
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkalling til årsmøte i  

 

 

 

Tynset Utmarksråd 

 

Tirsdag 19. mai 

Kaffe fra kl. 19:00, møtestart kl. 19:30 

 

Landbrukets Hus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Medlemslagene i Tynset Utmarksråd 

 

Innkalling til årsmøte i Tynset Utmarksråd 
Medlemslagene i Tynset Utmarksråd innkalles med dette til årsmøte på Landbrukets hus,  

Tirsdag 19.mai. Kaffe fra kl. 19:00 Møtestart kl. 19:30 

 

Hvert lag kan stille med 2 stemmeberettigede representanter. 

 

Årsmøtesaker i henhold til vedtektene. 

 

 

Styret 

 

 

1. Sak:  Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

2. Sak:  Valg av to til å underskrive protokollen 

 

3. Sak:  Valg av møteleder og referent  

 

4. Sak:  Årsmelding og regnskap  

 

5. Sak:  Kontingent TU 

 

6. Sak:  Predatorkontroll  

 

7. Sak:  Fiskekortpriser 

 

8. Sak:  Arbeidsplan  

 

9. Sak:  Budsjett 

 

10. Sak:  Saker fra styret 

 

11. Sak:  Valg 

 

12. Sak:  Godtgjørelse tillitsvalgte  

 

13. Sak:  Innkomne saker 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ÅRSBERETNING TYNSET UTMARKSRÅD 2019-20 
 

Styret har bestått av følgende personer: 

 

Vidar Westum                Styremedlem, sittet 10 år (leder 1 år) (på valg) 

Stein Oddvar Østgård             Styremedlem, sittet 3 år  (ikke på valg)  

Henning Sandmæl          Styremedlem, sittet 7 år (ikke på valg) 

Sæming Nystuen                  Styremedlem, sittet 4 år  (På valg) 

Ove Horten   Styremedlem, sittet 1 år (På valg)   

 

Varamedlemmer til styret: 

1. Vara: Jarne Storås (varamedlemmer velges hvert år)  

2. Vara: Leif Arne Harsjøen  

(velges i rekkefølge) 

 

Revisorer:  

Per O. Hogstad (velges årlig) 

Morten B. Often (velges årlig) 

 

Valgkomite: 

 

Ivar Bekkevold (1 år) 

Sigurd Stølan (2 år) 

Norvald Aas Solvang (3 år)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Medlemmer i Tynset Utmarksråd 

 
Tabell 1: Oversikt over medlemmer i Tynset Utmarksråd, areal i Tynset elgvald og areal i 

predatorordning.   
   

Organisasjon Areal i dekar Tynset elgvald Predatorkontroll 

Tylldalen gr.lag 216 000 170 000 0 

Tynset Østre gr.lag 88 000 77 000 88 000 

Tynset Vestre gr.lag 76 000 76 000 76 000 

Fåset-Fådal Utm.lag sameie 116 500 92 374 116 500 

Magnildalen utm.lag 46 000 42 000 46 000 

Rødalen Setersameie 40 000 12 000 40 000 

Tunna/fåa 39 500 35 000 39 500 

Nyvangdalen Slettåsen jf. 20 026 14 486 20 026 

Kroklia Utmarkslag 17 154 11 084 17 154 

Brekka/Ripan gr.lag 33 000 26 000 33 000 

Stubsjøen utm.lag 17 000 15 500 17 000 

Grønnfjellia-Havern utm.lag 29 460 22 000 29 460 

Brydalen utm.lag 25 370 24 000 25 370 

Lonåsen utm.lag 11 500 11 500 11 500 

Aumdalen hamne og gr.lag 17 000 15 000 17 000 

Fosslia gr.lag 14 500 11 767 14 500 

Nytrøa gr.lag 11 688 11 688 11 688 

Storrøsten utm. forvaltning 17 000 0 17 000 

Sørsjøen utm.lag 4 678 4 678 4 678 

Sparsjøvollen jaktvald 22 000 12 500 0 

Nordre Spekedalen sameie 24 700 10 000 0 

Savalen fiskeforening 0 0 0 

Glomma/Tunna elveeierlag 0 0 0 

Sum 887 076 694 577 624 376 

 

Årsmøte 

Årsmøte ble avholdt onsdag 06.05.2019 på Landbrukets Hus, Tynset. 12 stk møtte.  

