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Styret har bestått av følgende personer: 

 
Leder: Gudmund Tronsmoen  Leder   (på valg) 
   
Gudmund Tronsmoen   Sittet 2 perioder (på valg) 
Guri Grimsgård   Sittet 1 periode  (på valg)  
Ola Sandeggen   Sitter 1 periode  (ikke på valg)  
Torey Kane Cothren   Sitter 1 periode (ikke på valg) 
Sigmund K. Paaske   Sitter 2 perioder  (ikke på valg) 
Olav Kjernmoen    Sitter 1 periode (ikke på valg)  
 
 
Varamedlemmer til styret for 1 år:  
 
1. Jon Stormoen  (velges hvert år) 
2. Per Bjørn  
3. Hanne Dalen   
 
Revisorer med vara for 1 år:  
 
1. Audun Eggset med vara Jon Arne Hårdnes   (velges hvert år) 
2. Martin Lier med vara Kari Ann Kristiansen  
 
Medlemmer i valgkomiteen:  
Asgeir Oddlien – leder  Valgt 2018   (valg av nytt medlem i valgkomite)  
Erik Thorshaug   Valgt 2019  
Per Jørgen Murud   Valgt 2020 
 
 

 

 

Frasigelse av verv må meldes til Asgeir Oddlien senest 7. april. 
E-post: asgeiro@icloud.com Tlf: 950 29 167 

 

  

 

Velkommen! 
 
Alvdal Grunneierlag SA 
www.alvdalgrunneierlag.no    
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Styrets betraktninger foran årsmøtet for 2020 
Jakt, fiske og høsting av utmarka har vært viktig for folk i Alvdal i uminnelige tider. Sikkert i større 
grad før, da det virkelig kunne være knapphet på mat. Dette er djupt nedfelt i oss som ei drivkraft. 
Utmarka gir dessuten fantastisk mulighet til rekreasjon for dagens travle mennesker.  

For oss som eiere og som har rettigheter i utmarka kan utmarka gi kjærkomne tilleggs-inntekter oppå 
ei mager bondeinntekt. Noen lyse hoder i bygda var tidlig ute med å organisere drifta av utmarka slik 
at dette kunne være mulig. Alvdal Grunneierlag (AGL) ble stiftet i 1957. Det ble lagt til rette og 
organisert, og det ble bestemt priser og regler. Og  grunneierne ble enige om prising og reglement.  
Det ble trykt og det ble solgt fiskekort og jaktkort. 

I de senere åra har Alvdal Grunneierlag SA mer og mer blitt overbygning, med administrasjon, råd og 
i noen tilfeller drift av utmarka i bygda.  Grunneierlaget har favnet svært vidt. Enkelte felt er blitt 
delvis intergrert i AGL. Grensegangen mellom felt og AGL er blitt utydelig. Gjeldende vedtekter har 
heller ikke vært krystallklare på dette. Dette har ført til at oppgavene til AGL er blitt mange, og 
posteringa i regnskapet er blitt vanskelig å definere både for styre og regnskapsfører. Et uforståelig 
regnskap er et dårlig styringsredskap, og kan føre til frustrasjon og dårlig drift.  

Etter flere runder med diskusjon og dialog har medlemmene signalisert at økonomi og beslutninger 
må komme nærmere felta/laga. Dette er grunnlaget for styrets innstilling til årsmøtet. Styret tror det 
vil gi økt motivasjon, engasjement og forståelse. Det som hittil har vært AGL slankes til et råd, Alvdal 
Utmarksråd, med få men definerte oppgaver. 

Styret mener at en må komme dit at alle grunneiere får utbetalt et oppgjør fra drifta av utmarka 
hvert eneste år. Fra fiske, jakt og eventuell utleie. Videre bør en våge å ta diskusjonen om at alle 
betaler lik pris for jakt og fiske. Det vil forenkle administrasjonen, og skape større tillit mellom 
grunneiere og øvrig befolkning. Resultatet for grunneier/rettighetshaveren blir det samme. 

Eiere og rettighetshavere har store muligheter til å utvikle utmarksnæringa. Det er stor betalingsevne 
blant publikum, og ringvirkningene for utmarksprodukter er store for hele lokalsamfunnet. Det 
gjelder å by fram de rette produktene og prise dem riktig. 

