Sørli tildelingsområde

Reaksjoner ved avvikende felling i forhold til tildelt årlig kvote
(Årsmøtevedtak 18.3.2014)
Sørli tildelingsområde (STO) har godkjent flerårig bestandsplan, hvor fellingstillatelser er gitt
som frie dyr, med mål om en bestemt alder- og kjønnssammensetning i uttaket.
Styret i STO fordeler årlige ”veiledende” fellingskvoter ut til jaktfeltene i STO, som består av
to deler:
1. Totalt antall dyr som jaktfeltet kan felle det aktuelle året.
2. Alder- og kjønnsammensetning i uttaket.
Mål om alder- og kjønnssammensetning i uttaket er nedfelt i bestandsplanen, og gjelder for
STO samlet, og for hele bestandsplanperioden sett under ett. For at STO skal komme i mål
med riktig alder- og kjønnssammensetning i uttaket ved bestandsplanperiodens slutt, må alle
jaktlag bidra med mest mulig riktig alder og kjønnssammensetning i sine årlige uttak. Det er
hvert jaktlag sitt ansvar å bidra på beste måte til at målene nås!
Følgende retningslinjer gjelder ved avvikende fellinger i forhold til tildelt fellingskvote:
A. Felling av flere dyr enn tildelt det enkelte år
Reaksjon: Styret og jaktfeltet skal gjennom dialog bli enige om størrelse på
kommende års kvoter. Utgangspunktet er at neste års kvote reduseres tilsvarende
overskytingen. Er forholdet graverende, skal styret bestemme videre oppfølging. Det
er styret som avgjør om forholdet er graverende.
B. Felling av færre dyr enn tildelt fra styret det enkelte år
Reaksjon: Styret og jaktfeltet skal gjennom dialog bli enige om årsakene til resultatet,
og bli enige om størrelse på kommende års kvoter. Uskutte dyr kan normalt ikke
overføres til neste år.
C. Avvik i alder og kjønnssammensetning i uttaket i forhold til tildelt fellingskvote.
Felling av kalv i stedet for 1,5-åring
Reaksjon: Ingen reaksjon.
Felling av kalv og 1,5-åringer i stedet for eldre dyr (2,5 år og eldre)
Reaksjon: Ingen reaksjon.

Felling av 1,5-åringer i stedet for kalv
Reaksjon: Fellingskvoten for neste år justeres tilsvarende avviket. Avviket skal
justeres selv om neste år er første år i ny bestandsplan.
Felling av eldre ku (2,5 år eller eldre) i stedet for kalv, 1,5 år eller eldre okse (2,5 år
eller eldre)
Reaksjon: Et bestemt antall av tildelte 1,5-åringer kan felles som eldre kyr. Eldre kyr
skal således tas fra kvoten for 1,5-åringer. Skytes det flere eldre kyr enn tildelt, eller
kua er felt i stedet for kalv eller eldre okse, regnes det som et avvik. Dyret skal da tas
som 1,5-åring på tildelt kvote; men skal selvsagt føres som eldre ku på Settelgskjemaet og slaktevektskjemaet. Fellingskvoten for neste år justeres tilsvarende
avviket, ved at andelen av 1,5-åringer som kan felles som eldre kyr reduseres. Avviket
skal justeres selv om neste år er første år i ny bestandsplan.
Felling av eldre okse (2,5 år eller eldre) i stedet for kalv, 1,5 år eller eldre ku (2,5 år
eller eldre)
Reaksjon: Fellingskvoten for neste år justeres tilsvarende avviket. Avviket skal
justeres selv om neste år er første år i ny bestandsplan.
Ved store avvik bestemmer styret videre oppfølging. Det er styret som avgjør når et avvik er
stort.
	
  

