Styremøte SRV

14.juni 2022

Tilstede: Arve Aasemoen, Kristian Eiken Olsen, Knut Nomeland, Sondov Bjåen, Øivin Robberstad.
Kontrollkort / Villreinkort
Følgende ble tatt opp inn mot jakta til høsten:
- Det er viktig at navn på valdet står på kortet, med stempel eller skrevet på.
- CWD prøve dyr, og felte dyr, skal registreres på valdet der kortet er utstedt (kommer fra), også
dersom dyret er felt på et annet vald.
- Fellings sted skal skrives på kontrollkortet, OG registreres i hjorteviltregisteret.
- Kontrollkort skal signeres av valdansv. i opphavsvaldet, der kortet er utstedt / kommer fra.
Det ble foreslått å oppfordre Jarle i nemnda til å sende ut en info-mail til alle valdansvarlige for å
sette fokus på dette og informere jegerne.
Flygeblad med informasjon til jegerne
Laget vil også i år lage et ygeblad som sendes ut sammen med kontrollkorta.
Vi setter i år et enda sterkere fokus på viktigheten av å veie kalver, og å
registrere felte dyr i hjorteviltregisteret / Sett og Skutt app´en.
Kjevekasser
Kassa ved båtutsett Store Urar har på to år ikke vært i bruk til kjever, og settes ikke ut igjen i år.
Det har vært liten innsamling i Breive, men den kassa fortsetter inntil videre.
Premiering av veide felte kalver
Styret har vedtatt å lage en konkurranse for å motivere til - og øke fokus / spre informasjon om å
veie felte kalver. Det vil trekkes ut en premie blant jegere som har registrert inn nøyaktig veid vekt
for felt kalv i hjorteviltregisteret / Sett og Skutt app´en. Premien vil ha verdi ca. 5000 kr.
Satser for feltarbeid
Styret vedtok en økning fra 1500/1600 til 2000 kr dagsats for feltarbeidere og innleid jaktoppsyn.
Bakgrunnen er økt beskatning av diettsatser, samt at det var tid for en økning for første gang på
mange år hvor den har stått uendret.
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Jerstad Viltforvaltning
Oppdragsavtalen ble diskutert og det vil legges en plan for det videre samarbeidet.

