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1. Innledning
Alvdal Grunneierforening ble stiftet i 1957 med ulike jaktfelt som medlemmer. Bakgrunnen var trolig
et ønske om å samle utmarksressursene for å bedre tilgang for kjøpere av jaktkort og økte
inntektsmuligheter for rettighetshaverne. En må kunne si at Alvdal gjennom denne organisasjonen
var tidlig ute med samling av jaktrettene for utleie. Driften har vært relativ uendret fra oppstart.
Alvdal Grunneierforening har siden år 2000 gjennomført flere endringer. Vedtektene ble i 2000
«pusset opp» for å utfylle de generelle krav til et andelslag. Navnet ble korrigert til Alvdal
Grunneierlag. Organisasjonen ble registrert i foretaksregisteret som et BA – selskap med begrenset
ansvar. Registrering i avgiftsmanntallet for merverdiavgift fulgte deretter. Merverdiavgift ble tidligere
svart netto utbytte på rettighetshavernes hånd, men ble med den endringen å svare for Alvdal
Grunneierlag `s bruttoomsetning.
Alvdal Fiskeadministrasjon og Alvdal Utmarksoppsyn ble medlemmer i 2005/2006. Dette medførte at
Alvdal Grunneierlag BA fikk ansvar for omsetting av fiskekort og administrasjon av oppsynstjenester.
Laget har de senere årene lagt mye arbeid i utvikling og drift av web side. En har ment at denne
satsingen bør medføre mindre manuelt arbeid og reduserte kostnader, samt være en kanal for salg
og markedsføring av utmarksressursene for de som ønsker det.
Nå i det den senere tid har Alvdal Grunneierlag tatt i bruk salgs- og markedskanalen www.inatur.no, i
tillegg til markedsføring av www.fishspot.no for salg og markedsføring for utleie av jakt- og fiske.
Styret satt i gang et planverk i perioden 2007-2011 med hensikt å skape oversikt over virksomheten
av å avdekke muligheter for strømlinjeforming av fremtidig drift. En forretningsplan ble utarbeidet av
Anne Marie Dalen, Trond Paaske og Martin Lier, og ble behandlet i årsmøte våren 2011. Denne ble
nedstemt, og situasjonen har stått på status quo.
Alvdal grunneierforening er ifølge vedtektene en sammenslutning av grunneiere i Alvdal kommune,
med medlemskap knyttet til den enkelte eiendom v/eier. Men, i praksis er grunneierlaget en
overbygning over jaktfelt og fiskelag, og organiserer jakt og fiske på vegne av disse. Jaktfeltene og
fiskelagene har imidlertid i varierende grad en uformell organisering, andelsfordelingen mellom
enkeltgrunneierne er delvis uklar.
Alvdal Grunneierlag har fra årsmøtet i april 2017 et vedtak om å få lagt fram forslag til ny
organisering og forenklet drift av AGL. Alvdal/Tynset kommuner fikk tilsagn om tilskudd fra
kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) høsten 2017 for gjennomføring av en
organisasjonsprosess.
Ei arbeidsgruppe bestående av Gudmund Tronsmoen, Martin Lier, Ole Sørhuus, Olav Strypet og Kari
Ann Kristiansen har arbeidet med forslag til ny organisering. Nord-Østerdal Utmarkstjenester (NØU)
har vært prosjektleder for prosjektet som eies av Alvdal kommune. Prosjektledelsen har bestått først
ved Kristian Lund-Vang og nå hans etterfølger i NØU, Hans Bull. Andre som har bistått under
prosessen kan nevnes Øystein Nerby (konsulent, Mjøsen skog SA) og John Haakon Stensli (Jurist,
landbruksavdelingen, fylkesmannen i Innlandet.
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2. Organisering i dag

Figur 1 Organisasjonskart i dag. Det er stor variasjon mellom uformelle og formelle organiseringer.