 

 

 

Aktiviteter 

 

Tidligere sekretær Kristian Lund-Vang trådte ut av stillingen som sekretær i utmarksrådet, i 

tillegg til sin stilling i Nord-Østerdalen Utmarkstjenester i utgangen av 2018. Ny sekretær, 

Hans Bull, trådte i kraft i stillingen som ny sekretær i utmarksrådet 1 mars. 2019.  

 

Det har i 2019 blitt avholdt 5 styremøter. I tillegg er det blitt avholdt elgvaldsmøte 

(29.05.2019) og jegermøte/informasjonsmøte (11.09.2019). Det har samtidig vært tett kontakt 



med sekretær og øvrige i styret for oppfølging jf. løpende arbeidsoppgaver. Styret besluttet 

ila. 2019 å avvikle Jaktspot as. Utmarksrådet står som eiere av Jaktspot, og har i den 

sammenheng fått bistand fra Ola Undseth på Vekstra Nordøst for gjennomføring av 

avviklingen. Det er derfor verdt å nevne at medlemslag som har benyttet seg av Jaktspots 

bankkonti, må tilse at eventuelle betalingsopplysninger i form av utleie av jakt, ikke lenger 

kan gå via Jaktspot da jaktspot er historie f.o.m 2020. Prosessen med avvikling har naturlig 

tatt en del fokus i driftsåret 2019 (Det vises til vedlagt regnskap i sakspapirene).         

 

Ellers har 2019 bestått i basisoppgaver for våre medlemslag. Sivklippermaskina har vært i 

flittig bruk hos enkelte grunneierlag i sommerhalvåret. Fåset Grunneierlag og Fådal jaktfelt 

har fusjonert og utgjør nå Fåset-Fådal Utmarkslag Sameie. Det har vært aktiviteter i flere 

gr.lag/utm.lag i forbindelse med organisering for mer strømlinjeformet utmarksdrift i året 

2019. Tynset og Alvdal kommune sluttførte prosjekt forenkling av utmarksorganisering i 

2019. Savalen fiskeforening har fått gjennomført et større prøvefiske utført av NINA. Tiltak 

som har blitt utført i forbindelse med gytebekkprosjektet viser en meget positiv utvikling. 

Dette er svært gledelig. Det ble også opprettet en egen Facebookside for Tynset Utmarksråd 

med hensikt å dele informasjon og sørge for informasjonsflyt, her kan også medlemmer legge 

ut saker av interesse. 

 

Prosjektet "Flere varme senger i Nord-Østerdal" vil mobilisere alle som måtte ha ei sæter, 

skogskoie, fiskebu eller anne husvære til disposisjon for utleie. Siden prosjektstart 2019 har 

prosjektet fått svært gode resultater. Prosjektet er inne i sitt siste år, og om det er flere 

interessenter, må disse melde seg. Påmelding for deltagelse i prosjektet stenger innen årsmøte.    

 

Elg 

 

TU bruker viltrapporten for administrasjon og rapportering for elg- og hjortejakt i Tynset 

Elgvald. Alle ledere/tillitsvalgte skal ha tilgang for administrasjon over sine utm.lag/gr.lag. 

 

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. Dette var både tema 

under elgvaldsmøte og ble vektlagt svært nøye under jegermøte. Ny sett elg instruks ble også 

kommunisert til jegere via viltrapporten og TUs facebookside. Det forventes at ny instruks vil 

kreve en innkjøringsperiode, men til tross for dette tyder resultater fra sett-elg rapportering at 

https://www.viltrapporten.no/login.aspx?ReturnUrl=%2fStatistics.aspx


ny instruks er ført i varierende grad da vi hadde forventet en høyere antall dyr sett pr. jegerdag 

i Tynset Elgvald (Figur 1).      

