
Utskrift fra protokoll årsmøte Mykland Storvald 27/4-2013 

Det møtte 24 på Årsmøtet 

Sakliste: 

1. Valg av Møteleder: 

Torbjørn Mykland valgt. 

 

2. Valg av 2 til å skrive under protokollen: 

Kåre Usterud og Jan Hagelund valgt. 

 

3. Årsmelding for 2012:  Enstemmig godkjent. 

 

4. Regnskap for 2012:  Overskudd på kr 3872,86, Egenkapitalen er kr 27563,93. 

Enstemmig godkjent. 

 

5. Valg: 

Leder: Torbjørn Mykland, valgt for ett år 

Styermedlem: Trygve Usterud, på valg i 2014. 

Styremedlem: Åsulv Bygland, på valg i 2014. 

Styremedlem: Olav Mjåland, valgt for 2 år. 

Styremedlem: Arild Vegusdal; valgt for 2 år. 

 

1. vara: Olav Oddbjørn Håland, gjenvalg. 

2. vara: Eivind Auestad, gjenvalg. 

 

Revisorer: Ådne K Mykland og John Raustein. 

Valgkomite: Leder: Trond Usterud. 

    Medlem: Svend Lauvrak. 

    Medlem: Svend Frigatad. 

 

6. Godgjørelse til leder: Uendra – som før. 

 

7. Ulvejakt:  Årsmøtet gjorde følgende vedtak: 

 

Årsmøtet forutsetter at gitte tillatelser til å drive ulvejakt på den enkelte eiendom 

fortsetter som før og gjelder. Dersom noen av medlemmene er av en annen mening, 

må jaktleder/storvaldsleder varsles straks. 

 



8. Resultat jakta 2012 v/ Øivin Froland: 

 

- Han orienterte om ulvene som har vært innom Sørlandet. 

- Det er dokumentert 4 forskjellige ulver. 

- «Birkenesulven» ble sannsynligvis skutt i Nome. 

- «Drangedalsulven» ble sannsynligvis skutt i Vestfold. 

- Det er viktig å melde fra om alt av observasjoner på store rovdyr, ulv - gaupe. 

- Mykland storvald gjør en god jobb. Både rapportering og info. 

- Det er viktig å føre rett alder på skutte dyr, ikke bare vekt. 

- Elgtettheten er variert, anbefaler å holde igjen på avskytinga. 

- Uttak av kalv og Ungdyr er bra. 

- Kalv pr ku er nedadgående.  Tvillingandel er 8 – 10%. 

- Froland har bedre utvikling i kalveproduksjonen enn Mykland. 

- Stammen ser ut til å stabilisere seg.  

- Sterk anbefaling om å skyte endel kalv, mindt 30%. 

 

9. Driftsplan for 2013 – 2015 

 

Vektgrense settes ned fra 150 kg til 140 kg. 

mal på minstareal settes til 4000 – 6000 mål pr dyr. 

Det ble foretatt mindre justeringer av noe tekst som ble retta av leder på møtet. 

 

 

Møtet slutt kl 21.30  Trygve Usterud, referent. 

Kåre Usterud (sign)   Jan Hagelund (sign) 

 

 

 

 

 


