MIDTRE SNERTINGDAL UTMARKSLAG SA

ÅRSMELDING FOR 2017
Årsmøtet for 2016 ble avholdt på Tabor 26.april 2017. Møtet ble ledet av leder Ole Seegaard.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Regnskapet viste et korrigert overskudd for 2016
på kr 76.085. - som tilsvarer et resultat pr dekar på kr 2,30. Årsmøtet vedtok å utbetale et utbytte på
kr 2.50 pr dekar for andeler med både elg og småviltjakt. For andeler med bare elgjakt blir
utbetalingen redusert. Lars Ligaarden la fram budsjett for 2017 – som ble enstemmig godkjent. Leder
i Fiskeutvalget, Bjørnar Engen la fram årsmelding og regnskap for fiskeutvalget.
Årsmøtet vedtok å selge hele elgterrenget på ett anbud med fortrinnsrett for grunneiere. Vi åpnet for
fritt salg av småviltkort innenfor en total ramme på 30 årskort. Salget omfatter også weekendkort og
ukekort. Ungdom under 25 år får kjøpt kort til ½ pris. Felles kort for hare og fugl. Det har vært mulig
å jakte rev utover ordinær jaktkortsesong for de som har kjøpt årskort.
*
Årets kvote ble 12 dyr tildelt av Gjøvik Bestandsplanområde: 2 okser, 2 kuer og 8 kalv/ungdyr.
Brattåsen jaktlag ble tildelt jakta. Til sammen ble det felt 2 okser, 1 ku (nedklassifisert til ungdyr) 2
piggokser (ungdyr) 1 kvige (ungdyr) og 5 kalver.
Årets observasjoner tyder på at det fremdeles er brukbart med elg på lagets område. Utmarkslaget har
derfor søkt om kvote på 11 dyr for 2018. 3 okser, 2 kuer og 6 kalv/ungdyr.

Når det gjelder småviltjakt så ble det for 2017 solgt 31_(27-26-21-18-29-18-20-21-18-15-16) årskort,
0 (0-3-0-4-4-2-3-3-1-3-0) ukekort og 23 (9-8-21-21-11-29-20-14-27-38-19) weekendkort. (Tall for
2016, 2015, 2014. 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 og 2006 i parentes). Disse kortene ble
solgt på Snertingdal servicesenter. Utmarkslaget selger ungdomskort til halv pris for jegere under 25
år, Det ble solgt 6 årskort og 2 weekendkort innenfor denne ordningen.
I alt ble det rapportert skutt 9 harer, 1 røy og 2 orrhaner.
Det kom inn 2 anbud på rådyrvald i 2017 – og 5 rådyrvald ble satt bort til 2 jaktlag. I tillegg er det
solgt 2 bukkekort. I alt ble det skutt 1 geit og 2 killinger.

For driftsåret 2017 er det avholdt 2 styremøter. I tillegg har styret vært representert på møter i regi av
Gjøvik Bestandsplanområde og på drøftingsmøte vedrørende organisering av fiskekortsalget i Gjøvik
kommune. Styrerepresentanter har også vært med på møte der utmarkslagene i Snertingdal har
samarbeidet om planer knyttet til framtidig fiskeforvaltning i Snertingdal.
Medlemstallet har i 2017 vært 51, med til sammen 32882 dekar tellende areal. En skogeier har meldt
ut sin teig med virkning fra 2018.
Styret innstiller på å betale en leiepris for bruk av utmarka på kr 2,75 pr dekar for 2017.
Styret vil takke medlemmene og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i året som gikk.
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