Samarbeidsmøte med Statskog Nordland – region Helgeland
Statskog sine lokaler på Mo den 22.mars 2011

Oppmøte
Fra Staskog møtte Sondre Ånes og Hans Moasven. Fra Hattfjelldal Elgjegerforening møtte Alf
Tjønna og Mathias Sjåmo. Fra Hemnes Elgjegerforening møtte Fritz Larsen, Torbjørn Lien og
Steffen Dahlberg. Fra Rana Elgjegerforening møtte Tore Granlund og Snorre Østerås.
Innledning
Sondre Ånes åpnet og ønsket velkommen. Tore Granlund ble valgt til å «lede møte».
Samarbeidsmøte som avholdes hvert år, er ment som et oppfølgingsmøte fra det foregående møte.
Dette får å se om det har blitt noen bedring på ting som ble diskutert året før. Også at nye moment
blir diskutert og satt på kartet for neste års jakt og møte.
Meget positivt at det møtte representanter fra Hemnes Elgjegerforening. No mangler vi
representanter fra Vefsn og Grane.
Sak I
Prisene
Ånes la frem sammenligningstall på priser fra forskjellige grunneiere.
Fra:
Fjellstyre i Namsskogan
Statskog Sør
Ullvik/Kjæhr skogeier i Namdalen
Sammenligningen viser at Statskog Nord ligger meget godt an. Alf Tjønna mente at det skulle være
slik, da borgerne her nord hadde forholdsvis dårligere innkomme enn de sørpå.
Det var liten prisstigning fra 2009 – 2010 , den var på 5 %.
Prisforskjellen på kjønnene på 1 ½ åringene er fordi at det skytes for mye okser , sa Ånes.
Tore Granlund mente man måtte se på om det er noen virkningene med å ha ulik pris på 1 ½
åringene.
Det er også et krav fra DN(direktoratet) om tilrettelagt forvaltning/differensiering - rent prismessig.
Prisene for 2011 er enda ikke bestemt.
Kvar region har beslutningsrett på prisene, men har retningslinjer å gå etter sentralt. Kanskje en
prisstigning på 5-7% ? i år.
Sak II
Vektgrenser
Hannkjønn under 160 kg går dyret som ungdyr.
Hunndyr under 150 kg går dyret som ungdyr.
Skytes det feil dyr i forhold til tildelt dyr, skal straffereaksjonene være likt for Statskog nord. Det er
ei egen straffereaksjonsnemd for Nord Norge. Straffereaksjonene skal meldes hit. Mindre

overtredelser blir ordnet opp i kvar region – så som på Helgeland.
Straffen går på økning i kliopris. Straff på person går som oftest på skytteren.
Sak III
Veiing
Veiingen ser ut til å ha bedret seg i regionen.
 Et jaktlag i Hemnes ble nødt til å veie selv, ellers ble alt veid av kontrollør.
 Veiingen i Hemnes var dårlig tidligere, men sist år var det bra. Ny kontrollør.
 Kanskje blir det selvveiing til høsten – ikke tatt endelig avgjørelse.
 Dersom selvveiing så vil det bli foretatt stikkontroller.
Sak IV
Tilleggsdyr
Her er det forsatt ikke jegerne helt fornøyd med Statskog.
Et tilfelle i Hattfjelldal. Et jaktfelt opplevde at nabolaget som ikke hadde felt ungdyr, fikk deres
fridyr. Prepr.- fra Hattfjelldal mente de heller skulle fått straff i stedet for belønning. Ånes tar dette
til etterretning. Hans Moasveen hevdet at det under jakta må være korte kommandolinjer slik at vi
får rask avklaring/bestemmelser når problemene oppstår.
Et annet tilfelle i Hattfjelldal var at det i første pulje ble tildelt tilleggsdyr. Når så de som hadde
andre periode kom, var det tomt for elg. Ikke gi tilleggsdyr i 1. pulje.
Portalen som var oppe for første gang, fungerte ganske bra - noen barnesykdommer som må rettes
på.
Sak V
Rullerende/Vekslende jakt
Ingen forandring fra året før. Ingen vekslende/rullerende jaktfelt i regionen.
De skal forsøke en prøveordning på noen jaktfelt i Hattfjelldal i år med å dele jakta mellom to
jaktlag i fire perioder. Dette gjelder jaktfelt som går ut i år.
Fordeling:
Jaktlag I
har
1. og 3. periode
Jaktlag II
har
2. og 4. periode
Periode 1 og 2 består av 9 dagers jakt
Periode 3 og 4 består av 10 dagers jakt.
I Rana går alle «fjelljaktfeltene» i en periode. Dette fungerer meget bra.
Dette er også ønskelig for Hattfjelldal
VI
Tilrettelegging
I Grane og Vefsn er det utført en del rydding i forbindelse med posterplasser. Ingen ting er gjort i
Rana.
Det er ønskelig for begge parter at det samarbeides om rydding og oppsett av jakttårn. Det er jo
også et økonomisk spørsmål også det med ansvar.
En del jakttårn er bygget og hvordan er standarden på disse. Forsamlingen ble ening i at Statskog
må kartlegge hvor jakttårn er bygget og standarden. Det må komme med på jaktkontraktene med
jegerne om vedlikehold av jakttårnene og rydding av skuddfelt.
Statskog skulle se på dette og komme til en løsning.
VII
Rekruttering
Her er det lite gjort fra Elgjegerforeningenes side. Dette er et meget vanskelig arbeide. Elgjaktkurset
som blir arrangert i Fipplingdalen i Grane for ungdom, hadde sist høst en deltaker. Det var siste året
dette elgjaktkurset blir arrangert.
GPS - kart

Dette er tilgjengelig gjennom storviltportalen. Kun jaktlederne vil få tilgang.

Møte neste år

Hattfjelldal er ansvarlig til å innkalle til neste års møte i febr./mars.

Snorre Østerås
referent

Kommentar på veiing fra Rana
Etter at vi hadde møte den 22.mars, har det kommet frem at veiingen i Rana fungerer meget dårlig
også under siste års jakt. Det er klage på dårlig renhold i lokaler som brukes. Også dårlig renhold av
den som veier – ikke rene på hendene.
Faktisk er veieren gitt beskjed om ikke å ta borti kjøttet på grunn av veierens «skitne hender».
Dette var vi ikke klar over ,da møte ble avholdt i mars.
Tore Granlund og jeg synes dette er så graverende, at Statskog må ta dette opp internt før jakta til
høsten. Vi kan ikke ha det på denne måten.

Snorre Østerås

