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Årsmøte i  

sameiet BRYA utmarkslag (SBU) 

Midtvang eller storsalen Tynset Kulturhuset  

25. mars kl.19.00. 
 

Vi lever i en tid med stor smittefare. Derfor må vi ta forholdsregler og beskytte hverandre når vi møtes. 
Slik som smittevernregler er i dag så ser det ut til at vi kan møtes i Midtvang, med faste anviste plasser, 
to meters avstand og ingen servering. 

Interimsstyre har også booket storsalen i Kulturhuset i fall det skulle komme endrede regler. I verste 
fall må vi være innstilt på å utsette årsmøtet. Uansett så vil interimsstyret holde deg oppdatert. 

Dette er det første ordinære årsmøte i sameiet BRYA utmarkslag og det er viktig at så mange som 
mulig får anledning til å delta. Det er lagt opp til at vi også kan delta på TEAMS.  

 

De som ønsker å delta elektronisk må melde fra på brya.utmark@gmail.com innen mandag 22. 
mars slik at det kan bli satt opp innkalling via TEAMS. 

 

 
Saklista er innholdsrik og Interimsstyre ber deg om å lese gjennom og være grundig forberedt på årsmøtet. 
 
Det kan ikke fremmes andre (nye) forslag enn de som er nevnt i denne innkalling, § 6-1 nest siste avsnitt. 
Men selvfølgelig avvikende forslag til saker på sakslista. For å få satt disse under avstemning må de 
framlegges skriftlig på årsmøtet. 
  
Legg merke til at stemmeregler er annerledes enn de fleste av oss er vant til. Du stemmer med antall andeler 
som du er listet med i vedtektene. § 6-1. 
  
Interimsstyre har fungert som valgkomité, og kommer med sin innstilling på årsmøtet. Hvis du har kandidat 
for tillitsverv er det viktig at vedkommende er forespurt, har sagt seg villig og kan velges, jf. § 4. 
  
Det er lagt inn hyperkoblinger i dette dokumentet for enklere navigering. Klikk på vedlegg og du skal da 
komme på riktig plass. Ellers er det lagt ved flere separate pdf-filer som også har referanser i teksten. Disse 
har også hyperkoblinger, men vil ikke funger hos deg fordi den er avhengig av samme mappestruktur som 
på PC-en den ble produsert, - laget til hjelp for den som skal oppdatere skjerm på møtet. 
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§6-3. Årsmøtet skal: 
1. Velge ordstyrer. 

• styrets innstilling til vedtak: styreleder Henning Sandmæl 
- her stemmer alle medeiere 

2. Velge protokollfører. 
• styrets innstilling til vedtak: Hans Bull fra Nord Østerdal utmarkstjenester 

- her stemmer alle medeiere 
3. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste. 

• styrets innstilling til vedtak: godkjennes 
- her stemmer alle medeiere 

4. Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen eller vedta at alle 
oppmøtte skriver under protokollen. 
• styrets innstilling til vedtak: Valg av to medeiere til å underskrive protokollen sammen med 

styreleder. 
- her stemmer alle medeiere 

5. Behandle fagutvalgenes årsmeldinger  
a) Jaktutvalgets årsmelding 
• vedlegg 4 
• styrets innstilling til vedtak: jaktutvalgets årsmelding godkjennes 

- her stemmer alle medeiere med jaktandeler, § 10-3 
b) Fiskeutvalgets årsmelding 
• vedlegg 5 
• styrets innstilling til vedtak: fiskeutvalgets årsmelding godkjennes 

- her stemmer medeiere med fiskeandeler, § 11-3 
c) Veiutvalgets årsmelding  
• vedlegg 6 
• Styrets innstilling til vedtak: veiutvalgets årsmelding godkjennes. 