Figur 2 Kartoversikt elgfelt. Kartoversikt stammer fra tidligere tider, slik at avvik kan fremkomme fra dagens situasjon.
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2.2. Elgfelt – hjortevilt - rettighetshavere
Elgfeltene er blant eierne av Alvdal Grunneierlag, og kan sies å være de grunnleggende enhetene for
dagens organisering. Dette har sitt utspring ved at det areal som er tilsluttet Alvdal Grunneierlag SA
utgjør et vald i hjorteviltsammenheng jfr. forskrift om forvaltning av hjortevilt §15. Totalareal på
Alvdal vald er 905 km2. Tellende beiteareal er 475 km2.
Det er dermed styret i Alvdal Grunneierlag som forvalter elgjakta i valdet. Alvdal elgvald har som
hovedoppgave å holde oversikt over bestandsutviklingen hos storvilt (elg, hjort og rådyr). Dette i å
være kontaktledd mellom rettighetshavere og kommunen. Det utarbeides flerårig bestandsplan for
elg, og gjennomfører også overvåkingstaksering på skog i forkant av bestandsplanperioder. Med
hensyn til hjort og rådyr søkes det direktetildelinger fra kommunen. Det trekkes årlig inn avgift pr. kg
på elg og hjort fra rettighetshaverne som nyttes til ulike tiltak slik som administrasjonsavgift, beiteog tiltaksavgift, oppsynsynsavgift. I tillegg til kommunal fellingsavgift.
Det er i dag 24 slike elgfelt (figur 2). Jaktfeltene (pr. 2019) er listet opp i tabell 1:

Tabell 1 Oversikt elgfelt jf. kart (figur 2).

•

Bellinga

•

Høyåsen

•

Østkjølen

•

Dokkan- Baugsberget

•

Tronskjølen

•

Vardlia

•

Aumåsen

•

Kjemsjøsetra/Sølnsetra

•

Sivildalen

•

Holmsjøen

•

Måna-Djupdalsbekken

•

Kolletvola- Follandsvangen

•

Djupdalsbekken- Strålsjøåsveien

•

Flatsætra- Nyhussætra

•

Strålsjøåsveien- Herredsgrensa

•

Råskåsen

•

Einabu

•

Øvre Aumdalen-Dølbekken

•

Kolve Dølplasslia

•

Svartbekkjølen

•

Haustdalen

•

Blåvola

•

Hammermåna

•

Urlia

Hvert felt har sitt styre med tilhørende feltledere (vedlegg 1) varierende sammensetning med hensyn
til antall og funksjonstid. Det foreligger vedtekter for de fleste feltene, men kvaliteten og omfanget
av disse er svært varierende så langt en er kjent med. Medlemsmassen i elgfelt består av
rettighetshavere innen feltets geografiske grenser.
Dette medfører at rettighetshavers jaktrett, samlet i et elgfelt, disponeres av sittende styrer hvor
retningslinjer for bruk gis ved i vedtekter og gjennom årsmøtets flertallsvedtak (dersom ikke annet er
særskilt bestemt). Det følger av dette at AGL ikke har reel innflytelse på rettighetsutøvelsen.
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Elgfeltene forestår utleie av alle jaktrettigheter innen sine grenser. Det er imidlertid varierende
utleieformer både mellom feltene og internt i hvert enkelt felt. Enkelte felt har også samarbeid
gjennom den praktiske jaktutøvelsen på elg.

2.3 Småviltforvaltning – kortområder
AGL formidler og selger småviltjakt herunder (rype, hare og skogsfugl) i kortområder. Utbytte
fordeles i ifra årlig omsetning prosentvis på det enkelte småviltområdet. Områdene er inndelt etter
sammenslåtte elgfelt, med ulike reguleringer. Innabygds jegere er forbeholdt småviltjakt. Det selges
et begrenset antall kort til utenbygds jegere i inndelte perioder (1, 2 og 3) etter søknad. Områdene er
inndelt slik:
•
•
•
•
•

Felt 1 og 6 Urlia/Bellinga
Felt 2 Tron m/omegn
Felt 3 Måna/Sivildalen
Felt 4 Høstdalen
Felt 5 Blåvola

Forvaltningen av småvilt i lagets 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 nyttig forvaltningsverktøy, men foreløpig ikke blitt gjennomført. Tilbakemeldinger fra årsmøte
tyder på at en har god erfaring med innhenting av lokalkunnskap som fanger opp svingninger i
bestandene. Innføring av «bag-limit» har vært tatt i bruk i noen grad de senere årene ved antatte
svake småviltbestander.

•
•
•

Bever: Selges og administreres av Langodden Gård.
Andekort selges og administreres gjennom AGL.
AGL har drevet med aktiv viltpleie i form av premiering for beskatning av smårovvilt.

