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Styremedlemmer: Ola Askvig, Rune Bjørgo og Per Ø. Halmrast.
Torger Granum er ansatt som lagets kasserer og sekretær.
Forrige årsmøte ble avholdt på Bjørnen den 2. april 2014 og 25 medlemmer
møtte.
Året 2014 har vært et år uten mange saker til behandling og det er i driftsåret
avholdt 3 styremøter. Løpende informasjon og kommunikasjon skjer nå mer
og mer direkte via e-post og SMS i styret.
Antall medlemmer i laget er ved årsskiftet 157, dette er det samme antallet som
i 2013.
Vedr. storviltjakta 2014.
Søndre Land Viltlag har en godkjent bestandsplan for perioden 2012 til 2016.
Den evalueres/revideres hvert år av Faun Naturforvaltning og viltnemda i
Søndre Land Kommune. For året 2014 la denne opp til en avskytingsplan på
minimum 153, maksimum 200 elg og minimum 3, maksimum 18 hjort. På
bakgrunn av forskjellig utvikling av elgstammen på øst- og vestsiden ble
viltlaget rådet til å tildele en kvote på anbefalt minimumsuttak på østsiden og
anbefalt maksimaluttak på vestsiden.
Til elgjakta 2014 tildelte Søndre Land Viltlag totalt 217 dyr, 72 elg på østsiden
og 145 elg på vestsiden. Fellingsprosent ble 78 % på østsiden og 83 %
på vestsiden (målt etter antall dyr som ble tildelt ut til sonene). Totalt 82 %.
Det ble felt 8 hjort, 5 på vestsida og 3 på østsida.
Jakttida for elg ble utvidet for lagene på vestsiden til 23.11.2014.
Vedlagt følger orientering om tildeling og avskyting for siste års jakt.
”STORVILTJAKTA 2014”
Sett elg pr. jegerdagsverk i følge Hjorteviltregisteret ble for vestsiden 0,26
(0,30) og østsiden 0,21 (0,21). Totalt for hele Søndre Land kommune 0,26
(0,28). Tall i parentes gjelder 2013.
Hjortejakta ble gjennomført med noen egne hjortejaktlag før og etter elgjakta i
tillegg til elgjegerne i elgjakta. Viltlaget hadde maksimalt 18 fellingstillatelser
på hjort.

Diverse.
Prisene på storviltjakt foreslås uendret fra året 2014.
Styret foreslår å videreføre opplegget med forskjellige priser på småviltjaktkort for utenbygds- og innenbygdsboende ved å øke prisen for
utenbygdsboende og å senke prisen for innenbygdsboende slik det ble vedtatt
på årsmøtet i april 2014.
Etter avtale med Søndre Land Jeger & fiskeforr. er det utbetalt skuddpremie
for 53 rev, 7 mink og 72 kråkefugler.
Det er solgt 294 jaktkort for småviltjakt, 29 jaktkort for rovviltjakt (rev,
grevling, mår, mink) og 266 fiskekort. Se statistikk etter årsmeldinga.
Det er blitt kalket, tatt vannprøver og foretatt prøvefiske etter planen på
veståsen, men på bakgrunn av prøvefiske ble det i år ikke satt ut settefisk.
Takk til Kalkingsutvalget for godt utført arbeid.
Fagpersonen Per Arne Seeland (som bl.a. har gjennomført kultiverings-arbeid
i Landaasvatnet) har foretatt prøvefiske i Lomsjøen høsten 2014 og videre
samarbeid vil bli vurdert på bakgrunn av hans rapport.
Søndre Land Jeger og Fiskeforening har utført jakt- og fiskeoppsyn på
østsiden og Skude Skytterlag har utført tilsvarende på vestsiden.
Ingen uregelmessigheter er rapportert.
Viltlaget administrerer gaupejakta.
Vår hjemmeside vil bli oppdatert m.h.t nye opplysninger til jakt- og
fiskesesongen 2015. Rapporten fra Faun naturforvaltning vedr.
aldersregistrering og bestandsvurdering etter elgjakta 2014 vil også bli lagt ut
her når endelig utgave foreligger. Gi gjerne innspill til informasjon som kan
brukes. Adressen for denne sida er: www.sl-viltlag.no

Styret.