- Her stemmer medeiere med veiandeler, § 12-3 
6. Behandle styrets årsmelding og det reviderte regnskapet  

a) Årsmelding  
• vedlegg 2  
• styrets innstilling til vedtak: styrets årsmelding godkjennes 

- her stemmer alle medeiere 
b) Regnskap 
• Vedlegg 1 
• styrets innstilling til vedtak: regnskap godkjennes  

- her stemmer alle medeiere  
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-  
7. Vedta regler for jakt og priser for dette, jf. § 10-4. 

a) Jaktkontrakt 
• vedlegg 10 

b) Jaktpriser 
• vedlegg 11 

c) Utøvelse av storviltjakt. Fortrinnsrett. Den enkelte medeier får bare en fortrinnsrett for alle 
sine eiendommer innenfor BRYA utmarkslag. Sameier har bare en fortrinnsrett. Det følger at 
alle medeiernes rettigheter til utøvelse av hjorteviltjakt innenfor BRYA utmarkslag må samles 
gjennom et jaktmakeskifte. Den enkeltes totale jaktrettigheter må videre samles innenfor ett 
enkelt jaktfelt som det søkes jakt i. Rangering av fortrinnsrett mellom søkere gjøres på 
bakgrunn av de samlede andeler (den samlede størrelsen av medeieres tellende areal) den 
enkelte søker presenterer bak søknaden. Bare utøvende jaktende kan fremme søknad i søkbare 
felt, og det er deres samlede andeler som ligger til grunn for vurderingen av søknaden. 

• styrets innstilling til vedtak: 7-a), 7-b) og 7-c) vedtas som framlagt 
- her stemmer medeiere med jaktandeler § 10-3 

8. Vedta regler for utøvelse av fiske og priser for dette, jf § 11-4. 
a) Vedlegg 12  
• Styrets innstilling til vedtak: 8-a vedtas som framlagt  

- Her stemmer medeiere med fiskeandeler §11-3 
9. Vedta regler for bruk av veiene og priser for veiavgift, jf § 12-4 (bom-, sesong- og 

tilknytningsavgift) 
a) Veiutvalget i samarbeid med styret trenger mere tid til behandling av dette punktet og ber om 

fullmakt til å iverksette nødvendig tiltak for sesongen 2021, og kommer tilbake med flere 
forslag til neste årsmøte. 

- Her stemmer medeierne med veiandeler etter § 12-3 
10. Behandle innkomne saker. 

a) Sak fra Aina Tangen (vedlegg 13). Saken refereres og det vises til at Jaktutvalget arbeider 
med problemstillingen jaktfri sone (dokument 4.4) 

• Styrets innstilling til vedtak: jaktutvalget får fullmakt til å arbeide med problemstillingen. 
-  Her stemmer medeiere med jaktandeler § 10-3 

11. Behandle fagutvalgenes årsplaner og budsjett  
a)  Jaktutvalgets arbeidsplan og budsjett 2021/22 
• vedlegg 7 og vedlegg 14 
• styrets innstilling til vedtak: jaktutvalgets arbeidsplan og budsjett godkjennes  

- her stemmer medeiere med jaktandeler, § 10-3 
b) Fiskeutvalgets arbeidsplan og budsjett 2021/22 
• vedlegg 8 og vedlegg 14 
• styrets innstilling til vedtak: fiskeutvalgets arbeidsplan og budsjett godkjennes 

- her stemmer medeiere med fiskeandeler, § 11-3 
c) Veiutvalgets arbeidsplan og budsjett 2021/22 
• vedlegg 9 
• styrets innstilling til vedtak: Veiutvalget i samarbeid med styret trenger mere tid til 

behandling av arbeidsplan og budsjett og ber om fullmakt til å iverksette nødvendig tiltak 
for sesongen 2021, og kommer tilbake med flere forslag til neste årsmøte. 
- her stemmer medeiere med veiandeler, § 12-3 

12. Budsjett – viser til punkt 11.  
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13. Velge leder i laget. Denne blir valgt for et år om gangen. 
14. Velge så mange styremedlemmer og vararepresentanter som står på valg. Funksjonstid 2 år. 
15. Velge leder(e) i fagutvalg(ene). Lederen(-ne) er styremedlem og blir valgt for to år om gangen. 
16. Velge så mange medlemmer i fagutvalgene med vararepresentanter som står på valg. 
17. Velge to revisorer med vararepresentanter for to år. Etter første året er den ene på valg etter 

loddtrekning. 
18. Velge valgnemnd. 
19. Vedta hvor mye av overskuddet som skal utbetales til medeierne. 