2.4 Fiskelag – rettighetshavere
Fiskelagene er den andre gruppen av eiere i AGL. Det er i dag ca. 10 slike fiskelag. Beskrivelsen av
styre og vedtekter kan sammenlignes med elgfeltene – det samme situasjonen i fiskelagene (vedlegg
2). Medlemsmassen består av rettighetshavere etter tilsluttet elvestrekning eller vann, i hvert enkelt
fiskelag. Beskrivelsen av sjølve fiskeretten er identisk med situasjon i elgfeltene. Fiskeretten
disponeres av fiskelagene.
Fiskelagene er ansvarlig for utleie av fiskerettighetene. Medlemmene i AGL er imidlertid noe mer
oppbudet i felles kortsalg, forestått av AGL, enn sitasjonen for elgfeltene.
AGL formidler og omsetter fiske i tilsluttende elver og vann inndelt i 5 kortområder. Områdene er
inndelt slik:
•
•
•
•

Glåma/Folla i Alvdal
Kvebergtjønna
Strålsjøen
Aumavassdraget m:
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•

- Kvislåtjønna fiskelag
- Storbekken
- Stortjønna
Fiske i Sølndalen
- Sølnsjøen fiskelag
- Breisjøen fiskelag
- Holmsjøen

I tillegg selges fiskekortet Alvdalskortet på sesong, eller ukesbasis. Alle fem fiskekortområder inngår i
felleskoret. Utbytte i form av utleie av fiskerett på felleskoret, fordeles prosentvis på netto
omsetning fra hvert enkelt kortområde inneværende år.

3. Foreslått organisering, modell 1
Alvdal Grunneierlag SA bestående av utvalgt prosjektgruppe har i tiden arbeidet med løsninger for en
mere ryddig, enklere og robust løsning på organisering av driften. En har vært innom tre ulike
retninger, men etter hvert landet på en omforent løsning. Arbeidsutvalget mente at denne på en
best mulig måte tar vare på det beste fra eksisterende organisering og tar hensyn til ønsker
rettighetshavere framkommet i debattmøter i den senere tid, herav modell 1. Hovedtrekkene kan
summeres slik:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rettighetshaverne får direkte medlemskap i Alvdal Grunneierlag SA (AG).
Elgfelt/fiskelag som ønsker å gå inn i felleskapet opphører formelt sin drift.
AG har fortsatt forvalteransvar for Alvdal vald i hjorteviltsammenheng.
AG foretar all administrasjon av utleie av utmarksprodukter for deltagende felt.
AG foretar all regnskapsførsel for deltagende felt.
Arealleie (utbytte) beregnes etter salg innenfor deltagende felt.
Arealleie utbetales direkte til rettighetshaver årlig i en utbetaling (fiske/jakt mm).
Driften (administrasjon) totalt slankes som en naturlig følge og vil ventelig danne grunnlag
for bedre lønnsomhet.

Utvalget har arbeidet ut ifra ønske om å samle alle rettighetshavere under ett grunneierlag (figur 3).
og har et rimelig klart bilde av en framtidig situasjon. Utvalget mener tida har kommet for et utvidet
samarbeid med (felt)ledere.
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Figur 3: Modell 1, idealet for ny utmarksorganisering i Alvdal.

3.2 Punktvis opplisting av arbeidsutvalgets foreslåtte organisering modell 1

Forslag til Alvdal Grunneierlag ’s nye organisering

Alle rettighetshavere blir medlem under Alvdal Grunneierlag ’s organisasjonsnummer (Det
foretas fysisk innmelding av samtlige grunneiere i nye AG) org.nr. 984127995
Årsmøtet er lagets øverste myndighet, stemmerett gradert etter areal, fiske etter inndeling av
stemmerett
Hovedstyret AG 5 medlemmer (ledere i jakt og fiskeutvalgene skal sitte i hovedstyret, hovedstyret
består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer)
I tillegg til hovedstyret skal det bestå av 2 utvalg. Ett jaktutvalg, og ett fiskeutvalg.

