
 
Til jaktlaga i Mykland Storvald 

 

TILDELING AV KVOTER FOR ELG, HJORT OG RÅDYR – 

KVOTER - 2015 
 

Styret i Mykland Storvald har tildelt jaktlaga kvoter for jaktåret 2015  i 

styremøte den 17/8-2015. 

 

Tildelinga går fram av tabell nedenfor. 

Vilkår for tildelinga: 

 

Elg: 

 

Vi er nå inne i siste år av driftsplanen, slik at det av kvote som ikke blir skutt i år kan 

ikke overføres til 2016. 

 

Tildelt kvote inkluderer overførte dyr som ikke ble skutt i 2014, altså maks ett dyr pr. 

jaktlag. 

 

I driftsplanen er forutsatt at alle jaktlag skal skyte minst en kalv i løpet av 3 års 

perioden. Det er fortsatt 5 jaktlag som ikke har skutt kalv, og i tildeling er det pålegg 

om felling av kalv som del av kvota.  Dette framgår av vedlagt tildelingstabell. 

 

For øvrig gjelder regelen som framgår av driftsplan som er referert nedenfor, med 

prosentvis fordeling av type dyr. 

 

Det forutsettes at avskytingen i perioden holder seg innenfor ramma til godkjent 

driftsplan som er: 

 

 Minst 60 % smådyr under 140 kg. Tildelte kalv skal skytes og er ikke frie 

dyr.  Driftsplanen forutsetter en kalveandel på 30% i 3års perioden. 

 18 % eldre okser 

 22% andre dyr 

 De tildelte dyr er "frie" dyr unntatt tildelt kalv som er pålagt 

 

 

Hjort: Går fram av vedlagte liste. Henstilling: Spar stor hind – skyt smådyr. De lag 

som fyller kvota kan ta kontakt med storvaldsleder for eventuelt få tildelt mer. Som de 

fleste vet, så ble det radiomerka en stor hjortebukk på Evje høsten 2014.. Den går nå i 

Skripeland/Uldal området. Styret anmoder om at denne fredes. Den vil vi oss 

opplysninger om hjortetrekk m.m. 



Rådyr: kvotefritt 

 

Bever: Det er nå blitt kvotefritt, og vi trenger ikke lenger sende inn rapport på felt 

bever pr. 1. mai. 

 

Belland 24/8-2014    

 

Mvh for styret i Mykland Storvald – Torbjørn Mykland 

 

 

TABELL TILDELING: 

 