• Styrets innstilling til vedtak: 
Overskudd 2020 fra de enkelte utvalgene utbetales i sin helhet til medeierne i samsvar med 
fordelings-regnskapet til de enkelte utvalg. 
På grunn av likviditets behov, utbetales pengene til høsten og senest innen 1. oktober 2021. 

- her stemmer alle medeiere 
20. Vedta inndeling av jaktfelt. 

a) Spesielle grunneierfelt  
- Finstadsjøen 
- Storrøsten  
- Her stemmer alle med jaktandeler, § 10-3 

21. Vedta felles regnskapsføring for hele laget. 
• Interimsstyret har benyttet Vekstra v/Trond Rusten (kasserer) for regnskapsføring for SBU. 

Vekstra forutsetter at hvis de skal føre regnskapet videre, må hele lagets regnskap 
inkluderes i oppdraget. 

• Styrets innstilling til vedtak: SBU benytter Vekstra Nord-Øst v/Trond Rusten som 
regnskapsfører.  
- her stemmer alle medeiere  

22. Vedta å melde laget inn i et større samarbeidsorgan. Utmarksråd, elgregion osv. 
• Medlemsskap i Tynset Utmarksråd og Tynset Elgvald. Se saksutredning i årsrapporten 

under «Godkjenning av opptak av brya utmarkslag som medlemmer i TU og Tynset 
Elgvald» 

• Dokument 4.1  
• Styrets innstilling til vedtak: Medlemsskap i Tynset Utmarksråd og Tynset Elgvald 

godkjennes. 
- Her stemmer alle med jaktandeler, § 10-3 
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VEDLEGG 1  
 

Se separat vedlegg: Vedlegg 1 Regnskap 2020 SBU 
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VEDLEGG 2 
Årsmelding 2020 

 
sameiet BRYA utmarkslag  

org.nr. 825 256 342 

 
INNLEDNING 
 
I 2014 var det reist krav overfor Nord-Østerdal Jordskifterett om bruksordning i Brydalen (Sak 0420- 2014-0005 
Storrøsten Jaktvald). Det foreligger nå rettskraftig rettsbok i saken – og det vises til dokumenter utsendt fra 
Jordskifteretten som er forkynt for alle (bla rettsbok, kart over skiftefeltet, vedtekter datert 01.04.2020). 
  
Resultatet av saken er som kjent at utmarksarealene tidligere disponert av henholdsvis Brydalen Utmarkslag og 
Storrøsten Jaktvald er slått sammen i en bruksordning fastsatt av Nord-Østerdal Jordskifterett i medhold av 
Jordskifteloven.  
Grensen for skiftefeltet er noe justert for Storrøsten sin del. Knøsen seterlag er blitt del av bruksordningen. 
Jordskiftets omfang og grensebeskrivelse av skiftefeltet er angitt i rettsboken fra s. 113.  
Totalt areal er 64647 da.  
Tellende areal for elg, hjort og rådyr er av Jordskifteretten beregnet til 37592 da (arealet av «det grønne på 
kartet» på N 50 kartene). 
  
Fiske er tatt med i bruksordningen og gjelder Brya fra Finstadsjøen til Eggtangen og hele Speka innenfor Tynset 
kommune. Finstadsjøen er ikke med. 
 
