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Medlemslagene i Tynset Utmarksråd 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TYNSET UTMARKSRÅD 
Medlemslagene i Tynset Utmarksråd innkalles med dette til årsmøte i Tynset Utmarksråd på 
Landbrukets hus, onsdag 24. april 2013 kl 19.30. 
Hvert lag kan stille med 2 stemmeberettigede representanter. 
 
Årsmøtesaker i henhold til vedtektene. 
 
Sakspapirer følger vedlagt. 
 
 
 
Styret 
 
 
Sak 1:  Godkjenning av innkalling og sakliste.  Innkalling og sakliste vedtatt. 
 
Sak 2:  Valg av to til å underskrive protokollen 
  Jon Hansæl og Jarne Storås valgt til å underskrive protokoll. 
 
Sak 3:  Valg av møteleder og referent 
  Møteleder:   Per Morten Bangen 
   Referent:  Gudmund Nygaard 
   
Sak 4:   Årsmelding og regnskap 
    
 

ÅRSBERETNING TYNSET UTMARKSRÅD 2012 
 

Styret har bestått av følgende personer: 
Per Morten Bangen  styremedlem sittet 3 år  (leder 2 år) (på valg som leder) 
Egil Magnar Stubsjøen      nestleder 4 år (på valg) 
Siri Storrøsten              styremedlem sittet 3 år 
Vidar Westum              styremedlem sittet 3 år  
Norvald Aas Solvang              styremedlem 4 år (på valg) 
  
Varamedlemmer til styret: 
Henning Sandmæl 
Henning Alme 
 
Revisorer:  
Roar Hokstad 
Ola Engen 
 
Valgkomite: 
 Ivar Bekkevold Leder (går ut) 



 Asbjørn Lunsæter 1 år 
 Arne kjetil Graven 2 år 
 
 
 
Medlemmer 
 
Organisasjon Areal i dekar Tynset elgvald 
Tylldalen gr.lag 216 000 170 000 
Tynset Østre gr.lag 93 000 82 000 
Tynset Vestre gr.lag 76 000 76 000 
Fåset gr.lag 63 000 60 000 
Fådal Jaktfelt 53 500 32 374 
Magnildalen utm.lag 46 000 42 000 
Rødalen Setersameie 40 000 12 000 
Tunna/fåa 39 500 35 000 
Nyvangdalen Slettåsen jf. 20026 14 486 
Kroklia Utmarkslag 17154 11 084 
Brekka/Ripan gr.lag 33 000 26 000 
Stubsjøen utm.lag 17 000 15 500 
Grønnfjellia-Havern 
utm.lag 29 460 22 000 
Brydalen utm.lag 26 000 24 000 
Lonåsen utm.lag 11 500 11 500 
Aumdalen hamne og 
gr.lag 17 000 15 000 
Fosslia gr.lag 14 500 11 767 
Nytrøa gr.lag 11 688 11 688 
Storrøsten 
utm.forvaltning 17 000 0 
Sørsjøen utm.lag 4 678 0 
Sparsjøvollen jaktvald 22 000 12 500 
Nordre Spekedalen 
sameie 24700 10000 
Savalen fiskeforening 0 0 
Glomma/Tunna 
elveeierlag 0 0 
Sum 892 706 694 899 
 
 
 
 
Årsmøte 
16 medlemmer var representert på årsmøte som ble avholdt 24.04.2013.  
 



 
 
 
Aktiviteter 
2012 har igjen vært et aktivt år i utmarksrådet. Tynsetkortet administreres gjennom Fishspot 
prosjektet og får veldig god markedsføring og salg der. Vi vil minne om at utmarksrådet har ei 
”sivklippemaskin” og en liten motor til utlån for medlemslagene, det er kun Aumdalen som 
bruker denne aktivt.   
Viltstelltiltakene våre i form av predatoruttak fungerer bra, selv om småviltbestanden i 2012 
varierte mye, og da spesielt på storfugl. Vi hadde også harepest i noen av områdene våre. 
Predatorkontrollresultatet for 2012-13 sesongen er nå klart og det viser en betydelig nedgang i 
avskytingen av rev i forhold til 2011-12. Vi får håpe at det systematiske arbeidet vi gjør år 
etter år nå begynner å gi resultat. Husk og ha oppdaterte priser på småviltjakta slik at dere 
dekker inn kostnaden ved predatorkontrollen.  
 
Styret har gjennomført styremøter, elgvaldsmøter og årsmøte jf. løpende arbeidsoppgaver, 
samtidig har det vært tett kontakt med sekretær og øvrig personale i NØU i forhold til løpende 
oppgaver.  
 