Hovedstyrets hovedoppgaver:
•
•
•
•
•

Drifte grunneierlaget etter gjeldene vedtekter
Hovedstyret har ansvar for daglig drift av grunneierlaget, i forhold til eventuell driftsplan,
økonomi, regnskap, løpende oppgaver og avholde årsmøte.
Arbeidsoppgavene er også styrt av hvilket mandat styret er gitt av årsmøtet som er lagets
suverent styrende organ.
Forretningsmessig plan for Alvdal Grunneierlag
Vedtaksmyndighet jakt- og fiskekortpriser
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Jaktutvalget har bl.a. ansvaret for:
•
•
•
•
•
•
•
•

Drifte alt i forhold til viltforvaltning
Styre etter økonomiske føringer gitt av årsmøtet og driftsplanen
skal drive utmarksnæring til det beste for alle AG’s medlemmer
Ha oppdaterte bestandsplaner på vilt
Storviltjakt, innstilling til hovedstyret på priser, tildeling gjøres av jaktutvalget.
Småviltjakt, Innstilling til hovedstyret på priser, Bag limit og antall kort osv. gjøres av
jaktutvalget.
Ha ansvaret for viltpleie
Tilby tjenester i forbindelse med salg av villreinkort via AG (om ønskelig)

Jakt:
Som medlem i AG går grunneieren inn med følgende av sine jaktrettigheter:
•
•
•

Storvilt (Om ønskelig også Reinsdyr)
Småvilt (Om ønskelig også Rype)
Rovvilt

Utbyttemodeller til grunneieren på jaktinntekter:
-

Utbytte utbetales pr dekar innenfor de ulike feltene der verdien har oppstått. Faste
kostnader faktureres pr. dekar. I tillegg legges det inn en mulighet for variable kostnader i
forhold til tidsbruksbruk. (For eks. tidsbruk storvilt fordeles på fellingstillatelsene)

Storvilt - Organisering:
Ingen endringer
•

Storviltjakt organiseres som i dag, med samme antall jaktfelt. («Feltformann» har kontakt
med jaktutvalget)

•

Småviltjakt organiseres med samme antall felt som i dag.

Fiske:
Som medlem går grunneieren inn i AG med alle sine rettigheter i forbindelse med verdiskapning i det
aktuelle vannet/elvestrekningen. En mister ikke sin «private» fiskerett.

Fiskeutvalget har bl.a. ansvaret for:
•
•
•
•
•

Drifte alt i forhold til fiskeforvaltning
Styre etter økonomiske føringer gitt av årsmøtet og driftsplanen
skal drive utmarksnæring til det beste for alle AG’s medlemmer
Ha oppdaterte forvaltningsplaner på fisk
Fiskeregler og fiskekortpriser
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Forslag utbyttemodeller fiske:
-

Utbytte utbetales innenfor sonen/området/sjøen/elvestrekningen der inntekten
har kommet.

Kostnader:
•
•

•

Arealkontingent betales pr dekar i grunnavgift på basiskostnader i forbindelse med
sekretærtjenester/daglig drift.
Faste kostnader storvilt faktureres pr. dekar til områdene som tilbyr storviltjakt. I tillegg legges
det inn en mulighet for variable kostnader i forhold til tidsbruksbruk. (For eks. tidsbruk storvilt
fordeles på fellingstillatelsene)
Faste kostnader småvilt faktureres pr. dekar til områdene som tilbyr småviltjakt.

