
Årsmelding 2006 fra styret i Mykland Storvald 
 
 
Styret har i 2006 bestått av: 
 
Torbjørn Mykland, leder 
Trygve Usterud, Åsulv Bygland, Trond Usterud og Arild Vegusdal, styremedlemmer 
Eyvind Mjåland og Olav Oddbjørn Håland, varamedlemmer 
 
Trond Usterud har fungert som kasserer, og Torbjørn Mykland som sekretær. 
 
Styret har gjennom året hatt 4 styremøter. 
 
Størrelse: 
Storvaldet har hatt en størrelse på 230 385 mål. 
 
I februar 07 fikk laget søknad fra Frigstad jaktlag om at det ville ta inn gnr 77/1, Gunder 
Risdal i sitt jaktlag. Denne eiendom ligger arronderingsmessig gunstig inn til Frigstad jaktlag. 
Søknaden er innvilga av styret, og endringen er melddelt til viltnemnda. Gnr 77/1 har en 
størrelse på 1741 mål, slik at Mykland Storvald pr årsmøtedato har en størrelse på 232 126 
mål. 
 
Styret har også hatt forespørsel om innmelding fra Mykland Jaktlag, men endelig søknad om 
opptak er enda ikke mottatt. 
 
Fellingsresultat Elg 2006: 
Fellingsresultatet ligger som bilag til årsmeldinga, samt utskrift av sett og felt elg statistikk 
utarbeidd av AT-skog. 
 
Det ble tildelt 72 dyr, og felt 58. Det gir en fellingsprosent på 80,5, noe som styret er fornøyd 
med. Kalv og ungdyrandel er på 62%, en sats som avskytningsmessig vurderes som gunstig. 
 
Unge okser hadde en snittvekt på 120 kg, noe som karakteriseres som bra, mens kvigene bare 
hadde en snittvekt på 104 kg.  Kvigene er i minste laget. Eldre okser hadde en snittvekt på 
194 kg, dette viser at elgene fortsatt kan bli store i Mykland. 
 
Inntrykket av elgjakta er at størrelsen på stammen fortsatt er nedadgående, noe som også 
bekreftes ved å se på resultatene av sett elg. 
 
For elgjakta 2006 brukte styret et arealgrunnlag på ca 3300 mål bak hvert dyr. For 2007 ser 
styret det slik at dette arealgrunnlaget må opp til bortimot 4000 mål pr dyr.  Det ønskes en 
nærmere drøfting av dette på årsmøtet. 
 
Styret er stolt av jaktlaga som har fulgt de henstillinger er gitt mht avskytning, og fortsetter 
det slik håper vi det kan bli en fortsatt livskraftig og godt jaktbar elgstamme.  Så må vi 
forsøke å få vekst i stammen slik at det langsiktige mål er igjen å få større kvoter og store 
jaktbare dyr. 
 
Styret vil også takke de jaktlag som har levert tannprøver, dette er noe vi må fortsette med for 
å lære mer om elgstammen vår 



Driftsplan 2007 – 2009: 
Siste jaktår for nåværende driftsplan var 2006.  Styret vil lage ny driftsplan for neste 
treårsperiode som sendes viltnemnda til godkjenning for jaktperioden 2007 – 2009. 
 
Ny driftsplan vil ligge nær opp til den gamle når det gjelder opplegg, men det vil bli lagt opp 
til en noe mer forsiktig avskytning enn det som har vært fram til nå. Jfr det som er sagt 
ovenfor. 
 
Beiteregistrering 2006: 
Styret har i 2006 bistått viltnemnda med beitetaksering, ved at Svend Lauvrak og Ole Egil 
Andreassen har gått på takseringskurs.  De har i tillegg taksert de takstflater som ble plukka ut 
i Mykland storvalds område. 
 
Hans Fløystad vil orientere om takstresultat og vurderinger på årsmøtet. 
 
 
Hjort:  
Det ble felt 4 hjort i 2006.  Foreløpig ser det ikke ut som om den vekst og utbredelse som var 
antatt hjorten ville få, skjer.  Likevel tildeles samtlige lag hjortekvote slik at muligheten er der 
om sjansen dukker opp. 
 
Rådyr:  
Det ble felt 16 rådyr i 2006, det er en liten nedgang i forhold til 2005, da det ble felt 21.  Dette 
har nok sammenheng med de store snømengdene vinteren 2006. 
 
 
Bever: 
Det ble innrapportert skutt 1 bever. Så her er nok muligheter for de som vil. 
 
 
Økonomi: 
Ved at det i 2006 ble krevd inn en litt større fellingsavgift, er økonomien i storvaldet i 
balanse. Styret vil ved tildeling av kvoter for 2007, komme tilbake til størrelsen på 
fellingsavgiften.  Regnskapet er lagt ved som bilag til årsmeldinga. 
 
 
Avslutning: 
 
Styret vil ellers takke for godt samarbeid med jaktlagene og jegerne, og med viltnemnd og 
kommunen i året som er gått. 
 
Belland 26/2-2007 
 
 
 
 
 
 


