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Eg viser til framlegg til høyring dagsett 23.03.2017.

Mitt utgangspunkt for uttale til framlegget er:
Eg har ikkje fått jakta hjort på min eigedom dei siste 8 åra då arealet på min eigedom gnr. 27/5 er noko mindre
enn 750 dekar, at eg på grunn av at eg ikkje har tillit til valdleiar (viser til tidlegare korrespondanse om dette)
ikkje lenger er med i valdet til dei andre i nærområdet og at mitt forslag til ei løysing som var meint å føre til at
samarbeidet med valdleiar skulle gå lettare, ikkje vart akseptert av valdleiar.
Eg søkte om fellingsløyve for hjort på min eigedom i 2010, men fekk avslag på grunn av at min eigedom ikkje
oppfylte kravet til minsteareal. Etter dette har eg ikkje høyrdt noko frå viltforvaltninga i Luster kommune.

Uttale til framlegget
Viser til pkt. 5.2 Organisering av viltforvaltninga i Luster kommune i framlegget frå viltforvaltninga i Luster
kommune der det m.a. står:
“Minstearealet for hjort er 750 dekar i heile kommunen, men tilgangen til å fråvike dette med inntil 50%
i samband med løyvetildelinga vert mykje nytta, slik at dei fleste får meir enn eitt løyve pr. 750 dekar teljande
areal.”.

Ut frå dette bør kommunen etter mitt syn vise ei meir fleksibel haldning med omsyn til minsteareal for
enkelteigedomar i områder der
det verkeleg er samarbeidsproblem. Det verkar urettferdig at ein eigedom ikkje får nytte av jakta i det heile. Ei
løysing kan vere at det vert gjeve årleg dispensasjon frå kravet til minsteareal, eller at det vert gjeve
fellingsløyve annakvart år.

Elles bør eigarar av eigedomar som ikkje er med i vald, få betre informasjon frå viltforvaltninga.

Gol, 20. mai 2017

Helsing

Oddvar Fjøsne, eigar av 27/5


