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Styremedlemmer: Rune Bjørgo, Per Ø. Halmrast og Andreas Lomsdal.
Torger Granum er ansatt som lagets kasserer og sekretær.
Forrige årsmøte ble avholdt på Bjørnen den 8. april 2015 og 19 medlemmer
møtte.
Det har i året 2015 vært av avholdt 3styremøter og de fleste sakene som er
behandlet er vedr. storviltjakt og tildeling av kvoter.
Antall medlemmer i laget er ved årsskiftet 156,dette er en reduksjon på ett
medlem fra året før.
Vedr. storviltjakta 2015.
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 2015 la denne opp til en avskytingsplan på
minimum 144, maksimum 200 elg og minimum 3, maksimum 18 hjort.
For å begrense felling av store okser ble det etter vedtak i styret innført en
kvote på to storokser på vestsida og en på østsida.
En beitetakst foretatt sommeren 2015 viser et økende beitrykk.
Til elgjakta 2015 tildelte Søndre Land Viltlag totalt 188 dyr, 61 elg på østsiden
og 127 elg på vestsiden, i tillegg ble det tildelt 6 tilleggsdyr. Fellingsprosent ble
88 % på østsiden (57 dyr) og 91 % på vestsiden (118 dyr) målt etter antall dyr
som ble tildelt ut til sonene. Total fellingsprosent for hele viltlaget ble 90.
Det ble felt 11 hjort, 10 på vestsida og 1 på østsida.
Sett elg pr. jegerdagsverk i følge Hjorteviltregisteret ble for vestsiden 0,30
(0,26) og østsiden 0,22 (0,21). Totalt for hele Søndre Land kommune 0,25
(0,26). Tall i parentes gjelder 2014.
Hjortejakta ble gjennomført med noen egne hjortejaktlag før og etter elgjakta
i tillegg til elgjegerne i elgjakta. Viltlaget hadde maksimalt 18
fellingstillatelser på hjort.

For å redusere jakttrykket på skogsfugl ble det innført fredning av orrhøne og
røy på østsiden av Randsfjorden. I tillegg ble det sendt med alle kortkjøpere en
anmodning om å rapportere jaktresultat og bestandsvurdereing av skogsfugl
etter jakta. Nesten ingen har sendt inn slik rapport og de som har gjort det
rapporterer om lite fugl og magert utbytte.
Diverse.
Prisene på jakt og fiske foreslås uendret fra året 2015.
Etter avtale med Søndre Land Jeger & fiskeforr. er det utbetalt skuddpremie
for 44 rev, 9 mår og 40 kråkefugler.
Det er solgt 309 jaktkort for småviltjakt, 23 jaktkort for rovviltjakt (rev,
grevling, mår, mink) og 252 fiskekort.
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.
Sommeren 2015 ble det i regi av Fylkesmannen i Oppland utført prøvefiske i
Trevatna på østsiden. Rapporten fra dette arbeidet er ikke mottatt enda.
Vår hjemmeside vil bli oppdatert m.h.t nye opplysninger til jakt- og
fiskesesongen 2016. Rapporten fra Faun naturforvaltning vedr.
aldersregistrering og bestandsvurdering etter elgjakta 2015 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.

