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Arkiv nr: 132

Søknad om tilskot til revejaktkurs mm
Vestre Slidre jeger- og fiskarlag skriv følgjande i brev datert 22. november:
Søknad om støtte til kurs i revejakt
Vestre Slidre jeger og fiskarlag har i flere år arrangert en organisert revejakt med et revejaktkurs. Resultatet
av jakta og oppslutningen har ikke alltid vært så god som ønsket. Vi ønsker derfor å gå litt grundigere og
bredere til verks, jf den store og trolig økende bestanden det nå er av rev. Rev er også en av de viktigste
”trusselene” for rypa.
Vi ønsker å få fram ulike måter å ”få tak i rev”, både ulike jaktformer som f.eks. med hund og lokking og
fellefangst. Vi vil og prøve å få en større deltakelse i arbeidet.
En kombinasjon av opplæring/inspirasjon og felles jaktopplegg er en slik mulighet. Rent konkret tenker vi å
ha en inspirasjonskveld med en jakthelg en til to uker seinere får så å ta en ny jakthelg noe seinere. Planen
er å gjennomføre jakta i statsallmenningen.
Vi har kontakt med noen aktuelle foredragsholdere, men det gjenstår å velge tid og gjøre avtaler. Kostnaden
for opplegget er beregnet til om lag 12 000 kr i tillegg til dugnadsarbeidet.
Håper at fjellstyret finner opplegget av interesse og kan støtte opplegget økonomisk.
Søker med dette om økonomisk støtte til et kombinert opplegg med opplæring/inspirasjon og organisert jakt.
Tiltaket med å auke interessa for revejakt er svært positivt sidan dette er ei jaktform som har vore lite utnytta
dei seinare åra. Det er også bra at laget brukar dette som rekruttering for yngre jegerar. Auka uttak av rev vil
også har positiv innverknad på småviltstamma.
Vedtak:
Fjellstyret ser svært positivt på tiltaket og gir eit tilskot på kr 5000.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 24.11.2010

Harald Ranum
sekretær
Utskrift: Vestre Slidre jeger- og fiskarlag