Det er nå et håp for at drifta av utmarka i Alvdal kommer i et bedre spor med den nye organiseringa. 

Styret i AGL har gjort det som er mulig gjennom flere år for å føre organiseringa av utmarka i Alvdal 
inn i et spor som vekker mer interesse og engasjement. Og regnskapene vil framstå som mer ryddig 
og forståelig.  

Styret ønsker medlemmene velkommen til et konstruktivt og godt årsmøte. Vi håper at det vil bli en 
verdig avslutning av Alvdal Grunneierlag SA, og videre ei ny organisering som vil bety ei bedring av 
drifta for grunneiere og rettighetshavere. 

Styret. 

 

  



Årsberetning Alvdal Grunneierlag 
 

Alvdal Grunneierlag (AG) har i nyere tid benyttet Nord-Østerdal – Utmarkstjenester for tjenestekjøp 
av sekretæroppgaver og kontrolloppgaver. Følgende årsmelding er utarbeidet av NØUT v/ Hans Bull:  

Årsmøte ble avholdt tirsdag 26.05.2020 på Søberg Gård, Alvdal etter utsettelser grunnet tiltak om 
smittevern jf. covid-19 pandemien. Totalt møtte 21 stk., 19 var stemmeberettiget. 

Det har i løpet av arbeidsåret blitt avholdt 6 styremøter. Temaene for møtene har inneholdt vanlige 
saker vedr. drift av grunneierlaget, samt videreføring av organisasjonsprosess, som resultat av 
avsluttet prosjekt (2019). Det har samtidig vært tett kontakt med sekretær, regnskapsfører og leder 
for oppføling jf. løpende arbeidsoppgaver. Informasjon som gjelder jakt har foregått gjennom 
Grunneierlagets hjemmeside, Viltrapporten og Inatur.  

Det har i tillegg blitt avholdt 3 temamøter:  

• Feltledermøte, Taverna 13.02.2020 – Org. prosess og oppsummering storviltjakt 2019 
• Feltledermøte, Innkjøpslaget 15.05.2020 – Elgvaldsmøte med sikte på kvoter 2020 
• Jegermøte, Innkjøpslaget 22.09.2020 – Informasjonsmøte vedr. storviltjakt 2020  

 

Fremdeles har organisasjonsprosess tatt fokus i driftsåret 2020. Det vises til Rapport – forenkling av 
utmarksforvaltning. Styret har i løpet av driftsåret opplevd uavklarte signaler om situasjon rundt 
fremtidig utmarksorganisering. Grunneierlaget har gitt tydelige signaler om problemstillinger knyttet 
til dagens drift, og ønsker at felta/laga skal kunne ta mer ansvar for egen drift som mulig kan føre til 
bedre lokal forankring.   
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Elg 
 

Året 2020 var 2. året i gjeldene bestandsplan (2019-2021). De fleste elgjaktlag har 3-årig felt, med 
noen rulleringer (viltstellområde 4). 4 elgfelt var søkbare jaktåret 2020. Trekking av elgjaktlag ble 
foretatt på styremøte 03.06.2020. 6 elgjaktlag fordelt på 16 søknader var med i trekkingen.  

Alvdal kommune var i 2019 utplukket til å delta i nasjonalt overvåkingsprogram av CWD. For jaktåret 
2020 var ikke dette tilfelle. Det blir interessant å følge utvikling mtp. overvåking i tiden som kommer 
grunnet påvist funn av CWD på villrein på Hardangervidda i 2020. 

I Alvdal Elgvald ble 134 dyr felt, dette utgjorde en fellingsprosent på 99 % (figur 1). Dette er det 
høyeste antall elg som har blitt felt i nyere tid. Kategori av dyr som er felt er vist i figur 2.  

 

Figur 1: Tildeling og avskytning i Alvdal Elgvald 2016-2020 



 

Figur 2: Antall skutte dyr og kategori i perioden 2016-2020. 

Ku/okse forholdet i Alvdal ligger nå på 1,6 og er fortsatt over målsettingen jf. bestandsplan: 1,2-1,5 
(figur 3). Ny sett elg instruks skal i utgangspunktet ikke påvirke ku/okse forholdet. 