Et antall definerte veier del av bruksordningen. Nausteregga - ca 1,5 km, Nausteregga - (bru) 50 m., Midtvang - 
kommunegrensa – 5,68 km, Østerliveien – 3,26, Såttåveien – 3,88 km, Spekehoggveien – 1,98 km. 
 
Navnet på den nye bruksordningen er:  
SAMEIET BRYA UTMARKSLAG 
Organisasjonsnummer:  
825 256 342 
Organisasjonsform:  
Tingsrettslig sameie 

Eierskap og andel er beskrevet i vedtektene § 4, § 10.3, § 11.3 og § 12.3. Eieres navn, eiendom og andel er 
angitt på tidspunktet for rettskraftig rettsbok (01.04.2020). Interimsstyret forholder seg til dette med mindre 
lovlige endringer er meldt til styret (leder). Det har allerede vært enkelte eierskifter som tydeliggjør behovet for 
løpende ajourhold av eierregisteret.  
Rettsboken er rettskraftig 1. april 2020 etter siste endringer fastsatt av Jordskifteretten. Dog er enkelte endringer 
gjort av jordskifteretten 6. juli 2020 som følger: §§ 6-5, 8-3, 10-2, 11-2,12-2, 12-4 og 15 idet 
«medlemmer/medlemmene» er erstattet med «medeiere/medeierne».  
Laget har siden rettskraftig rettsbok vært under etablering og har vært ledet av et Interimsstyre fastsatt av 
jordskifteretten (jf rettsboka s 141).   
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Interimsstyret har hatt følgende sammensetning:  
 Styret  
Leder Henning Sandmæl henningsepost@gmail.com 
Styremedlem jakt Olav Trond Storrøsten oltsto@online.no 
Styremedlem fiske Ingrid Bakken ingrid@nordligard.no 
Styremedlem vei Ole Bjarne Grindal ogrindal@bbnett.no 
Styremedlem kasserer Trond Rusten trond.rusten@vekstra.no 
Varamedlem Arve Bjørnstad arvbjorn@bbnett.no 
Varamedlem Morten Rusten morten_rusten@hotmail.com  

 

Aktivitet og møter 2020 
 
Nyhetsbrev nr. 1 ble sendt til alle medeiere 2. juli 2020. 

 

Det er holdt 3 møter i interimsstyret (se vedlagte møtereferat) 

Ellers er det holdt utstrakt kontakt mellom styret og utvalgsmedlemmer. 

Lagets økonomi er tilfredsstillende. 
 
Interimsstyret har i året 2020 ivaretatt lagets drift ift. lagets vedtekter. 
 
Det vises ellers til regnskap og utvalgenes årsmeldinger. 
 

  

mailto:hsandmel@bbnett.no
mailto:oltsto@online.no
mailto:ingrid@nordligard.no
mailto:ogrindal@bbnett.no
mailto:trond.rusten@vekstra.no
mailto:arvbjorn@bbnett.no
mailto:morten_rusten@hotmail.com
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VEDLEGG 3  
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VEDLEGG 4 
Årsrapport 2020 

 
Jaktutvalget BRYA utmarkslag 

 
INNLEDNING 
Det vises til Felles årsrapport fra interimsstyret. 
 
Det refereres kort sammensetning av Interimsstyre og Jaktutvalg. 
 
Interimsstyret har hatt følgende sammensetning:  
 Styret  
Leder Henning Sandmæl henningsepost@gmail.com 
Styremedlem jakt Olav Trond Storrøsten oltsto@online.no 
Styremedlem fiske Ingrid Bakken ingrid@nordligard.no 
Styremedlem vei Ole Bjarne Grindal ogrindal@bbnett.no 
Styremedlem kasserer Trond Rusten trond.rusten@vekstra.no 
Varamedlem Arve Bjørnstad arvbjorn@bbnett.no 
Varamedlem Morten Rusten morten_rusten@hotmail.com  