Sekretæroppgaver AG:
•
•
•
•
•
•

Daglig drift av grunneierlaget etter instruksjoner fra styret i AG
Ansvaret for kontakten med salgskanalene på utmarksprodukter
Rapportering til viltmyndighet/kommune
Utarbeide bestandsplaner/fiskeforvaltningsplaner
Øvrig forefallende oppgaver
Oppsynsvirksomhet
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4. Oppsummering av gjennomføring av tenkt organisering
Fremlagt modell (modell 1) har vært tatt opp til diskusjon og behandling i årsmøter (2018) og (2019),
i tillegg til 3 feltledermøter. Forslag til fremlagt organisasjonsmodell har møtt mange spørsmål og
usikkerhet. Årsmøte har vedtak om at vedtekter til fremlagt org. modell skal utarbeides.
Arbeidsutvalget sendte ut informasjonsskriv 17.10.2019 til alle ledere i elgfelt- og fiskeutvalg, og har
gjennomført intervjurunde med hver enkelt, tilgjengelig, leder pr. tlf.
Etter endt intervjurunde til ledere i elgfelt- og fiskelag er arbeidsgruppa overrasket over
tilbakemeldingene om foreslått organisering. Prosjektgruppa kan ikke lenger se at foreslått
organiseringsmodell er gjennomførbar mtp. holdninger til ny fremlagt organisering.
Kort oppsummert er de fleste oppringte enige om at det må iverksettes en endring i
organiseringsstruktur, men at den foreløpige fremlagte modellen om å omfavne alle under en
organisasjon ikke støttes. Hovedargumentasjonen er at rettighetshaverne er bekymret over lokal
forankring og ønsker ikke å miste den lokale styringen. Videre er tilbakemeldingene om at berørte
interesser spriker i for stor grad til at en stor organisasjon kan håndtere drift av felles utmarksnæring.
På en annen side er det en positive tilbakemeldinger på at det sees på alternative
organisasjonsstrukturer, spesielt med å håndtere de økonomiske aspektene med utleie av
utmarksprodukter (arealutleie).
På grunnlag av dette opphører utvalgets arbeid med fremlagt modell 1, med tilhørende
vedtektsendringer. Arbeidsutvalget velger å anbefale en modell som er bygget på forretningsmodell
utarbeidet 2011. En slik type organisasjonsmodell har også blitt støttet i prosjektperioden gjennom
anbefalinger til fremtidig organisering av utmarksforvaltning fra Fylkesmannen i innlandet og NØU.

Arbeidsgruppa ser positivt på at prosessen til ny organisering kan ha skapt engasjement rundt
alternative organiseringsstrukturer. Prosjektgruppa vil foreslå følgende modell, se nærmere punkt 5.
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5. Konklusjon, «prosjektgruppas innstilling»:
5.1 Målsetninger for videre drift, modell 2
Da ikke arbeidsutvalget lenger ser det hensiktsmessig at modell 1 virker realiserbar mener
arbeidsutvalget at ansvaret for utleie og salg av utmarksprodukter, herav jakt-, fiske- og annen
utmarksrelatert omsetning og drift, må ligge hos rettighetshaverne, organisert i utmarkslag,
bestående av sammenslåtte elgfelt. På denne måten ivaretas den lokale forankringen i større grad,
samtidig som man får en betydelig reduksjon i antall styrer på rettighetshavernivå. Forslag til nytt
org. kart og forslag til fremtidig organisering, heretter modell 2, er presentert i figur 4 og tabell 2.

Figur 4: Forslag til fremtidig organisering i Alvdal
Tabell 2 Forslag til fremtidig organisering i Alvdal

Utmarkslag 1
•
•

Bellinga
Urlia

Utmarkslag 2
•
•
•

Tronkjølen
Aumåsen
Østkjølen

Utmarkslag 3
•
•
•
•

Sivildalen
Måna/Djupdalsbekken
Djupdalsbekken/Strålsjøåsveien
Strålsjøåsveien/Herredsgrensa

Utmarkslag 4
•
•
•
•
•
•
•

Høyåsen
Kjemsjøsætra/Sølnsetra
Hammermåna
Dølplasslia
Høstdalen
Kolve
Einabu

Utmarkslag 5
•

Dokkan/Baugsberget

•

Vardlia

•

Blåvola

Utmarkslag 6
•
•
•

Svartbekkjølen
Øvre Aumdalen/Dølbekken
Røskåsen

Utmarkslag 7
•
•
•
•

Kolletvola/Follandsvangen
Flatsætra/Nyhussetra
Holmsjøen
Breisjøen?

Øvrige:
•
•

Glomma/Folla
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5.2 Modell 2, anbefalinger til struktur og deres arbeidsoppgaver
•

Det foretas en registrering av hvilke eiendommer som inngår i de minst tenkelige enhetene
(jaktfelt, fiskevann, Glåma mv.) og hvor store eiendommene er (for å oppdatere/sette opp
andelsgrunnlaget).

•

Det tas initiativ overfor områder som det er naturlig kan jobbe mot å etablere grunneierlag –
f.eks. jaktfelt som grenser mot hverandre. Siktemålet må være formell organisering av naturlige
definerte enheter. Minimumskravet må være at det er avklart hvem som er medlemmer, hvor
stor andel hvert enkelt medlem har, og at man har noen enkle vedtekter.

