
Årsmelding for Mykland Storvald 2005 (14.03.05 - 14.03.06) 
 
Styret har i 2005 bestått av: 
Leder: Svend Lauvrak  
Styremedlemmer: Trygve Usterud, Arild Vegusdal, Åsulv Bygland og Torbjørn Mykland. 
Torbjørn Mykland har vært lagets kasserer, Svend Lauvrak sekretær. 
Varamedlemmer: Eyvind Mjaaland og Trond Usterud. 
 
Styret har i driftsperioden avholdt 3 styremøter. Varamedlemmene har også vært innkalt til 
styremøtene. 
 
Styret har mottatt søknad fra 4 frittstående jaktlag i Mykland om opptak i storvaldet, og de har 
underskrevet innmeldingserklæring og godkjent lagets vedtekter og regler. 
Alle fire jaktlagene er av styret opptatt som medlemmer fra og med jakten 2006.  De nye 
jaktlagene  er: 
 
Mo/Åstveit jaktlag. Areal 11.244 da. Jaktleder Olav Oddbjørn Håland 
Mjåland jaktlag. Areal 9788 da. Eier Gregorius Mjåland. Olav Mjåland leier arealet. 
Frigstad jaktlag. Areal 16.767 da. Jaktleder Nils Erik Usterud 
Vatne jaktlag. Areal 14.813 da. Jaktleder Åshild Risdal. 
 
Med disse 4 nye medlemmene består Mykland Storvald av16 jaktlag og et areal på 229665 da.  
De nye medlemmene ønskes velkommen i storvaldet. 
 
Mykland Storvald har gjennomført den 2. jaktsesongen i den 3. årige avtaleperioden med 
Froland kommune, 2004 - 2006. Styret utdelte 55 fellingstillatelser på elg av en 
gjennomsnittlig årskvote i perioden på 60 dyr. I løpet av jakta ble det gitt fellingstillatelse til 2 
ekstra kalver på grunn av felling av 2 enslige, små og lette kalver. Dermed er i alt 57 dyr tillatt 
felt. Fellingstillatelsene er gitt fordelt på to grupper, en gruppe bestående av okser(utenom 
oksekalver) og en gruppe som omfatter kalver og kuer. Storvaldets og de enkelte lags 
forpliktelser med hensyn til fordelingen av felte dyr på kjønn og alder ble poengtert, og det 
ble gitt en anbefalt fordeling. 
Det ble gitt 20 fellingstillatelser på hjort. Når det gjelder rådyr er det fri jakt. Beverkvoten på 
45 dyr er ikke fordelt på jaktlagene. 
 
Oppsummering av fellingsresultatet. 
Elg. Det ble felt 41 dyr fordelt på 9 kalv, 16  1,5 - åringer og 16 eldre dyr. Kjønnsforholdet 
var 19 handyr og 22 hodyr, d.v.s. forholdet 46: 54. Vektene på dyra er fortsatt lave. 1,5 år 
gamle dyr veier 108 - 110 kg. Vektene på kukalvene er økt på grunn av to kalver er oppgitt til 
70 og 76 kg. Vektene på de eldre oksene er gått noe ned, de eldre kuene er gått noe opp. 
 
Fellingsprosenten er gått dramatisk ned, fra 90 i fjor til 72 i år. 
 
Mykland Storvald har som målsetting i 3 års -perioden 2004 - 2006 at minst 55 % av felte dyr 
skal være hodyr og minst 65 % ungdyr. Vår definisjon av ungdyr er hodyr under 160 kg og 
handyr under 140 kg.  I år var ungdyrandelen 76 %, og i de to første åra av avtaleperioden er 
ungdyrandelen 69 og hodyrandelen 55. Storvaldet har dermed klart sine målsettinger og 
forpliktelser så langt. Det er imidlertid enkeltlag innen storvaldet som ikke har klart disse 
målene. Dette må rettes opp siste året, kommende jakt. 
Årets jakt innbrakte 4007 kg kjøtt, etter 70 kr/kg blir det kr. 280.490. 



Hjort. Det ble felt 4 hjort i 2005 av ei kvote på 20. 3 ble felt av Haugland/Ytre Lauvrak 
jaktlag og ett dyr av Uldal jaktlag. 4 andre jaktlag har rapportert sett hjort. 
 
Rådyr. Resultatet av rådyrjakten var 21 dyr fordelt på 7 kje, 10 voksne bukker og 4 voksne 
hinder. 
Bever. Det er oppgitt felt 3 bever. 
 
Prosjekter. 
Det er samlet inn tannprøver av felte elg og registrert alder på 13 hodyr og 9 handyr i 
storvaldet. Tannprøvene fra Mykland Storvald og fra andre jaktlag samles inn til kommunen 
og oversendes Faun Naturforvaltning i Fyresdal for avlesning av alder og for analyse. 
Rapporten derfra er med på å gi innsikt i bestandssituasjonen og gir et bedre grunnlag for 
beskatning. En må understreke viktigheten av at alle jaktlagene følger pålegg fra styret når det 
gjelder prøvetaking. 
 
SettElg - rapportene blir analysert av AT SKOG, og vi får analysetall derfra for 
sammenligning over en årrekke når det gjelder en del bestandsobservasjoner. Analyser gjøres 
for Mykland Storvald og, for sammenligning, for Mykland Storvald med tillegg av en del 
nabovald i Åmli og Birkenes. Disse data benyttes også for sammenligning med AT SKOGs 
rapport fra Sett Elg - data fra hele Froland og fra Aust- Agder. 
 
Vi er ikke kommet videre med beiteregistrering i Mykland, på grunn av vansker med å skaffe 
personer som er villig til å ofre noen dager med registrering. Vi håper nye initiativ fra 
kommunen kan gi resultater slik at det blir elgbeiteregistrering i kommunen. 
 
Annet 
Styret vil påpeke, som tidligere nevnt, mangelfull innsending av tannprøver. Styret vil også 
påpeke for sen innsending av rapporter etter jakta og for sen innbetaling av fellingsavgift. 
Styret har i denne forbindelse gjort følgende vedtak: 
 
Ved innbetaling av fellingsavgift etter 31.11. samt innsending av SettElg - skjema etter den 
dato kan styret ilegge 50 % tilleggsavgift som skal være innbetalt til storvaldet før det tildeles 
ny kvote til jaktlaget. 
 
En vil for øvrig minne om at Mykland Storvalds vedtekter, punkt 8 b, sier at fellingsrapport, 
Sett Elg - skjema og lignende skal sendes leder for storvaldet innen to dager etter at jakta er 
slutt. 
 
Styret vil elles takke for  godt samarbeide med jaktlagene og jegerne, og med viltnemnd og 
med kommunen i året som er gått. 
 
 
Øvre Lauvrak, 06.03.06 
 
 
     Styret for Mykland Storvald 
           Svend Lauvrak 
 
 
 



 
 
 