 

Elgjakta gikk veldig bra i 2019. Totalt ble det felt 185 elger i hele kommunen. I Tynset 

elgvald ble det felt 156 dyr (Figur 2). Bruk av sett-elg blir en liten utfordring i overgangsfasen 

da ny sett-elg føring må gå seg til, dette gjør at data ikke blir direkte sammenlignbare. Ku 

okse forholdet i Tynset (1,1) ligger nå under målsettingen til NØRE: 1,2 – 1,5 (se Figur 3). 

Året 2019 var det 2. året i bestandsplanperioden (2018-2021), lagene virker fornøyd med 

tildelingene. Det virker som vi fortsatt har en forholdsvis stabil elgbestand, med noe lokale 

forskjeller. Ellers må elgjaktlagene bli mye flinkere til å føre sett elg. Det finnes mange avvik 

rundt skutte dyr, som ikke er sett. Dette fører til at sekretær (valdansvarlig) har store 

problemer med overføring fra viltrapporten til det nasjonale hjorteviltregisteret. 

Miljødirektoratet er svært konsekvente på rapportering og stiller høye krav til jegere som 

utøver jakt på storvilt, spesielt med hensyn til sett dyr rapportering. Dette blir mer tydelig da 

Miljødirektoratet lanserte nye «Sett og skutt». Her vil ikke skutt rapporteringer godkjennes 

hvis ikke man har lagt inn riktig sett observasjoner. Digitale rapporteringssystemer har 

kommet for å bli, dette kommer man uansett ikke utenom.  

  

 

Figur 1. Sett elg pr. dagsverk 2016-2019 
 



 
Figur 2: Tildelt og skut elg for Tynset elgvald 2015-2019. 

 

 

 
Figur 3: Ku/okse forhold fra 2015-2019  

 

 



 

Figur 4. Gjennomsnittsvekter fra 2015-2019. 

 

Hjort 

 

Utmarksrådet søkte i år om 50 tildeling til kommunen. Vi fikk samme antall i fjor på 40 

tildelinger. Felleskvota til Utmarksrådet har fungert meget bra, jegerne har hatt tilgjengelige 

dyr i alle kategorier i jakta. De ble også opprettet SMS tjeneste i viltrapporten med oversikt 

over gjenværende hjortekvote underveis i jakta. Det ble felt totalt 21 dyr på felleskvota (Figur 

5), henholdsvis 12 dyr i Utmarksrådet og 9 dyr Tynset Vestre (differensiert kvote), se oversikt 

i Tabell 2. Fellingsresultatet ble på totalt 37 dyr i Tynset kommune. Sett hjort føring møter de 

samme problemstillingene som for elg. Svært mange jegere slurver, noe som gjør at sekretær 

må gå igjennom flere rapporter jegere har lagt inn slik at faktiske sett hjort harmonerer med 

faktiske fellingsrapporter for å få overført disse til hjorteviltregisteret. (Oversikt sett hjort 

Figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Oversikt over felte hjort fordelt på gr.lag/utm.lag i Tynset Utmarksråd jakthøst 2019.  



 

 

 

 

 

Figur 5: Antall sette hjort i perioden 2015-2019.  

 

 

 

 



 
Figur 6 Avskyting hjort I Tynset Utmarksråd 2015-2019, årlig kvote ant. 40. 

 

Rådyr  

 

Det ble utarbeidet ny bestandsplan for rådyr da forrige bestandsplan var sluttført (2014-2018) 

Ny 5-årig bestandsplan ble godkjent av Tynset kommune 09.07.2010, ref: 19/978-2, og vil 

være gjeldene i årene fremover. Det er fortsatt litt jobb med å få inn fellinger, dette burde 

snart gå av seg sjøl i alle lag etter endt jakt. Alle lag må bli bedre på innrapportering av 

rådyrfellinger. Det ble rapportert inn 67 felte rådyr (Tabell 3), en relativ økning i fra 

foregående år (Figur 7). Vinteren og snøen kom relativt tidlig i 2019, og fallviltmannskapet 

har hatt mange utrykninger som følge av rådyrpåkjørsler, spesielt rundt årsskifte. Vi anbefaler 

gr.lag/utm.lag å holde seg oppdatert på utvikling over irregulær avgang for fastsettelse av 

kvoter neste jakthøst.     