 

 

Figur 3: Hunndyr/hanndyr i jaktåret 2016-2020 i Alvdal. 

 



Fra og med høsten 2018 ble instruksen for registrering av sett elg- og sett hjort-data endret. I forkant 
av elgjakta 2019 ble ny sett-elg instruks kommunisert godt utad. Oppfølging instruks var også tema 
på jegermøte på Innkjøpslaget. Det forventes at ny instruks vil kreve en innkjøringsperiode, resultater 
fra sett-elg rapportering tyder på at lagene følger ny metode. Dette vil kunne føre til at sett-data ikke 
blir direkte sammenlignbare da bla. ant. sett elg pr. jegerdag vil øke. 

 

Hjort  
 

AG søkte samme antall tildelinger til kommunen som foregående år og fikk 40 tildelinger, det ble 
forsøkt søkt om økning i bukkekvote til kommunen, men avvist da grunneierlaget ikke kan vise til mer 
avskyting i kolle- og kalvkategori. Felleskvota til AG har fungert meget bra, jegerne har hatt 
tilgjengelige dyr hele høsten. Elgjaktalgene har anledning til å jakte hjort på tildelt elgfelt, i tillegg ble 
det solgt 36 hjortekort via til enkeltjegere/kortjegere etter søknad og trekking via Inatur. Antall kort 
har økt noe med hensikt med økt jaktinnsats der det har innkommet innspill om hjorteproblematikk. 
Alle tilgjengelig kort var 37. Innenbygds jegere er prioritert. Rapportering av hjortejakta foregår i 
Viltrapporten. De ble også opprettet SMS tjeneste i viltrapporten med oversikt over gjenværende 
hjortekvote i jakta. Det ble felt totalt 25 dyr på felleskvota (Figur 4 og 5), dette utgjør en 
fellingsprosent på 63 %. Som beskrevet tidligere virker det som om bukkekvota er begrensende for 
jaktinnsats (bukkekvote 100%). Oversikt over fellinger er presentert i tabell 1 og 2.  

 

Figur 4. Kvote og antall fellinger av hjort i perioden 2017-2020 

 



 

Figur 5: Fellinger av hjort fordelt på kategori i perioden 2017-2020. 

 

Tabell 1: Detaljert oversikt over fellinger. Felt som ikke er representert i tabellen har ikke hatt fellinger i 2020. 

 

 

Tabell 2: Oversikt over kortsalg og fellinger hjort 2017-2020 

Oversikt hjortejakt  Total kvote Kortsalg Felt kortsalg Felt elgjaktlag Felt totalt Felling %  
2017 40 24 3 13 16 40 
2018 40 24 13 10 23 58 
2019 40 30 11 16 27 68 
2020 40 36 8 17 25 63 
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Rådyr 
 

Rådyrjakta administreres via søknad og trekning gjennom Inatur. Totalt ble 81 kort solgt. Innenbygds 
jegere er prioritert. Gjenværende kort etter trekking blir tilgjengeliggjort på Alvdal/Tynset Sport for 
salg. Jegere som søkte bukkejakt i 2019, men som ikke ble tildelt bukk, ble prioritert for bukkejakt i 
2020. Fellingsstatestikk for rådyr 2020 er presentert i tabell 3. Fangstrapport gjøres via Inatur.  jegere 
som ikke leverer fangstrapport, får ikke anledning til å jakte rådyr påfølgende år. Fellingsstatistikk 
den siste 4-års perioden er presentert i figur 6.  

Tabell 3: Fellingsstatistikk for rådyrfellinger fordelt på område 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Antall innrapporterte rådyrfeller i AGL i perioden 2017-2020 



Administrasjon og kontroll storvilt  
 

AG har etter anbefalinger tatt i bruk viltrapporten for administrasjon og rapportering for elg- og 
hjortejakt i Alvdal elgvald. Alle feltledere skal ha tilgang for administrasjon over sine felt.   
 
