Samarbeidsmøte med Statskog Nordland – region Helgeland
Statskog sine lokaler i Mosjøen den 2.juni 2010

Oppmøte
Fra Statskog møtte Sondre Ånes, Per og Lars Lorentsen, Arild Bjørge og Hans Moasven.
Fra Hattfjelldal elgjegerforening møtte Alf Tjønna og Mathias Sjåmo og fra Rana
Elgjegerforening Tore Granlund og Snorre Østerås.
Innledning
Sondre Ånes åpnet møte med å si at han er helt ny i jobben han har som tilrettelegger for
jaktutøvelsen på Statens grunn på Helgeland. Derfor var flere fra Statskog med på møte som
rådgivere for Ånes.
Grunnen til at møte ikke ble gjennomført i febr./mars, var nettopp at Ånes måtte få litt tid på
seg til å ”sette seg inn i ” den nye jobben. Heretter er det meningen at disse samarbeidsmøtene
skal gjennomføres rund måned skiftet febr/mars.
Rana Elgjegerforening har ansvaret for å kalle inn til neste års møte i febr/mars 2011.
Status
•
•
•
•
•
•

All kommunikasjon ut fra Statskog skjer via nett.
Rana og Vefsn starter en ny planperiode i år.
Grane, Hattjelldal og Hemnes har et år igjen på sine planperioder.
Det er en økning i avskytningen i Rana og dette gjelder spesielt for de vallene som
jernbanen går gjennom.
Alf Tjønnabemerket at ikke tildelt antall dyr er bestemt før kontrakten underskrives –
ikke tilfredsstillende. Ånes skulle følge opp saken.
Tore Granlund tok tak i at disse møtene måtte gjennomføres i febr/mars. Da har vi
muligheter til justere/bedre på ting til årets jakt. Dette var alle enige om.

Videre saksgang på møte ble etter et forslag fra Rana Elgjegerforening.
Sak I
Prisene
Førsteinntrykket er at det er en stor prisstigning.
Ånes sa at de tidligere låg veldig lavt prismessig sammenlignet med andre utleiere og at de
bevist hadde foretatt seg en økning i prisene i år.
Forsamlingen er ening at prisene ble satt opp noe, men prishoppene kunne vært fordelt over
noen år.
Sak II
Rekruttering
Dersom jegerforeningene lager et konkret opplegg med jaktledere og ungdommer som
jaktmannskap og presenter dette for Statskog, så er de villig til f.eks å stille et jaktfelt i en uke
til disposisjon. Her er det da snakk om ”noe” reduserte priser.

Sak III
Veiing
Veiestasjoner som tidligere, men det kommer en i tillegg i Dunderlandsdalen.
På sikt ser Staskog for seg at det blir innført egenveiing med kontroll/stikkontroller fra de.
Sak IV
Tilleggsdyr
Dette fungerer ikke som det skal over alt. I Hattfjelldal fungerer dette godt.
I 2009 hadde vi ikke tlleggsdyr – alt var tildelt. Det er positivt for jegerne med tilleggsdyr.
Til årets jakt er alle dyr tildelt i Rana og Hemnes.
Sak V
Ekstrajakt
Jegerforeningene mener det er bedre at det blir tildelt tilleggsdyr i stedet for ekstrajakta.
Ekstrajakta er litt urettferdig i og med at det ikke betales grunnavgift for disse dyrene.
Sak VI
Rullerende/Vekslende jakt
Betydelig mer adm for Statskog med rullerende jakt.
De fleste slike vall er i Rana og Hattfjelldal – veksle mellom periode A og B.
Stor interesse for jegerne med rullerende jakt.
I siste periode er :
• Jaktterrenget dårligere.
• Forringelser av kjøttet.
• Dårligere for hundene.
• Vanskeligere fremkommelighet – osv.
Ånes skulle se på mulighetene for ”gjøre om systemet”.
Sak VII
Tilrettelegging
Noe rydding er foretatt i Vefsn,Grane og Hattfjelldal.
Noe midler er satt av til rydding i Dunderlandsdalen og rydding er på gang her –
Stubforsmoen/Langfjell
Viktig for Statskog å få tilbakemelding fra jaktlagene om behovet for rydding på
posterplasser.
Sak VIII
GPS – Kart
Etterspørsel om digitale kart med grenser – dette kommer sa Ånes.

Snorre Østerås
Ref.

