
Årsmøte Aure viltforvaltingsråd       25/5-2022 

 Resultat fra vårtellinger 

For Aure sin del de seneste to åren har det ikke vært noen større forendring. Det er lit 
spørsmål tekken på om Aure har registrert all som vi skal. Så skal ta Aures telling med lit nype 
salt, men kan være noen av de mindre felten som fattes. Eddie skal dobbeltsjekke om vi har 
alt.  

I Heim så bruke de mye termkamera, så de bør ha fått med flere dyr i år enn tidligere.  

Surnadal bruker ha rekord dag 3, men spre møkk på åkrene den dagen.   

Spørsmål er om telling borde vare senere på året?  

 

 

 Faun rapport - forslag til minsteareal. Her bør vi ha en detaljert gjennomgang for å forstå 
grunnlag og konsekvens 

Eddie gikk igjennom rapporten.  

 Arbeid tellende areal - status? 

Vad som skal være tellende areal er på høring hos jaktvalden, småbrukarlaget og Bondelaget. 
Har som et mål å få opp saken til Hovedutvalget for kommuneutvikling som sak innen ferien.  

Finns en ønsket ved analysen av alle gbnr at det blir en rapport over grunneiendommene 
med jaktrett, om de er med eller ikke med i et vald.  
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 Arbeid med å få etablert nye storvald  

Har vart lit på is seneste tiden. Bør forsøke få til en treff i alle fall på Tustna rundt jaktstart.  

 Er det behov for retningslinjer for årlig tildeling til vald uten bestandsplan? 

Det finnes et interesse i gruppen med at øke tildelingen til vald uten bestandsplan med kalv 
og hunndyr. Og vara restriktiv på hanndyr. Om det skal vara en del av de interkommunale 
retningslinjene eller egna er et spørsmål. Seden lit usikkerhet kring juridiske i det hela. Finns 
en kommune som har fordelt 2 % bukk til de uten bestandsplan.  

 Elg - stor dødelighet utenfor jakt 

Så langt i år er det 3 elger som omkommet utenfor jakta.  

Molde har et liknende problematikk. De har problem med Sjodogg, var av ca. 50 % av elgen 
som dør utenfor jakta har den. Vart i kontakt med veterinærinstituttet som ikke var like 
sikker på om det var Sjodogg. Bør ha noen ide på vad vi bør teste imot jakta, og ha et eget 
program med testing av elg i kommunen.  

Eddie ble rekommandert å ta kontakt med en Veterinær fra Olav Håkon.  

 Lage retningslinjer for viltfond 

Var ikke noen imot at ha egne retningslinjer i kommunen, hvilket skulle gjøre kommunens 
jobb lit lettere.  

 Gjeninnføre stimulering til å skyte små dyr.  
o Halv fellingsavgift for 1,5 åringer under 38 kg (hunn) og 40 kg (hann) 
o Kalv på 18 kg eller lettere 

Noen av valden har egen ordning internt for dette.  
Det juridiske er at kommunen må ta betalt, men kan betale ut større prosentsats tilbake til 
valden.  
 
Noen av storvalden går minus for var år. Dette er noe kanskje i så fall bør være med i 
retningslinjene for vildfondets.   

 Status beiteskader/tiltak/registreringer - hva kan vi bidra med? 

Jan Einar Gjerde og Gunn Randi Fossland skal ha orienteringer om bland annet beiteskade 
den 8 juni i KOMUT.  

Det er Landbruk Nordvest med sina prosjekt som har data, er ikke noen ferdig data enn.  

 Lage en formell henvendelse til Naturdata om at det må etableres en innsynsløsning for 
grunneiere som ikke har jegernr. Grunneier eier ressursen og bør ha kontroll på / styring av 
jakt på egen eiendom 



Eddie sender et uformelt brev først til Naturdata, og eventuelt sender styreleder et formelt 
brev til de om at grunneier som har jakt bør kunne kontrollere og se vad som registreres på 
deres eiendom.  

 Samarbeid mellom storvalda om kurs, fagkvelder etc. Behov for feltkontrollør-kurs? Andre 
kurs? 

Eddie tar kontakt med Skogkurs og spør om noe innen jakta/jaktstart. Om Feltkontrollør og 
jaktleder.  

Kommunen bør sende mer mail om kursutbud i nærheten til valdledere. Er interesse for 
kurser og kunnskap om viltforvaltning.  

 Diskutere tiltak for å hindre rådyr/hjort-kalver å bli drept av slåmaskina under førsteslått 

Drone er effektivt.  

Variert om det er et stor problem, variert i kommunen.  

Blir mer teknikk på traktor med løsninger for å hindre det.  

 Øvrig: 
Nestleder Arne og leder Jan-Einar ble gjenvalgt og at vedtektene foreslås endres til neste 
årsmøte slik at kart stemmer med terreng - alle med bestandsplan er automatisk 
styremedlemmer i laget. 
 
 