Tabell 3: Innrapportering over felte rådyr 2019 i Tynset Utmarksråd.  

 

 
Figur 7: Antall felte rådyr fra 2017-2019 i TU.  

 

 

Predatorkontroll 

 

Avslutningen på jaktåret 2019/20 ble markert med innlevering av smårovvilt 16 og 17 april 

2020. Predatorkontroll er fortsatt et populært tiltak. I 2019/20 sesongen ble det levert inn 

smårovvilt fra 20 fangstere (13 stk i 2018/19). Innsatsen til enkelte er stor, noe som er svært 

bra. Tilbakemeldinger fra fangstere tyder generelt på at ant. observasjoner og spor fra 

smårovvilt i jaktåret har vært lavere enn foregående år, dette kan være en av årsakene til at 

ant. innleveringer predatorer er lavere enn gjennomsnittet. Medlemslagene bør fortsatt se på 

dette som et meget bra viltstelltiltak. Dette kan bidra til å bedre vilkårene for småvilt/rådyr. 



TU har detaljert oversikt over fellingssteder. Resultater av innleveringer, med tidsserier, er 

presentert under:  

    

Tabell: Oversikt innlevering predator 2007-2019/20 

  07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Rev 97 90 90 84 224 128 134 100 108 58 72 80 43 

Ravn 55 73 69 53 34 14 3 11 11 59 72 100 47 

Kråke 311 358 272 328 210 272 186 196 207 265 442 283 205 

Grevling 2 2 6 2 16 9 3 12 9 10 2 2 0 

Mår 0 0 2 5 19 11 15 8 9 25 3 9 16 

R.Katt 0 0 2 6 19 1 0 2 3 0 0 0 1 

Mink 2 2 4 2 4 1 3 4 5 2 1 1 3 

 

 

 

 
 

Figur: Innleverte rev 2007-2020.  

 

 

 

Tabell: Gjeldene skuddpremiesatser, artssum og kostnad for 2019-20 sesongen. 

 
Art Satser (kr) Artssum (kr) 

Rev 500 21 500 

Ravn 150 7 050 

Kråke 75 15 375 

Grevling 300 0 

Mår 800 12 800 

R.Katt 200 200 

Mink 100 300 

Total:  57 225 

 



Tabell: Kostnad pr. dekar for medlemslag som er med i predatorordningen (total: 624 376 

daa) mot opprinnelig 840 376 tilbake til 2017/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell: Gjennomsnitt fangst pr. år i perioden 2007-2018/19.  

 

2007-2019 Gj. Snitt antall 

Rev 101 

Ravn 46 

Kråke 272 

Mår 9 

R.Katt 3 

Mink 3 

Grevling 6 

 

 

 

Småvilt  

 

Vi får dessverre inn få rapporter fra lagene til å danne oss et godt grunnlag av bestanden. I 

2018 ble det meldt om et godt produksjonsår. I 2019 viste takseringsresultater et mindre bra 

produksjonsår, og enkelte grunneierlag vurderte å frede områder. I tillegg ble det påvist 

harepest i Sør-Norge, også i våre områder. 2019 var også et år med den mystiske 

hundesykdommen hvor flere hunder har blitt syke og dødd på kort tid av en ukjent sykdom. 

Det var noen ubehagelige tilfeller av dette i Tynsetområde.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art  2017/18 2018/19 2019/20 

Rev 72 80 43 

Ravn 72 100 47 

Kråke 442 283 205 

Grevling 2 2 0 

Mår 3 9 16 

R.Katt 0 0 1 

Mink 1 1 3 

Sum kr pr/daa 0,1101  0,1347  0,0917 



Fiskekort 

 

 
Figur 8: Brutto omsetning for Tynset kortområder.  