Styret har i 2020 vært meget konsekvente på at rapportering av storviltjakt skal foregå på en 
tilstrekkelig måte sett opp mot nasjonale føringer. Dette har vært problemstillinger knyttet til 
foregående år, der jegere ikke rapporterer tilstrekkelig. Dette gjelder skutt rapportering, men særlig 
sett rapporteringer. Observasjonsrapporter er det viktigste forvaltningsverktøyet man har pr. dags 
dato for forvaltning av hjortvilt; elg- og hjort. Mye av årsaken ligger i at AGL benytter viltrapporten 
for administrasjon. Viltrapporten har både sterke og svake sider. Utarbeidelse av flerårige 
bestandsplaner, også for rådyr og hjort, er styrets motivasjon som en del av forenkling av 
utmarksforvaltningen.  
 
AG innførte egenveiing f.o.m 2018 med videreføring, også i 2020. Ordningen ser ut til å fungere greit. 
Oppsynet har kontrollveid 33 elg, hvorav 5 tilfeller var med avvik der vekt har blitt oppjustert etter 
kontrollveiing. Oppsynet har kontrollveid 18 hjort, der 3 dyr har hatt avvik der vekt er oppjustert (=1 
kg). Samtlige hjort skutt på kortjakt er blitt kontrollveid. Oppsynet har også holdt vakttelefon, og hatt 
tett dialog med kommunal ettersøksansvarlig vedrørende påskytinger, i tillegg til spørsmål vedr. 
tolkning av jegerinstruks. Samarbeidet med kommunal ettersøksansvarlig har fungert godt. Det anses 
positivt å kunne sparre med flere omkring skadeskytinger. Ved noen henvendelser har oppsynet fått 
mer innblikk i saker ved at begge parter har fått en beskrivelse av situasjonen og ettersøket.  

Ettersom det ble gjort endringer i krav om godkjent skyteprøve i regi av Miljødirektoratet valgte AG å 
oppheve krav om tilleggsskudd for utøvelse av storviltjakt i AGs områder. Det har derfor kun blitt 
kontrollert jegere i form av at de står oppført på jaktlagene, i tillegg til håndtering av våpen i bil. Det 
ble derimot ikke prioritert kontroll av papirer med bakgrunn av unntaksåret 2020.   

 

Småvilt 
 

Administrasjon av småvilt i AGs område styres i grad av regulering av jakttid og antall begrensinger 
(utenbygds). Det nyttes i liten grad aktive bestandsundersøkelser. Fugletaksering har vært foreslått 
som et forvaltningsverktøy, men foreløpig ikke blitt gjennomført. Tilbakemeldinger fra årsmøte tyder 
på at en har god erfaring med innhenting av lokalkunnskap som fanger opp årlige svingninger i 
bestandene. I forkant av høsten 2020 tydet undersøkelser i regionen på et middels svakt 
produksjonsår, med lokale forskjeller. Dette førte til kvotebegrensninger (bag-limit) etter styremøte 
08.09.2020: 

Baglimit småviltjakt 2020 

Tron og Urlia: Rype 1 fugl pr. dag. Max. 10 pr. sesong.  
Skogsfugl 1 fugl. Pr. dag. Max. 10 pr. sesong 
 
Måna/Sivildalen, Høstdalen og Blåvola: 
Rype: 2 fugl pr. dag Max. 10 pr. sesong.  



Skogsfugl: 2. fugl pr. dag. Max. 10 pr. sesong 
 
Alle felt: Hare: 1 hare pr. dag. 4 pr. sesong pr. jeger. 

Innrapporterte fellinger av småvilt er presentert i tabell 4 (administrasjon via Inatur). 
Fellingsstatistikk for bever (administrasjon gjennom Langodden Gård) er presentert i tabell 5.    

  

   

Tabell 4: Oversikt over fellingsstatistikk for småvilt i Alvdal Grunneierlag 2020 

FELLINGSSTATISTIKK FOR SMÅVILT ALVDAL 2020 
                
Art Felt1+6  Felt2  Felt3  Felt4  Felt5 Innenbygds alle felt Sum 

Ender             0 
Due             0 
Fjellrype     2 16 4 10 32 
Lirype 6 3 8 39 21 54 131 
Orrfugl 1 3 25 5   15 49 
Orrfugl-kylling             0 
Røy     18 1 1 6 26 
Tiur 1 1 10 1   9 22 
Storfugl-kylling             0 
Jerpe     4       4 
Hare   1       4 5 

Antall solgte kort (jegere) 18 25 135 114 66 25 383 
 

Tabell 5: Administrasjon bever Langodden Gård 2020. 

