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Org.nr. 995 719 975 
 
TILDELING AV KVOTER FOR ELG OG HJORT 2011. 
 
 
Styret i Mykland storvald har hatt styremøte den 21/6-11 og tildelt kvoter for 
storviltjakta 2011. 
 
Tildelingen ligger som eget ark under fane jakt 2011 på nettsida. 
 
For jakta 2011 vil styret presisere følgende. 
 
 
Tildeling: 
 
Tildelingen er en del av treårstildelingen, og i prinsippet frie dyr, og det enkelt jaktlag 
plikter å holde seg innenfor den ramme med fordeling av dyr som ligger i 
driftsplanen. 
 
I tillegg så er det nå et meget sterkt ønske om å øke kalveavskytningen for elg.  All 
erfaring viser nå at dersom vi fortsetter avskytningen med den modell vi bruker nå, så 
er det meget vanskelig å få vekst i stammen. Vi vil også peke på den realitet at vi nå i 
mange år har fulgt de anmodninger som er gitt, for å få en bærekraftig stamme, uten at 
det har gitt synlig vekst i bestanden for elg. 
 
Viltnemnda anbefaler at kalveandelen helst bør økes til oppimot 30%.  Derfor 
oppfordres alle til å se hen til denne anmodning. 
 
 
Tannprøver: 
 
Det er nå blitt obligatorisk innlevering av tannprøver.  For Mykland Storvald sin del 
så gjelder dette alle dyr som er over 75 kg. 
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Tannposer og hvordan innlevering skal skje vil det bli informert om fra viltnemnda og 
styret senere. 
 
 
 
 
Skadeskyting – ettersøk: 
 
Det er i de senere år eksempler på at det har skjedd skadeskyting, uten at ettersøk er 
gjennomført forskriftsmessig. 
 
Styret vil minne om dette, og viser til de regler som gjelder om dette som er lagt ut på 
nettsida. 
 
 
Fellingsavgift: 
 
Blir oppdatert når jakta nærmer seg – sammen med bankkonto til Mykland Storvald 
og opplysning om innbetaling – frister m.v. 
 
Konto for innbetaling av fellingsavgift:  2801 05 05 74635 
 
 
Info fra Viltnemnda: 
 
Ligger som eget skriv på nettsida vår når det kommer fra kommunen. 
 
 
Trygg jakt: 
 
Det er fortsatt jaktluer igjen.  For de som vil ha fler, så ring og kom og hent hos 
Torbjørn Mykland. 
Prisen er kr 100,- pr lue 
 
 
Slikkesteiner: 
 
På grunn av lite midler i Froland viltfond har vi ikke fått slikkesteiner i år, men regner 
med at det blir muligheter for det i 2012. 
 
 
 
Belland 21/6-2012 
For styret i Mykland Storvald 
Torbjørn Mykland 


