
Jaktfelt 34 Ertvåg        Ålmo 1 august 2019 

v/Bjørn Roger Ertvåg 

 

 

Søknad skadedyr for jaktfelt 34 Ertvåg.        

 

Viser til mail datert 31 juli 2019 om søknad på 23 skadedyr for jaktfelt 34 Ertvåg. 

Styret i Ertvågsøya viltforvaltningslag innvilger at jaktfelt 34 Ertvåg får skyte 23 skadedyr på 

grunn av beiteskader i vekstsesongen på sin innmark. 

Fordelingen er 11 koller og 11 kalver + 1 stk 1 ½ hunn. Oppfordrer til å skyte skadedyrene på 

innmark og helst gamle koller. For best resultat oppfordres dere til å ta ut stamdyrene som 

har innmarksbeiting som hovedmatkilde. 

I perioden med skadedyrordning for Ertvåg er dyrene tatt ut i november/desember og det er 

hvert år skutt alt for lite skadedyr i forhold til tildelt. Dette er ikke ihht. intensjonene som er 

at skadedyrene skal tas ut så tidlig som mulig i jaktsesongen/beitesesongen. Dette for å 

sikre at det faktisk er skadedyr som blir felt. Skadedyr er typisk dyr som ikke trekker fra 

Ertvågøya og som kan forvolde skade på innmarksavlinger gjennom vekstsesongen til 

graset. 

Intensjonen med tildeling av skadedyr er at det skal være et akuttiltak over en kort periode 

for å avhjelpe skade på innmark. I 2018 hadde jaktfelt 34 Ertvåg en restkvote på 17 dyr ved 

jakt slutt og 13 av de var fra skadedyrkvoten.  Det forventes at jaktfelt som søker om 

skadedyr greier å organisere jakta internt i jaktfeltet på en slik måte at alle dyrene som er 

tildelt skytes. Om ikke vil ordningen falle bort. 

Se graf over tildelte og skutte skadedyr jaktfelt 34 Ertvåg 

 



Vi vil derfor i år endre praksis og kreve at alle skadedyrene skytes innen 1 november. De 

skadedyr som ikke er skutt innen 1 november vil bli inndratt.  

Jaktfeltet feller dyrene, slakter og leverer til slakteri eller veier hos skrapdyrkontroll (Helge 

Engdal). Jaktfeltet får 50% av verdi og laget 50%. 

Jaktfeltet må melde inn skadedyrene på vanlig måte på settogskutt (hjorteviltregisteret).  

Leder jaktfelt Ertvåg må føre en intern oversikt/rapport over skutte skadedyr samt kopi av 

salgsoppgjør for det enkelte dyr for dokumentasjon som sendes styreleder samlet snarest 

etter 1 november og at 50% av oppgjør skadedyr overføres til Ertvågsøya viltforvaltningslag 

sin konto 4202 48 89852 snarest. 

Styret håper dette tiltaket avhjelper beiteskader på jaktfelt 34 Ertvåg og ønsker dere lykke til 

med med å ta ut skadedyrene. 

Mvh 

Styret Ertvågsøya viltforvaltningslag 

Jan-Einar Gjerde 


