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Årets gauperegistreringarbeid bød på mye dårlig sporingsforhold, men vi klarte også i år å utføre
jobben etter forutsetningene bra. Noen roder ble ikke tatt i år av forskjellige grunner, bla. sein
behandling av scooterløyver som det ble søkt om i november og innvilget helt på slutten av
registreringsperioden. Vi ligger stort sett likt med fjoråret hvor vi hadde 13 gauperegistreringer av
de gådde rodene. I år havnet vi på 12 kryssinger på 32 roder som ble tatt.
Årets kvotejakt er i full gang, men på «golandet» på vestsiden av E6 er jakta stoppet pga. at ei
«skrapkatta» på 7-8 kg ble felt i Beiarn som vi hadde felles kvote med. Vi i Rana kan forsatt felle ei
gaupe på østsiden av E6. Dette er ei felles gaupe med alle kommunene sørover helt til Trøndelag.
Når dette skrives er to døgn igjen av lissensjakta på Jerv i Rana, men ingen er felt. Men
undertegnede kan her og nå bekrefte at antall timer på utlagte åter er mange og djævelsk kalde.
Det ble på et styremøte i REJF vedtatt å søke fylket om økonomisk støtte til oppgradering av
skadefellingslaget. Vi fikk innvilget nok penger til at tre mann med hunder(jaktlederne i
skadefellingslaget) ble sendt til Sverige på ei tre dagers bjørnejakt. Inkludert i dette var også en
dags opplæring. Denne besto av hurtigskyting mot angripende bjørnefigur, utlegging av bjørnespor
med skinn og blod fra bjørn. Her viste alle hundene gode evner på sporet og alle fant sporslutt. Vi
fikk også testet hundene på en såkalt permobilbjørn. Her ble veldig forskjellige resultat både på
våres hunder og flere andre hunder som ble testet, men en av våre unghunder viste gode takter med
full los på bjørnen.
Under jakta spenningen på topp, mye bjørn med fem stk. I drevet den ene dagen. Her ble en
hannbjørn på 115 kg skutt. Dette var en meget lærerik opplevelse som jeg håper vi kan dra nytte av
i en skarp situasjon her hjemme.
I månedskiftet aug/sep gikk alarmen fra Ørtfjellområdet. Bjørn i sauebeite og Rana kommune satte
igang søknad om skadefelling. Mye rart kan sies om kommune og fylke, men i denne saken så var
det snakk om timer før løyve var i orden. Rask og god saksgang slik det skal være.
Dessverre er det nå helt klart at skadefellingslaget som skulle ut på dette oppdraget ikke fungerte i
det hele tatt og det vil bli ei evaluering før neste beitesesong. Vi må bygge laget opp igjen med
enten nye folk eller strengere kriterier for å være med. Vi har tross alt en avtale å forholde oss til. At
noen er på jobb eller bortreist er helt greit, men det går an å engasjere seg litt sjøl å ta kontakt når
det blir helg.
Dette er rett og slett ikke akseptabelt og forandringer vil komme.
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