2020 Skutt Bever 
Hunn ♀ 1 
Hann ♂ 3 
Sum skutt 4 

Salg beverkort Langodden Gård 
Ant. solgte kort 8 
Ant. innenbygds 4 
Ant. utenbygds 4 
Sett bever Ikke rapportert 
Antall rapporter 5 
Manglede rapporter 3 

 

 

 



Fiske  
 

Bruttosalg for fiskekort gjennon Alvdal kortområder (alle korttyper samlet) var i 2020 på kr 245 785,- 
(17 160,- kr mindre enn i 2019). Dette er inklusive kortområder for enkeltområder. Antall solgte 
fiskekort i 2020 var 1566 (2019=1574 stk.). Reiserestriksjoner for utenlandske fiskere (fisketurisme) 
kan være en av faktorene til at omsetningen har gått noe ned, samtidig kan økt innenlands feriering 
hatt betydning for opprettholdelse av omsetning. I 2020 ble det foretatt revidering/oppdatering av 
SMS-koder for fiskekort, i tillegg har oppsynet utplassert nye fiskekortplakater (SMS-fiskekort 
plakater) med prioritet langs Glomma/Folla og Sølndalen. I tillegg har Kverbergtjønna revidert 
informasjon.  Antall salg pr. SMS i 2020 var 234 stk. (119 stk. i 2019).        

 

 

Figur 7: Bruttoomsetning for fiskekort i perioden 2017-2020 

 

Oppsynsrapport  
 

NØUT har engasjert Knut Harald Skogli for bistand til oppsyn- og kontrolloppgaver f.o.m sesongen 
2020. Det har blitt nedlagt totalt 101 timer fordelt på 44 dager for oppsyninnsats. Det er kjørt 1512 
km i forbindelse med oppsynsaktivitet. Oppsynsaktiviteten er fordelt generelt på fisk, småvilt og 
storvilt (kontrollveiinger er beskrevet under administrasjon og kontroll Storvilt). Tilbakemeldinger 
tilsier at det er positivt med en lokal som utfører oppsyn og kontrollveiinger.  
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NØUT takker for samarbeidet i 2020 og ønsker Alvdal Grunneierlag lykke til i 2021. 

 
Tynset 01.03.2021 
 
Med hilsen 
 
Nord-Østerdal Utmarkstjenester 
v/ Hans Bull 
E-post hans.bull@nout.no  

  

mailto:hans.bull@nout.no


Regnskap 
 

Se eget vedlegg. Foreløpig regnskap 2020 

  



9.a) Oppløsning av laget jf. §10 i vedtekter.  

 

Styrets innstilling: Alvdal Grunneierlag SA avvikles snarest, og regnskap og fordringer skal være 
oppgjort innen utgangen av 2021. 

Jaktfelt og fiskelag i Alvdal vil fra og med driftsåret 2021 forestå drifta sjøl, 
praktisk og økonomisk. Det vil være rasjonelt å slå sammen felt og lag der det 
er ønskelig og fornuftig. Enhetene blir heretter benevnt som utmarkslag. 
Disse står fritt i å kjøpe tjenester fra Alvdal Utmarksråd, regnskapsfører, N. Ø. 
Utmarkstjenester, Inatur m.m. 

Det etableres et utmarksråd, Alvdal Utmarksråd, som får forvalteransvar for 
elg-valdet, og skal være et koordinerende og rådgivende organ. (Se vedtekter 
for rådet.) Et interimstyre er valgt den 18.01.21, og dette styret forbereder 
første årsmøtet. (Se egen innkalling.) 

Økonomisk beholdning i Alvdal Grunneierlag SA gjøres opp/utbetales i 
henhold til vedtektene. 

Det holdes tilbake en sum kr. 100 000,- som overføres til drift av Alvdal 
Utmarksråd. 

Styret i Alvdal Utmarksråd får i oppgave å avslutte driften av Alvdal 
Grunneierlag SA i henhold til ovenstående innen utgangen av 2021. 
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