En del av våre lag har gjort et løft i forhold til jaktkart, jaktkortsalg osv. det jobbes bra og vi 
utnytter kompetansen i lagene bra. Noen lag har lykkes meget bra med websalg av jaktkort, 
og selger bra der, samtidig som en sparer en del administrasjon. Men vi har fortsatt en vei og 
gå med å tilby produktene våre. Tynset utmarksråd anbefaler alle medlemslag som tilbyr jakt 
og gå inn i Jaktspot-prosjektet, vi håper det blir en viktig aktør på jaktkort/salg/guiding osv 
framover. Dette er en unik mulighet, som bør løfte alle våre medlemslag. Fortsatt er det 
mange av lagene som ikke benytter seg av å markedsføre og selge kort på Jaktspot.  
Prosjektet har vært vellykket i 2012, og det gode resultatet til Tynset Utmarksråd i 2012 er 
P.G.A. et vellykket og godt drevet prosjekt. I 2013 skal Jaktspot bli et eget selskap.  
 
 
 
 
 
Predatorkontroll 
 
I år er det levert inn en del rev, det er en økning i antall kråker i 2012-13 men ligger fortsatt 
under antallet fra årene før, Mår og Røyskatt. Jegerne melder om veldig mye rev i år, og det 
har sannsynligvis en sammenheng med to gode år med smågnagere, spesielt fjoråret var det 
veldig mye mus og lemen. Medlemslagene bør se på dette som et meget bra viltstelltiltak, 
men kanskje vurdere prisene på småviltkortene ettersom det er en veldig økning i innleverte 
fangster i år. Veldig gledelig at fangstene av Ravn og Kråke går betydelig ned. 
 
 
Oversikt 2011/12 
 
  2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/12 2012/13 
Rev 97 90 90 84 224 128 
Ravn 55 73 69 53 34 14 
Kråke 311 358 272 328 210 272 
Grevling 2 2 6 2 16 9 
Mår 0 0 2 5 19 11 
R.Katt 0 0 2 6 19 1 
Mink 2 2 4 2 4 1 
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Satser   
Rev 500 
Ravn 200 
Kråke 100 
Grevling 100 
Mår 400 
R.Katt 100 
Mink 100 

 
(Skuddpremiesatsene på 2011-12 sesongen) 
 
 
Elg 
Elgjakta gikk også bra i 2012. Det ble felt 205 dyr i hele kommunen, og vi endte da opp på en 
fellingsprosent på 73,2 %. I Tynset elgvald ble det felt 173 dyr, 11 dyr færre en i 2011. Siste 
høsten med gjeldene bestandsplan. Elgbestanden i Tynset elgvald kan beskrives som 
varierende. Noen områder har bra med elg, samtidig virker det som andre områder har en bra 
nedgang.  
 
 
 
 
Hjort 
Fellingsresultatet ble på 21 dyr i området til Tynset Utmarksråd. Felleskvota til Utmarksrådet 
har fungert greit, jegerne har hatt tilgjengelige dyr i alle kategorier lengre ut i jakta. Men 
samtidig bør en se om felles kvoten bør utvides noe. Telefonsvareren med tilgjengelig kvote 
ble brukt av veldig mange.  
 
 
 
Rådyr og bever 
Vi har en bestandsplan på Rådyr gjeldene fra 2010-13. Totalt i utmarksrådet har det kommet 
inn melding om 36. dyr. Men her må lagene skjerpe seg og rapportere i rett tid! 



Brydalen Utmarkslag, Tylldalen Grunneierlag og fellessamarbeidet Glomma/Tunna selger 
fortsatt beverkort.  Her er det fortsatt mangelfull rapportering, noe lederne av medlemslagene 
må ta tak i.  
 
 
Småvilt 
Vi har hatt i 2012 varierende bestander av småvilt i våre områder. Men det virker som det har 
vært mindre skogsfugl i år, men en veldig god bestand av hare. Det har uansett vært bra salg 
av småviltjakt de siste årene. Som nevnt tidligere blir det spennende og følge medlemslagene 
som går inn i Jaktspot - prosjektet. 
 
 
 
 
Fiskekort 
 
 

 
 
Priser for fiskekort innenfor Tynset kortområder har ikke blitt justert siden 2010, med unntak 
av kortprisene for Glomma/Tunna.  Økningen i salget av fiskekort 2010 – 2012 skyldes 
utelukkende salg av flere fiskekort gjennom Fishspot.   
 
 
Fiskekortpriser for Tynset kortområder er pr. i dag: 
 
Døgnkort for et område*       50,- 
Ukekort for et område:  150,- 
Ukekort Tynsetkortet:   250,- 
Sesongkort et område:  250,- 



 
 
 
Sesongkort Tynsetkortet:  500,- 
Sesongkort Tynsetkortet familie:   600,- 
 
* Gjelder ikke Glomma Tynset. 
 
Ukekort - og døgnkort priser er vanlige priser sett i forhold til priser for andre områder. 
En døgnkortpris på 50,- er svært billig, den ligger vanligvis på 70 - 100 kroner. 
 
 
 
 
Regnskap 
Bra år for Tynset Utmarksråd, takket være prosjektet vårt.  
Se vedlegg regnskap 
 
Sekretær/daglig drift 
Nord-Østerdal Utmarkstjenester har fungert som sekretær for Tynset Utmarksråd også i 2012. 
 
Tynset 8. April 2012 
Styret 
 
Årsmelding enstemmig godkjent. 
 
Regnskap  enstemmig godkjent. 
 
