
 
Årsmelding for Gjerstad Viltlag  2008. 

 
Gjerstad Viltlag ble stiftet i konstituerende møte 25.06.2002 . 
Lagets  forvaltningsområde  er på  387.571 daa. 
 
Styret har i 2008 bestått av : Leder  Helge Røed   
      Nestleder Svein Erik Fone 

  Sekretær Nils Olav Sunde 
      Kasserer Arne Gunnerud Varam: Jacob Haugen 
       Styremedl. Olav Trydal         Olav Homme
                      
Revisor:  Nils Ulltveit Moe        
 

     Valgnemd:  for valg på årsmøte 2009: Jens M. Marcussen, Magne Rike, Vidar Dahle.  
              
Det er avholt 4 styremøter etter årsmøte i 2008.  
Elgjakten  2008 foregikk greit og oppfølging av jegere/grunneiere vedrørende føringer i 
henhold til plan synes bra, noe resultatene av jakten viser. Fokus  fremover er hvor stor  
avskytingen bør være  av produktive kuer. 
 
Beiteregistrering som startet i 2003 har i 2008 blitt fulgt opp av Helge Røed som har 
registrert 10 flater. Styret er usikre på om en skal fortsette med beiteregistrering. 
Om det er en fornuftig bruk av viltlagets penge.  
 
Bare ca halvparten av tennene ble samlet inn  for aldersregistrering fra jakten 2008. Det 
er alt for lite. Skal det ha noen hensikt må laga bli mye flinkere til dette. Faun 
naturforvaltning  har utført aldersregistreringen. 
 
Det har hvert representanter fra styret på fellesmøte for viltlagene og kommunene på 
Refsnes i regi av Fylkesmannen i Aust Agder.  
 
Styret har også for 2008 søkt om nødvendig driftsmidler  fra viltfondene i de 
kommunene som er deler av forvaltningsområde. 
 
Det er avholdt 2 uformelle møter med representanter fra styrene i viltlagene i region Øst 
i Agder mellom Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad Viltlag. Hensikten er å 
utveksle erfaring, koordinere forvaltningsplaner og registreringer som kan ha felles 
nytte.  Det er også i år avholdt et felles åpent møte på Holt Landbrukskole med tema 
rovdyrforvaltning. Jon Erling Skåtan fra SNO holt et inntresant foredrag. 
G.V. har i samarbeid med Gjerstad kommune arrangert orienteringsmøte før 
elgjaktstart også i 2008. 
 
Styret vil gi medlemmene (jaktlaga) honnør for den måten jakta blir utført på med 
tanke på langsiktig forvaltning av hjorteviltet. 
 
Sundbru 09.03.09. 
For styret i Gjerstad Viltlag 
Helge Røed 
Leder. 
 
 
 
 
 
     


