
Sørskogbygda jakt og fiskeforening stiftet 28.mars 1932. 

Utdrag fra årsberetningen 1946: 

«Det ble av 94 jegere med 35 hunder etter oppgave skutt 260 harer i sesongen, dessuten er det jo enkelte 

som har jaktet uten kort og skutt en del». 

«Hva fuglejakta angår, var det høsten 1946 svært dårlig. Det ble etter oppgave skutt 3 tiurer, 3 røyer, 3 

orrhaner, 9 orrhøner, 4 ryper og 5 ender. Det var 2 fuglehunder i terrenget, og resultatet blev etter oppgave 

2 ryper og 3 orrfugler» 

«Av hauk er det i årets løp på vårt terreng fanget 20 stk. Et meget bra resultat» 

«Det er i løpet av vinteren betalt skuddpremie på 27 rever, men fanget mellom 40 og 50 stk. her i 

Sørskogbygda». 

Det ble rapportert om lite fugl!? Merkelig med lite fugl like etter krigen med lite jakt? 

Utdrag fra årsberetning 1947: 

«Det blev i 1947 etter oppgave skutt 194 harer, 64 rev, 22 mink, 2 røyskatt, 10 ekorn, 6 tiurer, 10 røyer, 23 

orrhaner, 10 orrhøner, 2 ryper, 5 ender, 39 kråker, 16 sjører og 25 skriker». 

Utdrag fra årsberetningene: 

 1934: Det skal slippes 20.000 sikyngel i Kynnsjøen og 5.000 i Lisjøen. 

 5.000 ørret i Bergesjøen og 5.000 ørret i Rensjøen. 

Skutt hauk m.m.: 

1936: Hauk = 7 – 1 hubro skutt! 

1937: Hauk = 42 -Det ble satt opp fuglebad. Tatt skjellprøver av fisk. 

1938: Hauk = 30. - Målt Ph i flere vassdrag. Rensjøen lå mellom 6 og 7. Kynna 7,1! 

1940: Stort oppslag om at det hadde kommet gjedde i Rensjøen. Med andre ord - ørretvatn tidligere. 

1946: Hauk = 20 

1947: Hauk = 10 

1948: Hauk = 41 -Fuglebad ble stadig satt opp. 

1950: Hauk = 23 -Det er lagt ut gift for å drepe kråke.  Det er det også gjort tidligere. 

SUM: Hauk = 173 

Imponerende at de tok skjellprøver av både mort, abbor, ørret og gjedde, 

Det var sen vekst – stort sett la de på seg antall hg i forhold til antall år. 

Det var mye fredning av både fisk og fugl i 30-åra, men også i krigen og etter.  

(Det var litt jakt også under krigen). 

Jeg la merke til at ekorn var stadig fredet på 30-tallet. 

Ellers var det ganske mye ulovlig jakt og fiske som ble anmeldt. Resultatet vet jeg ikke. 

Min konklusjon er at de tiltak de gjorde fra starten av foreninga til først på 50-tallet gjorde at 

det ble en høyere viltbestand av fugl og hare. Fokuset for å få opp spesielt fuglebestand var å 

bekjempe det store antall av rovfugler og rev som det var i denne periode. 

Det var mye fugl og ekorn da jeg begynte å jakte midt på 50-tallet som 10-12-åring! 

Økonomi: Største beholdning jeg har sett er kr 756,47 i 1938. 1946 var kassebeholdningen kr 493,60. 

Kanskje det var ganske bra? Protokollen med stive permer kostet kr 2,60 i 1932! 

 

Jan Erik  