 
 
Sak 5:   Kontingent 
 
Kontingenten er i dag 10 øre pr. dekar 
500,- i fast avgift til grunneierlag/Utmarkslag og 1000,- til øvrige foreninger 
 
Forslag til vedtak: Kontingenten holdes uendret 
 
Enstemmig vedtak: Kontingenten holdes uendret. 
 
 
Sak 6: Predatorkontroll 2012-13 
 
I 2012-13 er det levert inn betydelig mindre småvilt en i 2011-12.  
 
Innspill fra årsmøtet til dagens ordning: 
 
-  Kostnadene for medlemslag med store arealer blir forholdsvis høye (eksempelvis 
Tylldaleen).  En løsning på dette kan være at en gjør endringer i modellen.  Eksempelvis at en 
del av skuddpremien betales felles og en del betales inn av området der predatoren er felt. 
 
- Full enighet om at ordningen må videreføres, men at en bør se nærmere på 
fordelingsmodellen. 
 



- Ønske om at styret arbeider videre med dette i 2013.  Det er også ønskelig om noen av 
medlemslagene leverer inn forslag til styret for endringer i modellen. 
 
 
Forslag til vedtak: Satsene for 2011-12 sesongen videreføres for sesongen 2012-13. 
Kostnadene for medlemslagene vil da være 0,111 kr. pr. dekar. (i fjor 0,169 øre pr dekar)  
 
Enstemmig vedtak: Satser for skuddpremier videreføres. 
 
 
 
Sak 7:  Arbeidsplan og Budsjett Tynset Utmarksråd 2013 
 
Arbeidsplan  
 
Elgforvaltning 

• Starte revisjon av bestandsplanen til Tynset elgvald  
• Årlig fellesmøte i elgvaldet, ny kvotetildeling til nye medlemmer, samt eventuelle 

endringer på eksisterende kvote. 
• Forsøke å oppnå bestandsmålet til elgregionen for Tynset.  

 
Hjort 

• Revisjon av gjeldene bestandsplan 
• Årlig kvote 
• Fortsette med vårtellings - samarbeidet med Tolga.  

 
Småvilt 

• Flest mulig lag inn i Jaktspot prosjektet. 
• Viltstellpremieringen videreføres.  
• Oppgradering og revidering av bestandsplaner. Her er en også avhengig av at lagene 

tar i et tak selv.  
 
Fiske 

• Utvikle tilbud for overnatting i tilknytning til fisketilbudene i samarbeid med Fishspot 
• Forvaltningsplaner 

 
 
Markedsføring 

• Videreutvikling hjemmesidene.  
 
Daglig drift 

• Nord-Østerdal Utmarkstjenester  
 

• Jaktspot (Prosjektleder innformerer på årsmøtet)  
 
 
Vedtak:   Arbeidsplan enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
 



 
Sak 8: 
 
Budsjett Tynset Utmarksråd (Uten evt. Jaktspot Prosjektet) 
 
 
Budsjett 2012 Inntekter Utgifter 
Medlemskontingent 102 000 0 
Viltfondsmidler 14 000 14 000 
Fiskekortinntekter 80 000 60 000 
viltstellkontingent 99 500 99 500 
Styregodtgjørelse 0 10 000 
Sekretær inkl. div  0 65 000 
Møteutgifter 0 8 000 
Regnskapstjenester 0 15 000 
Tilskudd fiskestell 0 20 000 
Diverse  0 3 000 
Tilskudd 
bestandsplanarbeid 15 000 0 
Kjeveregistrering 0 7 000 
kurs 0 7 000 
Sum 310 500 308 500 

   
 
 
Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 9:   Valg 
 
Valgkomiteens instilling: 
Per Morten Bangen  valgt som leder for et år.       
Henning Sandmæl         nestleder, valgt for 2 år   
Siri Storrøsten              styremedlem sittet 3 år 
Vidar Westum              styremedlem sittet 3 år  
Didrik Rønning                       valgt for 2 år 
  
Varamedlemmer til styret: 
Henning Alme 
Leif Arne Harsjøen   
 
Revisorer:  
Roar Hokstad   valgt for et år 
Ola Engen   valgt for et år 
 
Valgkomite for 2013: 
 Asbjørn Lunsæter 1 år 
 Arne kjetil Graven 2 år 
 Ola Utgård   valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen. 
 
 



Godtgjørelser: 
Godtgjørelse leder 7500,- pr. år 
Godtgjørelse styremedlemmer: 500 pr. møte 
     200 kr./time for annet styrearbeid. 
     Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ. 
 
 
 
 
Sak 10:   Innkomne saker. 
 
 

• Styret foreslår ny plattform til hjemmesida sammen med Nord-Østerdal 
Utmarkstjenester. 

 
Styret får fullmakt av årsmøte til å få fullmakt til å bestemme løsning for plattform til 
hjemmeside. 
 
 

Ingen øvrige saker innkommet. 
 

 
Møtet ferdig kl. 20.50. 
 
Tynset 24.4.2013 
 
Referent 
 
Gudmund Nygaard 
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