 
Jaktutvalget har hatt følgende sammensetning: 
 Jaktutvalget  
Leder Olav Trond Storrøsten oltsto@online.no 
Medlem Ole Morten Eriksen olerikse@bbnett.no 
Medlem Ragnhild Kverndal stall.g@online.no; 
Varamedlem Arve Bjørnstad arvbjorn@bbnett.no 

 
 
FORMELLE FORHOLD 
 
GODKJENNING AV BRYA UTMARKSLAG SOM HJORTEVILTVALD. 
Status for tidligere Storrøsten og Brydalen Utmarkslag: 
Brydalen Utmarkslag var fra før medlem i Tynset Utmarksråd (TU) og Tynset Elgvald. Storrøsten 
Jaktvald var bare medlem i TU. Ved tidligere tildelinger til Brydalen utmarkslag og Storrøsten jaktvald 
(som begge var godkjente hjorteviltvald) var det lagt til grunn fravik fra minstearealet til 2000 da pr 
fellingsløyve elg. Begge Jaktvald var med i TUs felleskvote på hjort og også på rådyrkvote. 
BRYA. Utmarkslag: Jaktutvalget fremmet søknad til Tynset kommune om godkjenning av BRYA 
Utmarkslag som hjorteviltvald med fellingstillatelser. Saksbehandling i kommunen indikerte lavt antall 
fellingsløyver på bakgrunn av søknad som eget vald fordi kommunen angivelig måtte legge til grunn 
kommunens fastsatte minsteareal for løyve elg på 4000 da. Resultatet ville bli halvert kvotetildeling i 
forhold til tidligere samlede kvoter for tidligere Storrøsten og Brydalen Utmarkslag. 
På bakgrunn av reduserte kvoter etter elg valgte Jaktutvalget i forståelse med Interimsstyret å trekke 
søknaden til Tynset kommune fra BRYA utmarkslag om godkjenning som hjorteviltvald.  
I forståelse med Interimsstyret ble det fremmet søknad om medlemskap for BRYA utmarkslag i TU og 
Tynset Elgvald. Tynset Elgvald hadde kommunal godkjennelse for minsteareal på 2000 da pr 
fellingstillatelse på elg. Tynset Elgvald er medlem i Nord Østerdal Elgregion, og BRYA utmarkslag 
blir derfor automatisk medlem. Søknaden ble akseptert i vedtak av 6/8 2020 fra styret i TU og Tynset 
Elgvald. Det vises forøvrig til vedtekter for TU fra 29. april 2004 og for Tynset Elgvald 26. april 2006 
(Dokument 4.1).  

mailto:hsandmel@bbnett.no
mailto:oltsto@online.no
mailto:ingrid@nordligard.no
mailto:ogrindal@bbnett.no
mailto:trond.rusten@vekstra.no
mailto:arvbjorn@bbnett.no
mailto:morten_rusten@hotmail.com
mailto:oltsto@online.no
mailto:olerikse@bbnett.no
mailto:stall.g@online.no
mailto:arvbjorn@bbnett.no
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Jaktutvalget og Interimsstyret har oppfattet at innmeldingen er innenfor Interimsstyrets mandat under 
forutsetning av at Årsmøtet godkjenner medlemsskapet i Tynset utmarksråd og Tynset Elgvald ved 
første anledning. Dersom slikt medlemsskap ikke godkjennes av Årsmøtet må BRYA utmarkslag 
meldes ut igjen og det må fremmes ny søknad om godkjenning som selvstendig hjorteviltvald med 
samtidig søknad om fravik fra minstearealet til 2000 for tildeling av elg. 
Jaktutvalget foreslår at medlemsskap i TU og Tynset Elgvald godkjennes (se eget forslag til vedtak).   
 
