
Alvdal Grunneierlag SA 

 

Årsmelding for 2017 

Årsmøtet for 2016 ble avholdt på Gaia-senteret den 19.04.2017 

Det var 20 stemmeberettigede som hadde møtt fram. 

Møteleder var Leif Langodden. 

Styret har i 2017 bestått av: 

Gudmund Tronsmoen   valgt 2015  valgt til leder for 1 år (i 2017) 

Mona Murud     valgt 2015 for 3 år 

Vidar Steigen     valgt 2017 for  3 år 

Erik Gjelten     valgt 2016 for 3 år 

Svein Emil Samuelshaug   valgt 2016 for 3 år 

Sigmund Kveberg Paaske   valgt 2017 for 3 år 

Varamedlemmer til styret et år: 

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

(Alle gjenvalgt 2017) 

Revisorer med vara for et år: 

1. Audun Eggset med vara Jon Arne Hårdnes 

2. Martin Lier med vara Kari Ann Kristiansen 

Medlem i valgkommiteen for 3 år: 

Knut Magnar Holmen  valgt 2015 leder 

Anne Goro Øynes  valgt 2016 

Ole Syver Dalen  valgt 2017 

Møteleder for årsmøtet 2017: 

Leif Langodden (valgt 2016) gjenvalgt 2017  

Vara: Simen Andre Strømsøyen (valgt 2016) gjenvalgt 2017 

Styret beretning 

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

mens Geir Skillebæk har jobbet som oppsyn for oss. Magnar har hatt fast dag på Vekstra 

Alvdal sitt kontor hver fredag. Han har ellers vært tilgjengelig på telefon. 



Styret har avholdt 7 styremøter. Styreleder har i tillegg hatt flere møter med 

sekretær/regnskapsfører, Jaktspot/Fishspot, N.Ø. Utmarkstjenester og Alvdal Kommune.       

AG støttet busstur arrangert av Alvdal Jeger- og Fiskeforening til demonstrasjon i Oslo januar 

2017 med kr. 3000,-. 

Vi søkte Alvdal Kommune om støtte fra næringsfondet til anskaffelse av «Viltrapporten», og 

fikk kr. 16.000,- til formålet. 

Det er avholdt møte med ledere i beitelaga (den 21.02.2017) hvor temaet var behov og 

finansiering av oppsyn. Beitelaga ønsker fortsatt en kobling opp mot AGL for å kunne kjøpe 

oppsynstjenester, og vil betale faktisk kostnad. 

Av årsmøtet fikk styret i oppgave å sette i gang tiltak i form av en endring på organisering og 

drift for å få et bedre og mer oversiktlig regnskap. Styret har hatt møte med ledere fra felt og 

fiskelag den 10.05. De aller fleste stiller seg bak at det må jobbes for en bedre organisering. 

Det ble nevnt opp et arbeidsutvalg som skal jobbe med prosjektet om bedre organisering. 

Utvalget består av Martin Lier, Olav Strypet, Ole Sørhuus, Kari Ann Kristiansen og Gudmund 

Tronsmoen. Styret konkluderte med at det må til en grundig prosess her, med ekstern hjelp 

som vil kreve mye ressurser. Med lagets begrensede økonomi var det nødvendig å søke om 

finansiering eksternt. N.Ø. Utmarkstjeneseter v/Kristian Lund Vang penset oss inn på at 

Kommunal- og Fornyingsdepartementet hadde midler til forenkling av utmarksforvaltning. 

Betingelsen var at kommunen «må eie» prosjektet. Styret aksepterte det, og fikk kommunen 

med på å sende søknad. Tynset Kommune sendte samtidig en søknad for sin 

utmarksorganisering. Det skulle ta lang tid før svar kom. Leder hadde møte med Alvdal 

Kommune 18.09 for å se på mulighet for alternativ finansiering. Men vi rakk ikke å lage ny 

søknad før svar fra KFD kom den 25.10. Svaret var positivt. Alvdal og Tynset kommuner får 

innvilget kr. 430.000,- for prosjektet «forenkling av utmarksforvaltning». Vi er takknemlig for 

dette, og har ventet at kommunen skulle sette i gang prosjektet snarlig. Etter en anbudsrunde 

ble det først nå før påske klart at Nord Østerdal Utmarkstjenester får anbudet, og de er 

dermed klare til å starte jobben for kommunene og oss. 

Det ble arrangert møte «Før elgjakta» den 19.09. Feltstyrene hadde møte først. Deretter var 

møtet åpnet for jaktledere og jegere i tillegg. Vellykket møte med 80 deltakere. 

Salg gjennom Fishspot øker bra (se regnskap). Vi har en utfordring i å få til oppsyn, så kanskje 

er det mulighet for ytterligere økning. 

Salg gjennom Jaktspot ser veldig bra ut (se regnskap). En må ta i betraktning at her er det med 

en god prisøkning, men antall salg har også økt. Og potensialet er der, særlig på hare. 

Styret har behandlet søknader om elgjakt og småviltjakt. 

Styret har også jobbet med å få til elgbeitetaksering, noe som skal gjennomføres i sommer. 

Styret har henvendt seg til NØK vedr. kompensasjon for utvidelse av linjetrasseer. NØK viser 

til en gammel kontrakt med grunneiere som gir NØK store friheter. 

Vi kan vise til et positivt resultat for 2017 på kr. 103.524,- 



 

Aktuelle tall for 2017: 

     2017  2016  2015  2014 

Utført markberedning  174  362  408  600 

Solgt småviltkort   280  225  209  212  

Solgt beverkort     27    13    24    10 

Solgt rådyrkort     79    84    81    69 

Hjort felt i valdet     16    24    27    13 

Elg felt i valdet   125  133  130  115 

 

Regnskap 2017: 

Se vedlegg. 

Budsjett 2018 med priser jakt 2018 og fisk 2019: 

Se vedlegg. 

Planer for 2018: 

Organisasjonsprosess. 

Taksering av beiteskade. 

Taksering av småvilt og fugl. 

Feltleder- og jegermøte før elgjakta. 

Valg: 

Valgkommiteens instilling. 

Innkomne saker: 

Forslag fra styret:  

Jaktfelta og fiskelaga betaler hver inn kr. 5000,- til AGL for å finansiere egenandelen i 

prosjektet «forenkling av utmarkforvaltning».                                                                                      

Beløpet betales til konto nr. 1895.44.23464  før den 20.05.2018. 

 

Alvdal den 04.04.2018 

Styret i AGL 

 


