Samarbeidsmøte med Statskog – region Helgeland
Statskog sine lokaler i Mosjøen den 12.mars 2012

Oppmøte
Fra Statskog møtte Gustav Buch Arntzen og Hans Moasveen. Fra Hattfjelldal Elgjegerforening
møtte Alf Tjønna og Håkon Ruderaas. Fra Rana Elgjegerforening møtte Tore Granlund og Snorre
Østerås
Innledning
Gustav Buch Arntzen ønsket velkommen. Han presenterte seg for forsamlingen. Han har overtatt
som ansvarlig for Statskog Helgeland på jakt og fiske i region Helgeland. Som hjelpesmann i nord,
Rana og Hemnes har han Hans Moasveen.
Arntzen ønsket at foreningene presenterte seg – Rana Elgjegerforening og Hattfjelldal
elgjegerforening.
Rana
 ca. 185 medlemmer.
 oppstart i 1979.
 aktivt med opp i mot kommunen med viltpåkjørsler på vei og jernbane.
 aktiv med skyting - jaktfelt og elgbane.
Hattfjelldal
 ca. 40 medlemmer.
 aktiv med skyting - jaktfelt og elgbane.
 har over tid opparbeidet seg et meget godt samarbeide med Statskog.
Tore Granlund mente at Grane og Vefsn måtte få med representanter på disse samarbeidsmøtene.
Viktig at det er representanter med fra alle plasser i regionen.
Tore G refererte fra siste møte – dette som en oppfølging.
Sak I
Prisene/Avskyting
Prisstigningen var på ca. 5%. Litt usikkert.
Alf Tjønna mente at når vektgrensen på 150 kg (hunn)og 160 kg(hann) hadde medført at det taes ut
flere hunndyr, så bør det bli samme pris på kjønnene. Nå er det en prisforskjell på ca. kr. 2,50 pr. kg.
Dette ble innført i 2009 av Sondre Ånes. Hensikten var at Ånes mente at det da ville skytes flere
hunndyr.
I sør i 2011 var det
 87% hanndyr av skutte kalver.
 90% okser av eldre dyr.
 40% okser av totalt skutte dyr.
Dette er ikke god utvikling.
Vi diskuterte en god del omkring avskytingen på jaktfelt som ligger inn til jernbanen i Rana. Her
hadde det vært greit om noen dyr av kvoten ble holdt tilbake til i slutten av jaktperioden f. eks. i
desember. På denne måten kunne man høste av de dyra som oppholder seg over lang tid på/ved
jernbanen i disse områdene. Man hadde da vært sikrere på at det ble tatt ut riktige dyr. Under selve
jakta har man ikke denne muligheten.
Konklusjonen ble at det er meget viktig signal utad til befolkningen at vi tar dette på alvor og gjør
noen nye grep her.

