
Årsmelding 2003 fra styret i Mykland Storvald. 
Styret i Mykland Storvald har siden forrige årsmøte 27. mars 2003 bestått av: 
 
Svend Lauvrak, leder 
Styremedlemmer Trygve Usterud, Åsulv Bygland, Torgeir Frigstad og Torbjørn Mykland. 
Torbjørn Mykland har dessuten vært lagets sekretær. 
Varamedlemmer: Eyvind Mjaaland og Endre Bergsagel (fram til den tragiske 
motorsykkelulykken). 
 
Styret har avholdt 2 møter i løpet av driftsåret. 
 
Mykland Storvald har i løpet av driftsåret fått ett nytt lag som medlem, det er Haugland/Ytre 
Lauvrak, med et jaktareal på 33.575, som har meldt seg inn i Mykland Storvald. Storvaldet 
ønsker det nye laget velkommen. Mykland storvald er dermed i alt på 176.156 da. Ett jaktlag, 
Lauvrak/Auestad jaktlag, som har bestått av to jaktfelt, har delt seg i to selvstendige jaktlag. 
Storvaldet består dermed av 12 jaktlag. 
 
På årsmøtet den 27. mars 2003 uttrykte de fleste av representantene for de forskjellige jaktlag 
at elgkvoten høsten 2003 kunne økes forsiktig. Dette ble også gjort. Det ble søkt om, og 
innvilget, en kvote på 50 frie dyr. 3 dyr ble holdt tilbake som "skrapdyrkvote", og tildelte dyr 
var dermed 47. Dette er opp 5 dyr fra 2002 og likt med tildelingen i 2001. 
Det kom ingen krav i løpet av jakta om tildeling av ekstradyr. 
Årets kvote på hjort var 15 dyr, fordelt på 11 handyr og 4 frie dyr. Rådyrkvoten var på 90 dyr. 
 
Styret fordelte storviltkvoten på de enkelte jaktlag etter jaktareal, slik som før. Kalvtildelingen 
elg ble foretatt litt ut fra hva som er felt av kalv de to foregående år. Ellers ble resten av 
elgkvoten fordelt som frie dyr, men med et anbefalt antall smådyr under 140 kg. Okser med  
mellom 5 og 9 spir var "fredet". 
 
Det er ikke innkommet klager fra noen av jaktlagene på årets storvilttildeling. 
 
Fellingsresultatet skal kort oppsummeres: 
Det ble felt 39 elg fordelt på 13 kalver, 11 andre smådyr under 140 kg, 9 større okser og 6 
større kuer. Fellingskvoten 39 dyr av 47 tildelte gir fellingsprosent 83. Prosentvis fordeler 
fellingen seg på 33 % kalv, 28 % andre smådyr under 140 kg, 23 % større okser og 15 % 
større kuer. Det ble skutt 56 % handyr og 44 % hodyr. 
Årets elgjakt gav 4524 kg kjøtt. Settes kjøttverdien til 60 kr pr. kg, blir samlet elgkjøttverdi  
271.440  kr. 
 
Det ble felt 3 hjort av 2 jaktlag. Bare 3 jaktlag har observert hjort under årets elgjakt. Det ble 
videre skutt 23 rådyr, det er en fellingsprosent på 26, mot 29 % året før. Et flertall av lagene 
har rapportert om økende rådyrstamme. Det ble rapportert 5 felte bever under jakten 
2002/2003, det vil si fra 01.10.02 – 31.04.03. Kvoten var 45 dyr, som også er årets kvote. 
 
Vurdering av resultatet etter årets jakt. 
Ungdyrandelen  av felte elger er 61, som er rimelig bra. Det ble skutt 4 kalver mer enn tildelt, 
men bare 6 ungdyr under 140 kg. Det er skutt forholdsvis mange eldre okser. Største okse 
som ble felt var på 210 kg. Det er kjent at en okse er felt med antall takker mellom 5 og 9 i 
krona. Det er kjent at ei enslig ku som ble felt hadde melk i juret. Det er felt for mange handyr 



i forhold til hodyr. Kjønnsforholdet er blitt skjevere. Å rette på forholdet  ku/okse blir en 
utfordring framover. 
I forhold til resultatet for kommunen som helhet så har Mykland Storvald felt noe mer ungdyr 
enn gjennomsnittet og tilsvarende noe mindre større/eldre dyr. Vi har felt relativt få eldre kuer 
og omlag som gjennomsnittet når det gjelder større eller eldre okser. Vi har stor andel handyr 
i forhold til de andre lagene i Froland. 
 
Sett i forhold til den 3 – årige avtalen med kommunen, så er forpliktelsene oppfylt når det 
gjelder de konkrete avskytingstall. Det er i 3 – årsperioden felt 65 % kalv/ungdyr, 22 % større 
okser og 19 % større kuer. Målsettingen om bedring i kjønnsforholdet er imidlertid ikke 
oppfylt i og med at det er felt 53 % handyr og 47 % hodyr. 
 
Prosjekter i 2003. 
Det ble foretatt elgbeiteregistrering i Storvaldet, og det ble trukket ut 41 bestand i hkl. 2 for 
registrering. Resultatet fra elgbeiteregistreringen vil foreligge skriftlig og muntlig fra 
Agder/Telemark skogeierforenings utmarkskontor. 
Videre var to personer fra Mykland Storvald deltakere på beiteregistreringskurs på Birkeland 
12. og 13. august. Det skal vurderes om beiteregistreringene skal videreføres. 
 
Bestandsanalyser ble foretatt av Agder/Telemarks utmarkskontor med bakgrunn i Sett Elg – 
skjemaene for Mykland Storvald og for Mykland Storvald pluss tilgrensende områder. 
Analysene er av interesse i forbindelse med beskatningsvurderingen. 
 
Det er gjennomført ett kurs i elgforvaltning med 6 deltakere. Kurset heter "Målrettet 
elgforvaltning", det er et nytt kursopplegg v. Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. 
 
Det er foretatt aldersbestemmelse på bakgrunn av tannprøver fra 8 elg. Resultatet var 
interessante men lite oppløftende i og med at noen elger var svært gamle i forhold til deres 
vekt.  
Prosjekter for 2004. 
Styret søker om tilskott til fortsatt bestandsanalyser av elg, til utvidet aldersbestemmelse av 
elg og til videreføring av beiteregistreringene. 
Annet. 
Mykland Storvald har bra og nyttig kontakt med viltforvaltningen i kommunen. Froland 
kommunestyre vedtok 18.10.2001 retningslinjer for Froland viltfond, og disse retningslinjene 
danner grunnlag for vurderingen av tilskottssøknadene de enkelte år.  
 
I møte 10.04.03 vedtok Froland viltnemnd kommunale mål for hjorteviltforvaltningen. De 
enkelte storvald må, når de skal vurdere og sette opp målsettinger for sitt lag, se til de 
kommunale mål, og ikke vedta målsettinger som kommer i unødig konflikt med kommunens 
mål. 
Kommunen sørger alltid for god informasjon til jaktlagene, både når det gjelder vedtak 
viltorganet fatter, og når det gjelder møter og arrangementer som skjer i kommunen eller i 
distriktet. 
Froland viltnemnd har avviklet sitt årlige jaktmøte for jegere i kommunen. Det har dessuten 
vært holdt ett møte for lederne av storvaldene. 
 
 
 
Øvre Lauvrak 24.02.04                Svend Lauvrak 



 
  
 