•

Enheten bør imidlertid være et sammenhengende område – ikke et område med grunneiere som
har eiendom spredt rundt om i kommunen, men som ønsker å være med i noe felles. Grunneiere
som har arealer spredt over store områder, går inn med de enkelte delene av eiendommen der
de naturlig hører hjemme.

•

Alvdal Utmarksråd etableres som en overbygning over grunneierlag som har organiseringen på
plass. Andre områder kan - i alle fall inntil videre, så lenge det arbeides med organiseringen - få
bistand fra Utmarksrådet, få delta på møter osv. men har ingen direkte innflytelse på driften av
rådet. Utmarksrådet vil ha som en av primæroppgave og hovedformål å kunne:
o

Samordne utnyttelsen av utmarksnæringene på en faglig og økonomisk forsvarlig
måte.

o

Ha ansvar for Alvdal vald i hjorteviltsammenheng.

o

Utmarksrådet skal være et koordinerende og rådgivende organ for sine medlemslag,
samtidig som det skal ta initiativ til å dannelse av nye grunneierlag / utmarkslag og
omorganisering av bestående lag/ områder der det er behov for dette.
Deltagelse i Utmarksrådet medfører ikke at utmarkslagene gir fra seg
disposisjonsretten over utleie av jakt og fiske, eller andre grunneier-rettigheter
innenfor lagenes områder.

o

5.3 Drift av rettighetshaverlag
Elgfeltene bør samles i 5-6 enheter, kalt utmarkslag, som foreslått i 5.1. En vil da få enheter som
drifter 2-5 elgfelt, småviltjakt, fiske og eksisterende utmarksveier innen de naturlige grenser.
Utmarkslaget registreres for sin virksomhet i offentlig register. Merverdiavgift betales på lagsnivå,
dersom laget har registreringsplikt jf. omsetningsgrenser. Det levers pliktige regnskap og
selvangivelse. Laget vil kunne ta utbetale ut utbytte i form av arealutleie, lovlig, av sin virksomhet til
rettighetshaverne.
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Lagets drift kan punktvis skisseres slik:
•

•
•
•

•
•

•

Utmarkslaget drives av et styre på 3-5 medlemmer
o Jaktutvalg?
o Fiskeutvalg?
o Veiutvalg?
Årsmøte avholdes med alle rettighetshavere som medlemmer
o Fordelingsnøkler for omsetning av arealtype må utarbeides og vedlikeholdes.
All utleie av jakt og fiske inntektsføres i lagene.
Laget kan leie sekretærtjenester på timebasis på oppdrag fra styret.
o Storviltjakt
o Småviltjakt
o Fiskekort
o Administrasjon
o Oppsyn
Elgjakt kan leies ut som tidligere med prioritert for innabygds jaktlag.
Veilaget kan ha vedlikeholdsansvar for tilhørende veistrekninger i organiserte former
o Oppdatering/modernisering av veiavgift- betalingsløsninger
o Videreføring av eksisterende driftsavtaler
o Veikontroll i forbindelse med oppsynstjenester
Laget kan leie regnskapstjenester.

5.4 Administrasjon
Det forventes et atskillig lavere behov for administrasjon totalt sett. Punktvis begrunnes dette slik:
•

•
•

Omlegging av arbeidsomfang og metoder bør halvere behovet for styremøter i AGL.
Spesifisert: klare nøkler for fordeling av storvilt, salg av småviltkort selges i nettløsninger,
fiskekort selges og rapporteres i nettløsninger. Leder og sekretær bør i større grad forestå
den daglige drift, med mindre bruk av hele styret.
Kraftig reduksjon av antall styrer på rettighetshavernivå. Ett styre på 3-4 personer erstatter
styrene i 4-5 elgfelt, 1 fiskelag og 1-2 veilag. Dermed blir det langt færre møter.
Mer strømlinjeformet og robust organisering.
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6. Vedlegg
Vedlegg 1

Oversikt jaktfelt v/formann Alvdal
Felt
01 Bellinga
02 Østkjølen
03 Tronkjølen
04 Sivildalen
05 Måna/Djupdalsb.
06 Dokkan/Baugsberget
07 Urlia
08 Svartbekkjølen
10 Vardlia
11 Høyåsen
12 Hammermåna
13 Djuådalsbkn/Strålsjøås
14 Strålsjøåsv/Herredsgr.
15 Dølplasslia
16 Hustdalen
17 Sølnsætra-Kjemsjøsetr.
18 Røskåsen
19 Kolletvola/Follandsvang.
20 Breidsjøen/Holmsjøen
21 Aumåsen
22 Blåvola
23 Øvre Aumdalen/Dølbekk.
24 Flatsætra/Nyhussætra
25 Kolve
26 Einabu

