Årsberetning Jaktutvalget 2019

Flateby, 10.2.2020

Jaktutvalget 2019 har bestått av:
Marius Riiser (Leder), Rune Furulund (nestleder), Jon Nygård, Robin Nicolaysen, Bernt Arild Hansen,
Inge Mork, Harald Rogne, Simen Johan Nordhagen, Trond Svarthol,
Jaktutvalgets innstilling til Valgkomiteen 2020:

Det har blitt avholdt to utvalgsmøter pluss jaktkortsalgskveld på Durud.
Jaktutvalget er delt opp i interesseområder og oppgaver innenfor disse løses og fordeles innenfor
disse i løpende dialog/mail og i våre møter.
2019 har vært et aktivt år for gruppen og det har blitt utført mye bra dugnadsarbeide.
Spesielt på Flishøgda er det utført mye i 2019.
Toppen/Orrleik.
-

-

Vindskier/vinduer/dør på Orrleikskoia er malt, og vinduer er kittet.
Dørene på Moelven 1 og 2 er malt.
Det er satt inn nye stoler på samtlige hytter, foruten Moelven 2 for der er det for liten plass
til slike stoler.
informasjon vedr gassvarsler er hengt opp og det er kjøpt inn gassvarslere til samtlige hytter.
Hele uteområdet er ryddet for busker og flere store trær trær er felt slik at hele området på
toppen er blitt åpent. Veden er kløyvd opp. Gress/lyng ble klippet to ganger, og siste gang var
rett før jakta.
Stallen/vedskjulet er ryddet for all søppel, og er nå kun for ved og noe utstyr.
Det ble kjørt vekk masse søppel på dynga.
All kvist og kratt er kjørt vekk og samlet i en haug utenfor synsområde fra hyttene og plassen,
og lagret i en haug.
Totalt 10 storsekker med ved er mottatt og fordelt på Orrleik og Setra

Setra
-

Classified: Internal

Veien ned til Setra er klipt for gress/lyng/trær ned til hytta, samt hele uteområdet er klipt to
ganger og siste gang rett før jakta.
Alt kratt/trær på siden av veien oppe ved hovedveien og ned til Setra er fjernet.

Mogenslott
-

Det er bært inn 20 sekker ved

Når det gjelder Fellesjakt Rådyr i Enebakk så har det også vært et aktivt år.
Det er kartlagt mye terreng og opprettet merkede poster på Ubberud og Rusta.
Videre er det blitt jaktet en del i Vik (Durud) og vi har dannet oss et bra bilde til poster der.
I Staten (Støttum/Hvilestan, åsen bak Enebakk AVIS) har vi benyttet svært lite (mye ulv der) men skal
rydde noen stier for nedblåste trær og merke opp poster til 2020 sesongen.
Det skal merkes opp poster også i Vik (Durud) før høsten.
Vi har avholdt ca 10 fellesjakter i de ulike terrengene og skutt kun to dyr dessverre.
Det er en god del dyr i terrengene men marginene har gitt en del stang ut. Med vårt økte
kunnskapsnivå og at vi har blitt kjent i terrenget regner vi med flere dyr kommende sesong.
Vi har hatt tilgang til hundefører med to hunder, men skulle ønske oss flere med hund.
Det har også avholdt en dag på skytebanen (Hagle) hvor vi skøyt leirduer variabel og så hadde vi en
gjennomgang av jaktskyting.
Vi skøyt forskjellig ammunisjon på rådyrskive fra forskjellige hold for å trene på avstand og se de ulike
samlingene.
Av felte dyr så er det fylt kvote på Flishøgda av elg (tre stk)
Det ble skutt fire bukker i tidligjakt bukk rådyr. En bukk stod til sølv (skutt på Rusta).
To rådyr på fellesjakt (en killing)
Det ble ikke felt noe elg i Rausjø i EJFF regi i 2019 dessverre, men det ble lagt ned tid på jakta.
De jaktet en uke i november og et par helger til. Jaktlaget besto av 4-6 mann hver gang.
Det ble observert kux2 med 2 kalver og et par ukjente som dro avgårde.
Frank Rustad har fungert som jaktleder og fortsetter gjerne med dette. Han har for øvrig 25 års
jubileum i år i Rausjømarka. Samarbeidet med Rausjømarka JFF er godt.

Mvh
Marius Riiser
Leder jaktutvalget
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