Sak II
Veiing
 Meget gode tilbakemeldinger om veiingen.
 Ikke gjort forsøk på å veie kjøttet selv på noen jaktfelt i 2011.
 Heller ikke i 2012 vil de forsøke med at jaktlaget veier selv.
Sak III
Rekruttering
Her må det forsøkes å tenke nytt. Arntzen utfordret elgjegerforenignen på innspill som kan gjøres.
Statskog skal spille på lag med gode tiltak. Til neste samarbeidsmøte håper Arntzen at det kommer
forslag på tiltak fra elgjegerforeningene.
Alf Tjønna fra Hattfjelldal sier at de skal ta tak i dette å kalle sammen elgjegerne til møte med tema
rekruttering.
Viktig her er at dersom det blir dannet et eget jaktlag for rekrutter, er at de får jakte på et område der
det bra med elg.
Sak IV
Rullerende/Vekslende jaktperioder
Forsøket i 2011 med 4 perioder der 2 jaktlag byttet på, går bort. Det blir A,B og C pulje. Arntzen
lovet at han skulle se på om de kunne få til rullerende jaktperioder slik som det var før. Klar
oppfordring fra elgjegerforeningnene om rullerende jaktperioder.
Det er liten søknad på å jakte på høyfjelljaktfelt noen står i dag ledige. Statskog skal forsøke å legge
disse jaktfeltene ut på bare en periode.
Sak V
Tildelingen
Den må være endelig.
Før 1.april sendes en midlertidig kvote ut for jakta.
Endelig tildeling kommer i august fra Statskog.
Viktig her er at de får den kvote som de har søkt på – at ikke Statskog kommer med en annen kvote
enn det de søkte på. Dette er meget uheldig. Det har forekommet at jaktlag har trukket seg fra
jakten p.g.a at den endelig kvote var forskjellig fra det de søkte på.
Sak VI
Tilleggsdyr/ekstradyr
Her har det vært mye misnøye fra jegerne. Det ser ikke ut som om Staskog her har hatt en felles
strategi på dette.
På møte ble det referert fra et jaktlag som hadde skutt seg ferdig første jaktdagen i 1.periode og
søkte om tilleggsdyr. Dette ble avvist med begrunnelsen at de ikke ga tilleggsdyr i 1. periode. Ut i
oktober oppdaget jaktlederen at det var tildelt et tilleggsdyr på et jaktfelt i samme område.
Vedkommende snakket så med Staskog og øynet sjansen for at det var de som hadde fått tildelingen
i og med at det var de som hadde fylt kvoten først. Det viste seg at det var et annet jaktlag som
hadde fått dette tilleggsdyret og Statskog hadde ikke noen tildeling på tilleggsdyr til de. Dette mente
jaktlederen var en underlig måte å gjøre det på – en dårlig jobb fra Statskog.
Kommentaren fra Staskog på møte var at de tildelte tilleggsdyr til det jaktlaget som de såg det mest
sannsynlig at tilleggsdyret ble felt. Dette mente vi fra elgjegerforeningene ikke var heldig, at man
valgte ut lag som skulle få tildelt tilleggsdyr. Staskog skulle sørge for å enes om en lik praksis på
dette med tilleggsdyr.
Ikke ta fridyr fra et annet jaktlag til tilleggsdyr. Dette har også vært tilfelle her på Helgeland.
Sak VI
Eventuelt
 Flere fra Rana som har jaktet både på Helgeland og i Nord Trøndelag , mener det er stor
forskjell på opplegget fra grunneieren. I Trøndelag ligger en perm klar med mye
informasjon, likedan kommer en representant fra kommunen/fjellstyre på besøk. På denne
måten dannes en meget god kjemi mellom jegerne og grunneier. På Helgeland har de ikke
noe av dette.
Arntzen skule ta tak i dette og få en bedre kontakt mellom Statskog og jegerne. Dette skulle







skje allerede fra høsten av.
Arntzen sier at også jegerne må være flinkere til å bruke storviltportalen. Mye informasjon
kan legges inn der, slik at andre igjen kan nyttegjøre seg det andre har opplevd. Så som hvor
elg skytes, posterplasser osv..
Føring av kjevelapper og sett elgskjema. Her syndes det forferdelig mye fra jegerne.
Kjevelappene er meget ufullstendig utfylt, likedan meget vanskelig i det hele tatt å få sett
elgskjema fra jaktlag- «her må jegerne skjerpe seg». Statskog må bruke mye tid på dette og
sett elgskjemaene som kommer lenge etter jakta er ferdig, er sannsynligvis ikke riktig utfylt
(bare satt opp noen tall).
Dersom dette ikke bedrer seg må Statskog vurdere straffereaksjoner.
Stikkprøver på at jaktlaget har godkjent ettersøkekvipasje. Statskog vil til høsten foreta
stikkontroller på at jaktlagene har godkjent ettersøkekvipasje.
Samarbidsmøtene ser begge parter som meget nyttig. Nå må vi få med Vefsn og Grane.
Hemnes likedan.
Rana Elgjegerforening er ansvarlig til å kalle inn til møte i 2013 i januar/februar. Møte
holdes i Mo i Rana.

Snorre Østerås
ref

