
Årsmelding 2004 for Mykland Storvald. 
Styret har i 2004 bestått av: 
 
Leder: Svend Lauvrak 
Styremedlemmer: Trygve Usterud, Åsulv Bygland, Torgeir Frigstad og Torbjørn Mykland. 
Varamedlemmer: Eyvind Mjåland og Arild Vegusdal. 
 
I perioden fra årsmøtet 15. mars til neste årsmøtet har styret avholdt 4 styremøter. 
 
Mykland Storvald har ikke mottatt søknad fra frittstående jaktlag i Mykland om opptak i 
Storvaldet. Mykland Storvald består av 12 jaktlag med et samlet areal på 177.053 da. 
 
Årsmøtet 15. mars 2004 gav styret fullmakt til å lage bestandsplan og avskytingsplan for neste 
treårsperiode, og å fastsette og å fordele fellingskvoten for 2004. Det ble lagd bestandsplan og 
avskytingsplan for perioden 2004 – 2006 som ble godkjent av Froland viltnemnd 07.06.04. 
Det ble videre utarbeidet plan for årlig avskyting fordelt på alder og kjønn som ble sendt 
Froland viltnemnd. Hovedmålsettinger i den treårige planen er: 
1. Bedre ku/okseforholdet ved å felle mer ku enn okse. 
2. Beskatningen må først og fremst legges på skrapdyr, små dyr og kuer uten kalv. Minst 60 
% av felte dyr skal bestå av ungdyr og smådyr inklusive kalv. 
3. Beskatningen må legges opp med tanke på at elgbestandens  størrelse må være tilpasset 
beiteforholdene. 
 
Elgkvoten 2004 ble fastsatt til 60 frie dyr som ble fordelt på de 12 jaktlagene etter areal. Ett 
av dyrene ble tildelt av felleskvoten som ekstradyr som erstatning for et avmagret, kassert dyr. 
Kvoten er 13 mer enn for 2003, hovedsakelig på grunn av at Haugland/Ytre Lauvrak jaktlag 
kom med i Storvaldet fra og med 2004. Elgkvoten til jaktlaga ble fordelt på to grupper, en 
oksegruppe og en ku/kalv – gruppe. Ingen spesielle vektgrenser, men med klare anbefalinger.  
 
Årets hjortekvote var på 20 dyr fordelt på 14 handyr og 6 frie dyr. 
 
Etter søknad fra Mykland Storvald godkjente Froland viltnemnd fri avskyting eller kvotefri 
jakt på rådyr. 
 
Oppsummering av fellingsresultatet 
Elg. Det ble felt 54 dyr fordelt på 10 kalv, 13 11/2 år gamle, 16 voksne okser, 15 voksne kuer. 
Fellingsprosenten er 90. Det er felt 25  handyr, det utgjør 46,3 %, og 29 hodyr, som utgjør 
53,7 % av felte dyr. Målsettingen om minst 55 % av hunkjønn i uttaket er nær oppnådd. Det 
er imidlertid felt altfor lite smådyr -  kalv, 11/2 – åringer og eldre mindre dyr – enn forutsatt 
og ønskelig. Det er felt for mange større dyr, og oksekvoten er nær fylt, mens det er spart på 
ku/kalv – kvoten. Det er ikke rapportert at noen av de større kuene hadde melk i juret. De har 
vært singel dyr. Målsettingen om minst 60 % kalv/ungdyr/smådyr er ikke oppfylt, selv om 
grensen opp til voksne/store dyr settes høyere enn 140 kg.  
Årets elgjakt gav som resultat 7163 kg kjøtt. Etter 70 kr pr. kg utgjør det kr. 501.410. 
Hjort. Det ble felt 6 hjort av ei kvote på 20. Haugland/Ytre Lauvrak jaktlag felte 5 hjort, og 
Mjåvatten jaktlag felte ett dyr. 3 jaktlag har observert hjort under årets elgjakt, 9 lag har ikke 
observert hjort. 
Rådyr. Det ble felt 31 rådyr. De tre foregående år er det felt 21, 26 og 23 dyr. Den frie kvoten 
2004 an neppe sies å ha hatt særlig betydning for resultatet. Inge lag har felt spesielt mange 
dyr. 



Bever. Det ble rapportert felt 4 bever av ei kvote på 40 dyr. 
 
Prosjekter. 
Jaktlagene i Mykland Storvald ble anmodet om å sende inn tannprøver for aldersbestemmelse 
fra alle skutte dyr utenom kalv, det hadde blitt for 44 dyr. Det ble sendt prøver fra 20 dyr. 
Tannprøvene ble av viltnemndsekretæren sendt Faun Naturforvaltning A/S, Foldsæ i Fyresdal 
for analyse. Resultatene fra tannprøvene vil foreligge før årsmøtet og gjøres kjent for jaktlaga. 
Utgiftene til aldersbestemmelse blir dekket direkte av det kommunale viltfondet. 
 
Det ble søkt om tilskudd fra de kommunale viltfondsmidlene til beiteregistrering, og det ble 
bevilget kr. 5000. Det ble dessverre ikke noen beiteregistrering i år på grunn av at det ikke har 
lykkes å få noen til å foreta registyreringene. Froland kommune, avd. Areal og natur, har tatt 
initiativ til beiteregistrering i hele kommunen, basert på et tellerkorps på 10 – 20 personer fra 
alle kanter av kommunen som hver er villig til å bidra med ca. ett dagsverk pr. 20.000 da 
jaktterreng. Det er antydet en godtgjørelse på 100 kr. pr. timen, dekket av viltfondet. Vi har 
diskutert dette framlegget fra kommunen, men har måttet svare at vi ikke kjenner til noen som 
er villig til å utføre arbeidet innen vårt Storvald.  
 
Det ble søkt om midler og bevilget kr. 1000 til finansiering av bestandsanalyser på grunnlag 
av Sett Elg for Mykland Storvalds område pluss av tilgrensende område, foretatt av Agder-
Telemark- Skogeierforening, utmarkskontoret på Evje.  
 
Det ble bevilget tilskudd fot utvidelse av Mykland Storvald da Haugland/Ytre Lauvrak ble 
opptatt som medlem av Storvaldet. 
 
Annet. 
Styret har avgitt uttalelse til forslag til landbruksplan for Froland kommune. 
 
Et jaktvald i Birkenes søkte Birkenes kommune om utvidet jakttid  på hjort, slik at det kunne 
jaktes på hjort også i perioden 10. – 23 desember. Styret var positiv til utvidet jakttid på hjort, 
men mente utvidelsen måtte skje som en forlengelse av nåværende jakttid, ikke som en jakt i 
to atskilte perioder. 
 
Det har forekommet et tilfelle av jakt og felling av elg utenfor eget jaktområde. Froland 
viltnemnd behandler saken. 
 
Formannen har deltatt på storvaldledermøte den 10. mai i regi av kommunen. 
Årets jaktledermøte ble holdt på skytterhuset på Mykland den 24. mai. 
 
Styret i Mykland Storvald har et godt og konstruktivt samarbeide med viltorganene i 
kommunen og med andre storvald.  
 
 
Øvre Lauvrak 07.01.05 
 
                                             Styret for Mykland Storvald 
    v. Svend Lauvrak 