 

 

Bruttosalg for fiskekort Tynset kortområder (alle korttyper samlet) var i 2019 på kr 148 890,- 

(Figur 8). Dette er inklusive kortområder på enkeltområder som fortsatt benytter SMS-

tjenester på tilrettelagte informasjonsplakater. Omsetning for enkeltområder er utbetalt til 

gr.lag/utm.lag for 2019. Bruttoomsetningen i TU vil forventes å få en svak nedgang (gitt 

samme fiskekortpriser) ettersom medlemslag får endret SMS-informasjon, slik at 

fisekortinntekter går uavkortet til medlemslag.      

 

 

 

 

 

Fiskekortpriser for Tynset kortområder er pr. i dag: 

 

Døgnkort for et område:   90,-      

3 døgn Tynsetkortet   220,-    

Ukekort for et område:  220,-                  

Ukekort Tynsetkortet:              300,-    

Sesongkort et område:             350,-    

Sesongkort Tynsetkortet:  550,-     

Sesongkort Tynsetkortet familie: 650,-  

 



Regnskap 

 

 
 

 

 



 

 
Sekretær/daglig drift 

Tynset 18.03.20 

Styret 

 



Utfyllende saksliste 4-13:  

 

4. Årsmelding og regnskap  

 

Innstilling: «Årsmelding og regnskap godkjennes» 

 

 

 

5. Kontingent 

 

Kontingenten er i dag 12 øre pr. dekar. 500,- i fast avgift til grunneierlag/Utmarkslag og 

1000,- til øvrige foreninger 

 

Innstilling: Kontingenten holdes uendret.  

 

 

 

6.  Predatorkontroll 2019-20 

 

a) Utbetaling og kostnad til medlemslag 2019/20  

Styrets forslag til vedtak:  

Innstilling: «Vedtatte satser utbetales jf. årsmøte vedtak i 2019».  

 

b) Satser for predatorkontroll 2020/21 

 

Innstilling: «Satsene for predatorkontroll videreføres i 2020/21».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fiskekortpriser 

Døgnkort for et område:    90,- 

Ukekort for et område: 220,- 

3 døgn Tynsetkortet 220,-  

Ukekort Tynsetkortet: 300,- 

Sesongkort et område: 350,- 

Sesongkort Tynsetkortet: 550,- 

Sesongkort Tynsetkortet familie 650,- 

 

a) Styrets forslag til vedtak:   

Ingen endringer 

 

Art Satser 

Rev 500 

Ravn 150 

Kråke 75 

Grevling 300 

Mår 800 

R.Katt 200 

Mink 100 



b) Forslag til tilleggsavgift ved ikke løst fiskekort for sportsfiske:  

Tilsvarende sesongkort   
 

Innstilling: «Tilleggsavgift ved ikke løst fiskekort for sportsfiske godkjennes». 

 

 

 

8.  Arbeidsplan 2020 Tynset Utmarksråd  

 

Elgforvaltning 

• Årlig fellesmøte i elgvaldet 

• Årlig jegermøte der jaktledere inviteres  

• Oppfølging av innføring av ny sett-elg instruks 

Hjort 

• Årlig kvote 

• Vårtelling - samarbeid med Tolga, alle lag skal strukturere tellingen og rapportere inn 

sett hjort. 

Småvilt 

 

• Viltstellpremieringen videreføres. 

• På planen: kurs i fellefangst for TUs medlemmer.  

Fiske 

• Revidere informasjonsplakater vedrørende fiskekortkjøp på tilrettelagte plasser.  

