.

I denne saken så er tolkning av definisjoner i retningslinjene og regelverket som er

problemet. Det kan oppfattes forskjellig.  Rutinene for behandling av søknadene om elgjakt

må også sees på.  At søknadsfristen for jaktlaga er på samme dato som trekninga for tildeling

av jakt, er uheldig.  Søknadsfristen kunne f.eks være 1.mai – en måned før trekninga. Med

kunngjøring på Plakattavla og medlemsnett.

Til høsten er det revidering og oppdatering av driftsplan. Da vil hovedstyret i samråd med

medlemmene gjøre en gjennomgang av rutiner, regelverk, retningslinjer i forbindelse med

tildeling av elgjakt.

Hovedstyret vedtok følgende enstemmig: Jostein Østvang godkjennes til å jakte som

grunneier. Styret ser det helt nødvendig at det ryddes i begreper og definisjoner og

tolkninger av disse i regelverk og driftsplan.

Bård Østvangs jaktlag får jakte påfølgende premisser:

*Hjort-  1 september til og med 20 september (åpent for alle)

fra 4 oktober til og med 23 desember.

*Elg-      4-9 oktober  hele bygda.

1 november til og med 23 desember på vestfelt.

Bård Østvangs jaktlag får tildelt følgende dyr som taes fra kvote ekstradyr.

● 1 okse opp til 5 spir

● 1 kolle

● 2 kalv

Ved evt tildeling av ekstradyr etter 1. november vurderes Bård Østvangs jaktlag som de

andre lagene.Styrets vedtak er endelig. Møtet avsluttet kl 20.35.

Pål Røhner                                  Martin Tronslien                                    Einar Hilmarsen(referent)


