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Årsmøtet ble holdt i Eina kommunelokale 10. april 2019. 13 medlemmer deltok på møtet. Det 
er blitt avholdt to styremøter i løpet av året. Videre ble det avholdt jegermøte forut for 
elgjakta. 
 
Elgjakta  
Det ble felt 9 okser, 8 ku / kvige og 4 kalver. Totalt 21 dyr mot 23 foregående år. 
Fellingsprosenten ble på 65 % av tildelt kvote fra kommunen. Av utdelte dyr til jaktlagene er 
fellingsprosenten 90 %. 
 
Bestandsplanperioden gjelder fra 2018 til 2022. Planen er lik foregående plan, årlig 
kvote/uttak settes i utgangspunktet til mellom 24 – 35 dyr. Følgende krav til uttak gjennom 
perioden; ca. 45 % hunndyr, ca. 55 % hanndyr.   
Kvoten fordeles til hvert av lagene som okse, hunndyr og kalver. Det skal felles minimum 25 
% kalv. Øvre ramme for årlig avskyting settes til 35 dyr. 
Med resultatet fra årets jakt, er vi i god rute i planperioden. All honnør til jegerne.  
 
 
Hjort og bever 

Det er ikke blitt rapportert om felt bever i Eina viltlag sitt område. Det er felt fem stk. hjort. 
 
Småviltjakt 
I rådyrjakta ble det felt totalt 14 stk. mot 12 stk. foregående år. Det er ikke registrert påskutte, 
eller døde dyr av noen slag etter jakta. 
 
Vilt- og innlandsfiskenemda 
Vilt- og innlandsfiskenemda for Vestre Toten kommune har fra 2019 fire representanter fra 
Eina, av disse er to politisk valgte. Eina er dermed godt representert i nemda.  
 
Web-side 
Fiskelaget har i flere år informert på www.einafjorden.no. Vi har nå sikret oss domenenavnet 
www.einaviltogfisk.no. Denne siden er felles for både vilt- og fiskelaget og ble lansert våren 
2019. Vi har her blant annet lagt inn info om de ulike jaktmulighetene på Eina, sammen med 
datoer for jakt og priser. Besøk einaviltogfisk.no og kom gjerne med innspill.  
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