Prosjekt  

• Mobilisere til økt utleie blant grunneiere. Flere utleiesenger bookbare på nett gjennom 

prosjektet «Flere varme senger i Nord-Østerdal» 

Internettsider 

• Utvikle/oppdatere hjemmeside for Tynset Utmarksråd 

 

Daglig drift 

• Nord-Østerdal Utmarkstjenester  

 

Styres forsalg til vedtak:  

Innstilling: «Arbeidsplan 2020 godkjennes»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Budsjett  

 

Budsjett TU 2019 Inntekt: Utgifter: 

Sekretær/oppsyn   110 000 

Styregodtgjørelse  15 000 

Regnskap  20 000 

Viltrapporten   13 000 

Administrasjon   14 000 

Fiskekort/jaktkort 90 000  

Medlemsavgift 120 000  

Viltrapporten 8 000  

Viltfondsmidler 12 000  

Tilleggsavgifter jf. årshjul  2 000  

Tot:  232 000 172 000 

 

Innstilling: «Budsjett 2019 godkjennes»  

 

Styrets forslag «Overskuddet overføres fiskefondskonto, inntil 30 000 kr settes av til å utvikle 

ny hjemmeside for Tynset Utmarksråd». 

 

10. Saker fra styret 

 

 

a) For å gjøre den daglige driften av TU mer tjenlig for utmarksrådets formål jf. § 3. ble 

det vedtatt forrige årsmøte (2019) at styret utarbeider et årshjul/regelsamling for 

fastsatte tidsfrister og rapportering. Sekretær/daglig drift og tillitsvalgte må i større 

grad ha et styringsverktøy. Forslag til årshjul med gebyrer for manglende 

innrapporteringer etter fastsatte tidsfrister er vedlagt: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Styringsdokument (Årshjul) for ledere i grunneierlag og utmarkslag  
Dette dokumentet skal være et viktig verktøy for ledere i grunneierlag/utmarkslag 
tilsluttet Tynset Utmarksråd (TU), også *Tynset Elgvald (id: 0437V0017). For å 
effektivisere driften av utmarksrådet er god informasjonsflyt vesentlig.  
Tynset Utmarksråd er et organ bestående av medlemmer av grunneierlag/ 
utmarkslag i Tynset kommune. Som leder/tillitsvalgt i Gr.lag/utm. har du ansvar for å 
påse at følgende punkter blir fulgt opp: 
 
1. Januar 02.01-08.01: 

1.1 Elg og hjort:  
Fellingsrapporteringer, observasjonsrapporter og vekter må være ferdigført etter 
foregående jakthøst. Dette skal valdansvarlig (TU) overføre til det nasjonale 
hjorteviltregisteret innen 14 dager etter endt jakt. Frist: 08.01.  
1.2 Rådyr: Fellingsrapporter som ikke har blitt rapportert gjennom 
administrasjonstilgang via *Inatur må sendes til TU, Frist 08.01.  

 
2. Januar-Februar  

2.1 *NØRE utsteder beite- og tiltaksavgift pr. felte elg til det enkelte gr. lag/utm. 

lag.   

 
3. Februar-April  

3.1  Ved utskiftninger som følge av valg i det enkelte grunneierlag må ny leder 

med kontaktinfo, evt. utskiftninger i styret opplyses til sekretær i TU, 

umiddelbart etter årsmøte.  

 
4. April-Mai   

4.1 Det avholdes årsmøte og elgvaldsmøte i Tynset Utmarksråd innen utgangen 

av april. Saker som ønskes behandles i styret må være innsendt 3 uker før 

årsmøte. Årsmøtedato varsles til ledere pr. epost, på TUs facebookside og vår 

hjemmeside.     

4.2  Medlemskontingent i TU utstedes etter avholdt årsmøte i TU. I tillegg utstedes 

arealkostnad med hensyn til predatorordningen til medlemslag. 

4.3  Fellingsrapporter på bever (jaktstopp 15 mai) som ikke har blitt rapportert 

gjennom administrasjonstilgang via Inatur må sendes TU, Frist 20. mai.    

 

5. August-September  

Planlegging og administrering av storviltjakt, herav jaktkvoter det enkelte år, og 

kontaktinformasjon til jaktledere.  

 

5.1 Planlagte elgkvoter for inneværende jaktperiode skal være klargjort for 

administrasjon i *Viltrapporten. Frist 01. september.  

