
 
Årsmelding for Gjerstad Viltlag  2009. 

 
Gjerstad Viltlag ble stiftet i konstituerende møte 25.06.2002 . 
Lagets  forvaltningsområde  er på  387.571 daa. 
 
Styret har i 2009 bestått av : Leder  Helge Røed   
      Nestleder Svein Erik Fone 

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

     Valgnemd:  for valg til årsmøte 2010: Magne Rike, Vidar Dahle og Svein Røed  
              
Det er avholt 3 styremøter etter årsmøte i 2009.  
Elgjakten  2009 foregikk greit og oppfølging av jegere/grunneiere vedrørende føringer i 
henhold til plan synes bra, noe resultatene av jakten viser.  
Som en prøveordning for 2009 innførte viltlaget i samråd med kommunen ”fri” 
avskyting på hjort ut fra ei kvote på 38 dyr. Det resulterte i at det ble felt 34 dyr fordelt 
på 12 bukk, 13 hinn og 9 kalv. 30 av dyra ble felt på østsida av vassdraget. 
 
Det er ikke foretatt beiteregistrering i 2009.  
 
Tanninnsamling for aldersregistrering av elg og hjort er blitt mye bedre nå, ca 90 % for  
elg noe mindre for hjort. Jacob Haugen gjør en kjempejobb med rengjøring, merking og 
vidresending. Faun naturforvaltning  har utført aldersregistreringen. 
 
Det har hvert representanter fra styret på fellesmøte for viltlagene og kommunene på 
Revsnes i regi av Fylkesmannen i Aust Agder. Laget var også representert på et 
hjorteviltseminar på Hønefoss. 
 
Styret har også for 2009 søkt om nødvendig driftsmidler  fra viltfondene i de 
kommunene som er deler av forvaltningsområde. 
 
Det er avholdt 1 uformelt møte med representanter fra styrene i viltlagene i region Øst i 
Agder mellom Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Gjerstad viltlag.  
G.V. har i samarbeid med Gjerstad kommune arrangert orienteringsmøte før 
elgjaktstart også i 2009. Møtet ble holt på Hjembu Gård.  
 
Styret vil gi medlemmene (jaktlaga) honnør for den måten jakta blir utført på med 
tanke på langsiktig forvaltning av hjorteviltet. 
 
Sundbru 09.03. 2010.. 
For styret i Gjerstad Viltlag 
Helge Røed 
Leder. 
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