
Alvdal Grunneierlag SA 

 

Årsmelding for 2016 

Årsmøtet for 2015 ble avholdt i Nordihaugan 15.04.2016. 

Det var 26 stemmebettigede medlemmer som hadde møtt fram. 

Møteleder var Tor Steimoeggen. 

Styret har bestått av : 

Gudmund Tronsmoen   valgt 2015 valgt til leder for 1 år 

Mona Murud    valgt 2015 for 3 år 

Vidar Steigen    valgt 2014 for 3 år 

Erik Gjelten Dystebakken  valgt 2016 for 3 år 

Anne Marie Brænd   valgt 2014 for 3 år 

Svein Emil Samuelshaug  valgt 2016 for 3 år 

 

Varamedlemmer til styret et år: 

1. Per Arne Eggen 2. Kristian Ulvund 3. Per Bjørn 

(Alle gjenvalgt i 2016) 

Revisorer med vara for et år: 

1. Audun Eggset med vara Jon Arne Hårdnes 

2. Martin Lier med vara Kari Ann Kristiansen 

Medlem i valgkomiteen for 3 år: 

Anne Goro Øynes   valgt 2016 

Knut Magnar Holmen  valgt 2015 

Anders Tveråen   valgt 2014 

Leder i valgkomite for 1 år: 

Anders Tveråen   valgt 2016 

Møteleder for årsmøtet 2016 

Leif Langodden   valgt  2016 med vara Simen Andre Strømsøyen  valgt 2016 

 

 

 



Årsmelding Alvdal Grunneierlag SA 2016 

Vi har avholdt 5 styremøter i 2016. I tillegg har styreleder og sekretær/regnskapsfører hatt mange 

arbeidsmøter. Det er avholdt 3 medlemsmøter i tillegg til årsmøtet. 

Grunneierlaget har kjøpt sekretær-og regnskapstjenester fra Vekstra v/Magnar Tronsmoen, mens 

Geir Skillebæk jobber som oppsyn for oss. Magnar har fast dag på Vekstra Alvdal sitt kontor hver 

fredag. Han er ellers å treffe på telefon hvis det er spørsmål. 

Grunneierlaget overførte salget av fiskekort til Fishspot, noe som har fungert bra så langt. Det 

forenkler salg av kort, gir økt markedsføring, og forenkler regnskapsføring. Vi har tro på at dette 

resulterer i økt salg i fortsettelsen. Med denne erfaringa besluttet styret å benytte Jaktspot for å 

fakturere og fordele småviltjakta i 2016. Dette skal forenkle mye i seg sjøl, men det krevde mye tid til 

å tilrettelegge for Jaktspot. Noe som en ser på som en engangsinvestering, og følgelig avskriver vi 

denne kostnaden over flere år. Dermed har styret lagt opp til at Jaktspot kan benyttes videre, og i 

enda større grad. Styret bestemte derfor at utenbygds kjøp av småviltjakt kun selges over Jaktspot 

for 2017. Småviltjakt for innenbygdsboende selges fra «Sporten» som før. Men styret ønsker 

årsmøtets tilslutning på at all småviltjakt selges over Jaktspot fra 2018.  

Fra og med 2017 vil vi dele opp småviltkort i rype, and, skogsfugl og hare. Det er flere grunner til 

dette. Det blir lettere å styre jakt-trykket i de enkelte felt (en vet hva jegerne i de enkelte felt jakter 

på, og hvor mange jegere som har kort der til enhver tid). Mulighet til å styre jakta bedre hvis det er 

mangel på en art. Og dette gjør det lettere å dele opp i døgn- og ukekort i de enkelte felt mer, slik at 

en kan selge flere jaktkort gjennom året.  

Rådyrkort vil kun bli solgt over Jaktspot, både til innenbygds- og utenbygdsboende f.o.m. 2017 

Styret og sekretær har jobbet med løsninger som kan gjøre oss i stand til å jobbe smartere og mer 

kostnadseffektivt. Vi ser på Jaktspot som en mulighet her. Det har også vært jobbet med å gjøre 

regnskapet enklere og mer forståelig. Vi har i størst mulig grad gått bort fra prosentfordeling, og 

plasserer kostnader og inntekter der de hører hjemme i de enkelte avdelinger.  

Styret legger fram budsjett for 2017, noe som ikke har vært gjort før. Dette er nyttig for å styre 

økonomien. 

Det er klart at hvis Alvdal Grunneierlag skal opprettholde den servicegrad for rettighetshavere og 

brukere som vi har i dag, er det vanskelig å finne kostnadsreduksjoner. Salg må økes og/eller priser 

oppjusteres. Administrasjon av utmarksnæring kan ikke baseres på dugnad. Alternativet er at 

grunneierlagets tjenester reduseres, med den følge at feltene overtar administrasjonen.  

Det kan by på utfordringer for en del felt å forholde seg til momsplikt, godkjenning av organisasjon 

og regnskapsføring. Her er det muligheter til å tenke seg at feltene bruker Alvdal Grunneierlag.  

Styret mener at det vil være framtidsrettet å optimalisere og holde servicegraden oppe i Alvdal 

Grunneierlag, for å ha en vellykket utmarksforvaltning til nytte for rettighetshavere og brukere. 

Kostnadene har over tid innhentet oss på alle felter, både når det gjelder varer og kjøp av tjenester. 

Og når inntektene står stille, og kostnadene øker blir resultatet dårlig.  

Resultat for 2016 gir et underskudd på kr. 37.780,-. 

 

 



 

Oppgaver som det er arbeidet med:  

Orienteringer og møter om Fishspot og Jaktspot. Det ble arrangert medlemsmøte om temaet den 

19.01.2016. Fishspot er tatt i bruk, og Jaktspot delvis. 

Vurdering a utmarks-organisering i Alvdal. 

SNO og kjøp av oppsynstjenester fra grunneierlaget. 

Orientering fra Østerdalen Elghundklubb om løshundprøve 18.-19. november 2017. 

Dialogmøte med Alvdal Turforening 26.04.2017. 

Tilbud fra «Viltrapporten». Søknad om midler?? 

Behandlet søknader om elgjakt og småviltjakt. 

Gått gjennom bestandsplan elg, og oversendt kommunen. 

Feltleder og jegermøte den 14.09.2016. 

 

Aktuelle tall for 2016: 

    2016  2015  2014 

Utført markberedning (da) 362  408  600 

Solgt småviltkort  225  209  212 

Solgt beverkort    13    24          10 

Solgt rådyrkort    84    81    69 

Hjort felt i valdet   24    27    13 

Elg felt i valdet   133  130  115 

 

Regnskap 2016 

Blir lagt ut på hjemmesida etter revisjon. 

 

Budsjett 2017 

Legges ut på hjemmesida sammen med regnskap 

 

Planer for 2017 

Priser på jakt 2017 – og fiske 2018. Se innkalling. 

Kursing av takstfolk for beiteskade. 



Tilslutning til Jaktspot. 

Kjøp av Viltrapporten.  

Feltleder- og jegermøte før elgjakta. 

 

Valg: 

Valgkommiteens innstilling: 

XXXXX 

 

Innkomne saker: 

 

xxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