Formann
Ingar Moldstad
Reidar Martin Steigen
Arve Løkken
Asgeir Oddlien
Vidar Steigen
Tor Baugslien
Anne Goro Øynes
Ole Sørhuus
Erling Steigen
Vidar Samuelshaug
Thore Andre Østereng
Olav Strypet
Olav Strypet
Svein E. Samuelshaug
Jan Erik Bjørn
Roger Stormoen
Roger Stormoen
Jon Roger Neslund
Kristoffer Lien
Per Lien
Hans Oddvar Solli
Per Anders Nesteby
Arne Johan Bergebakken
Per Arne Eggen
Martin Lier
Ola Flaten
Torbjørn Løkken
Sigrid Ekran

Tlf
922 29 845
913 02 746
970 46 558
950 29 167
911 70 970
908 25 540
993 17 339
906 80 084
900 92 805
986 22 859
928 17 836
950 32 265
950 32 265
907 96 457
976 70 591
976 70 591
976 70 591
907 68 928
469 12 859
975 45 032
995 66 356
692 66 912
958 81 863
901 03 123
970 80 449
975 92 111
478 61 258
400 65 947

Epost
imoldstad@gmail.com
reidarms@online.no
arveloek@online.no
asgeiro@icloud.com
stuguli@online.no
baugslien@yahoo.com
o.kakemonster@yahoo.no
ole@soerhuus.no
rlingsteigen@gmail.com
vidar.samuelshaug@gmail.com
thoreandreo@yahoo.no
ostrypet@online.no
ostrypet@online.no
memil67@hotmail.com
jeribjoe@online.no
rstormoen@hotmail.no
rstormoen@hotmail.no
post@neslund.no
Kristoffer-lien@hotmail.com
per.lien@follandsvangen.no
h.o.solli@live.no
anders.nesteby@multiconsult.no
ajbergebakken@fjellnett.no
perarneeggen@hotmail.com
liema@online.no
ola.flaten@nibio.no
torbj-l@online.no
sigrid.ekran@gmail.com

*Barkald vest og Aursjøbekken sør - ikke AGL.

14

Vedlegg 2

FISKELAG I ALVDAL
Glåma/Folla Fiskelag
v/leder
Martin Lier
Mob 970 80 449
Epost liema@online.no

Aumavassdraget Fiskelag
v/leder
Arnfinn Steihaug
Mob 918 10 378
Postadresse:
Kvebergsveien 193, 2560 ALVDAL

Kvebergtjønna Fiskelag
v/leder
Ola Eggset
Mob 476 88 279
Epost ola.eggset@icloud.com

Sølnsjøen Fiskelag
v/leder
Jon Roger Neslund
Mob 907 68 928
Epost post@neslund.no

Kvislåtjørna Fiskelag
v/leder
Trond Paaske
Mob 41 40 24 08
Epost tpaaske@online.no

Strålsjøen Fiskelag
v/leder
Olav Strypet
Mob 950 32 265
Epost ostrypet@online.no

Storbekkjølen Fiskelag
v/leder
Toralf Grøtting
Mob 905 96 623
Epost toralgr@online.no
Breisjøen Fiskelag
v/leder
Håkon Edvard Nesset
Mob 959 71 097
Epost he.nesset@gmail.com

Holmsjøsameie
v/leder
Anders Nesteby
Mob 416 40 692
Epost anders.nesteby@multiconsult.no

Auma og Kvislåtjønna fiskelag se Aumavassdraget
Kvebergtjønna fiskelag ok Integrert i AGL
Høstdalen fiskelag se Haustsjøen Fiskelag Ikke i AGL
Lomsjøen fiskelag v/Helge Einar Rasmussen, Alvdal Ikke i AGL
Rødalen jakt- og fiskesameie Lars Rønning, 907 72 701 Ikke i AGL
Savalen Fiskeforening v/leder Asbjørn Strømseng (ikke i AGL)
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