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Emne: Re: Eksamen Jegerprøven
Vedlegg: 
Hei 

Takker for tilbakemelding!

Vi prøver det slik som du sier, at vi kjører to runder på mandag 24. april. kl. 18 og kl.19
Hvis du bekrefter dette, så kan jeg sende ut beskjed til deltakerne om dette.

Når det gjelder alternativ dato for dem som evt. stryker så er det forsåvidt fritt frem, men vi kan si tirsdag 9. mai, slik
at vi har en dato å gå ut ifra.

Håper på litt fleksibilitet for deltakerne sin del mtp. om er noen som absolutt ikke har muligheten 24. april, og at vi da
kan gå i dialog om en ekstra dag,  kanskje før stengetid slik at du slipper å være til sent på kveld?

Ellers vil jeg benytte muligheten til å kommentere forvaltningsmøtet tirsdag kveld, som privatmann og jeger.

-Godt og ryddig saksfremlegg av deg når det gjelder de temaene du nevnte i innledningsforedraget. De fremmøtte i
salen holdt en grei tone og en forholdsvis saklig diskusjon. Det jeg først og fremst legger merke til er vel at det er
statistikk og faktiske tall som gjelder, og vi kan se en tydelig trend i hjortebestanden basert på de tallene fra bl.a sett-
hjort skjemaene som du har satt sammen på en god måte etter min mening. Sett fra andre siden, altså fra jegernes
ståsted og bøndenes ståsted så råder en god del synsing om antall hjort, verdien og omfanget av bl.a beiteskader. Det
var vel ingen som kunne på en god måte tallfeste noe av dette bortsett fra deg, og det er de eneste tallene vi har og gå
ut ifra. Bøndene burde kanskje startet et dokumenterbart prosjekt for å få taksert skadene de mener de har, på
samme måte som en samlet jegerstand på Averøya allerede bidrar med tallmateriale fra sin jakt?

Som jeger på to egne vald og gjestejeger på ytterligere to vald, så kan jeg jo si at vi merker at bestanden har gått
betydelig ned, og det av det gode kanskje? En sunn og stabil bestand er noe jeg vil verdsette. 

Et problem som jeg kan se vil muligens materialisere seg i fremtiden er forholdet mellom jegerne og
grunneiere/rettighetshavere. Det skal jo betales for dyrene, og på samme tid som hjortebestanden reduseres og
bøndene jubler for det, vil jo inntektsgrunnlaget for de samme bøndene fra jakta reduseres og de muligens ønsker å
kompensere for det ved høyere priser for jakta? Evt. kanskje til og med legge ut jakta på anbud for folk utenifra? Det
er ikke noe jeg vil se på som positivt i alle fall.

En annen tanke jeg gjør meg angående beiteskadene til bøndene er: Hvorfor ligger det hvert eneste år igjen et
betydelig antall siloballer rundt om på øya som må destrueres og kastes, når det på samme tid påstås store
beiteskader som fører til lite og dyr mat? I tillegg legges flere og flere ekrer brakke, slik at hjortedyrene blir naturlig
presset sammen på mindre areal.
Jeg kan nevne et prosjekt vi hadde på Bruhagen i fjor, der vi gikk til bonden og fikk han til å stelle to gode jaktekrer
som har ligget brakk i flere år. Det ble stor suksess, og hjorten kom tilbake. I 2015 skjøt vi kun en hjort på Bruhagen
og så lite dyr, mens vi i 2016 fikk skutt fem, takket være at hjorten fikk attraktive områder å vende tilbake til. Det kan
være noe å tenke på!

Det blir spennende å følge fortsettelsen!

Mvh



Robert Hestvik

5. april 2017 kl. 14:09 skrev Dag Bjerkestrand <dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no>:

Hei.

 

Uke 16: Eneste dagen kommunestyresalen er ledig er Tirsdag 18. april. Kanskje en litt uheldig dag rett etter påske
med tanke på at alle pc er skal være testet.

 

Uke 17: Kommunestyresalen er foreløpig ledig hele uka.

 

Jeg vil derfor foreslå mandag 24.april. Som alternativ onsdag 26.april eller torsdag 27.april. Jeg vil gjerne
arrangere eksamen kun en dag, og med to puljer. Vi kan gjerne ha første pulje kl 18. og andre pulje kl 19.

 

 

Som eksamen for de som evt stryker er det foreløpig ledig kommunestyresal

 

Uke 18: tirsdag 2.mai, torsdag 4.mai

Uke 19: tirsdag 9., onsdag 10., torsdag 11.mai

 

Dersom det kun er noen få som stryker kan jeg også arrangere eksamen på dagtid i arbeidstiden. Det er det beste
for meg. Jeg er fleksibel på dag og tidspunkt. Dette kan avtales senere med den det gjelder.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Dag Bjerkestrand

Skogbrukssjef/miljøvernleder

Averøy kommune

Tlf 71513557 Mob 93063937

dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no

 

Fra: Robert h [mailto:robert.hestvik@gmail.com] 
Sendt: 2. april 2017 20:48
Til: Dag Bjerkestrand <dag.bjerkestrand@averoy.kommune.no>; Egil Hestvik <egil.hestvik@aip.no>; Espen
Brandvold <la8ura@hotmail.no>



Emne: Eksamen Jegerprøven

 

Hei Dag

 

Vi har nå gjennomført Jegerkurset.

Dermed så trenger vi å finne noen datoer for eksamen.

 

Jeg snakket med kandidatene, og de ønsket mulighet i uke 16, og 17. De ønsket ikke å vente for lenge etter
avsluttet kurs før de prøvde seg på eksamen. 

 

Vi hadde 11 deltakere, og samtlige har betalt eksamensavgiften. 

Vi har benyttet oss av den elektroniske løsningen til jegerprøveeksamen.no, så alt skal være klart der. (trenger du
fysisk utskrift av kursrapport så gi beskjed)

 

Hvis du kan utarbeide et forslag, så kan vi enes om en løsning på dette.

Fin om vi også kan finne en dato i f.eks uke 18 eller 19 dersom det er noen som stryker, ettersom karantenetiden er
en uke.

 

Mvh

Robert Hestvik

Tel: 40070665