5.2  Kontaktopplysninger om jaktledere må være oppdatert i *viltrapporten. Frist 

01. september.  



5.3  Jegermøte i forkant av elgjakta i *Tynset Elgvald avholdes innen 20 

september.  

 

6. Desember 

6.1 Etterse at fellingsrapporter, og vektregistrering føres fortløpende i 
viltrapporten.   

 
7. Tilleggsavgift (gebyr) for manglende innrapportering etter fastsatte tidsfrister 

 

Styrets forslag:  

 

Ekstraarbeid grunnet manglende innrapporteringer faktureres etter medgått tid, kr. 550,- 

kr. (eks. mva.) pr. påbegynt time. jf. punkt 1.1, 1.2, 4.3, 5.1 og 5.2. 

 
 
Forklaringer:  
 

- Tynset elgvald: Geografisk område der kommunen godkjenner jakt på arter 

av hjortevilt og bever.  

- (NØRE) Nord-Østerdal – Røros Elgregion: Paraplyorganisasjon for 

rettighetshavere i elgregionen. NØRE utarbeider forsalg til bestandsplaner, 

holder oversikt over statistikk, utfører overvåkingstakster, og gjennomfører 

planmessig vinterfôring.      

- Viltrapporten – lokalt forvaltningsverktøy som brukes i administrasjon for elg- 

og hjortejakt i Tynset. Her føres sett- og skutt elg rapportering, vekter på felte 

dyr, i tillegg til kontaktopplysninger om grunneierleder, jaktledere og øvrige 

jegere.   

- Hjorteviltregisteret – Naturdata driver det nasjonale hjorteviltregisteret på 

oppdrag fra Miljødirektoratet.   

- Inatur – salgs- og markedsføringskanal for jakt og fiske.  

 
Oppfølging av nevnte punker kan administreres gjennom tjenestekjøp fra Nord-
Østerdalen Utmarkstjenester (NØU) som står for daglig drift av TU. Bestillingskjema 
er vedlagt.     
 
For spørsmål og veiledning knyttet driftsoppgaver kan sekretær i TU kontaktes:  
Hans Bull, sekretær 

Tynset Utmarksråd 

Meierigata 3 

2500 Tynset  

Tlf: +47 986 32 545 

hans.bull@nout.no   

 

Styrets innstilling: 

 

«Årshjul og gebyrsatser godkjennes».    

 

 

 

 

mailto:hans.bull@nout.no


11.  Valg 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Leder for 1 år: Vidar Westum 

- Gjenvalg  

 

Vidar Westum                nestleder       sittet 10 år  (På valg) 

- Gjenvalg to år 

 

Stein Oddvar Østgård            styremedlem sittet 3 år  (ikke på valg)   

 

Henning Sandmæl                 styremedlem sittet 7 år  (ikke på valg) 

 

Sæming Nystuen                  styremedlem   sittet 4 år  (på valg) 

- Ny Jarne Storås 

 

Ove Horten    styremedlem sittet 1 år (på valg) 

- Gjenvalg to år 

 

Varamedlemmer til styret (varamedlemmer velges hvert år): 

1. Vara: Leif Arne Harsjøen  

2. Vara: Ny: Mats Ola Brydalseggen  

   

(velges i rekkefølge) 

 

Revisorer (velges årlig):  

Per O. Hogstad  

Morten B. Often  

- Gjenvalg 

 

Valgkomite: 

Sigrud Stølan  (1 år) 

Norvald Aas Solvang (2 år) 

Jon Hansæl   (3 år) 

 

 

 

12. Godtgjørelse tillitsvalgte 2020/21 

 

Honorar leder 9000,- 

Styremedlemmer 600,- pr møte 

 

I tillegg 250,- pr time for arbeid utført arbeid utenom møter. Gjelder også leder 

 

Honorar revisorer 500,- 

 

 

Valgkomiteens innstilling:  

 

«Satsene til styret holdes uendret».  

 

 



13. Innkommende saker 

 

Ingen. 

 