FØRINGER FOR JAKTSESONGEN 2020-2021 BASERT PÅ VEDTEKTER OG RETTSBOK 
Det var viktig for jaktutvalget å redegjøre for hvorledes vedtekter og rettsbok er tolket og hvilke 
konsekvenser det har fått for hvorledes man har gjennomført jakta i 2020. Dette ble gjennomgått på 
Jaktutvalgets møte 14. aug 2020 (møtereferat sak 2), og på denne bakgrunn ble det fremmet utredning 
om «Jaktfeltinndeling og jakt sesongen 2020/2021». Denne inneholder de føringer som Jaktutvalget 
har lagt til grunn for gjennomføring av jakta i denne sesongen. 
«Jaktfeltinndeling og jakt sesongen 2020/2021» (Dokument 4.5) ble fremlagt for interimsstyret. 
Interimsstyret fattet vedtak i sitt møte 24.08.2020 (kfr. møtereferat), og feltinndeling i henhold til 
alternativ 1 (Storrøsten og Finstadsjøen som spesielle grunneierfelt) ble vedtatt.  
 
Alternativ 1 er som følger: 
 
ALTERNATIV 1 
 
ELG Hjort Småvilt/fugl 
 Areal 

Tellende 
Total  

Kvote Hjort 1/9 
– 24/9 

Hjort 25/9- 
23/12 

Kvote Kortsalg 

Storrøsten 
Spesielt 
grunneierfelt 

14552 
20840 

8 dyr. 
Fordeles 
internt. 

Storrøsten 
spesielt 
grunneier-
felt. 
Utlyses 
internt. 

Storrøsten 
spesielt 
grunneier-
felt. 
Utlyses 
internt. 

Andel av 
felleskvote i 
TU. 
Kort for 
internt 
utlysning. 

Storrøsten 
spesielt 
grunneierfelt 
Utlyses 
internt. 

Finstadsjøen 
Spesielt 
grunneierfelt 

8091 
23287 

4 dyr 
Fordeles 
etter 
intern 
utlysning. 

Felles 
utlysning 
med 
søkbart 
felt 
Brydalen 

Finstadsjøen 
spesielt 
grunneier-
felt. 
Utlyses 
internt. 

Andel av 
felles-kvote i 
TU. 
1/9 – 24/9: 
Kort selges 
sammen med 
søkbart felt 
Brydalen. 
25/9- 23/12: 
Kort for 
internt 
utlysning 
Finstadsjøen. 

Felles 
utlysning 
med søkbart 
felt 
Brydalen 
bortsett fra 
området 
innenfor 
Betet – som 
utlyses 
særskilt.  

Søkbart felt 11966 
20884 

7 dyr. 
Kan søkes 
av alle 
medeiere 
med 
jaktandel 
som ikke 

Felles 
utlysning 
med 
Finstad-
sjøen 
spesielle 

Utlysning  
kun for 
søkbart felt. 
 

Andel av 
felles-kvote i 
TU. 
1/9 – 24/9: 
Kort selges 
sammen med 

Felles 
utlysning 
med 
Finstadsjøen 
bortsett fra 
området 
innenfor 



12 
 

har 
rettigheter 
i spesielle 
grunneier-
felt. 

grunneier-
felt 

Finstad-
sjøen. 
25/9- 23/12: 
Kort selges 
søkbart felt. 

Betet – som 
utlyses 
særskilt. 

 
 
GJENNOMFØRINGEN AV JAKTA 
 
JAKTFELTINNDELING 
Det vises til kartvedlegg. (Dokument 4.4) 
Jaktutvalgets mening er at feltinndelingen møtte aronderingsmessige krav ut fra de forutsetninger som 
forelå og også krav til minsteareal. 
 
JAKTFRI SONE 
Det ble definert en sone i Brydalen som jaktfri sone (Dokument 4.4). I utgangspunktet tenkte man på 
storviltjakt. Det ble gjort revisjoner med tanke på småviltjakt med hagle (bla andejakt). Under jakta har 
det kommet innvendinger fra jegere og andre fordi denne sonen slår ut forskjellig ved jakt etter 
forskjellige arter. Jaktutvalget ser at det oppstår en rekke problemstillinger ved bruk av en enhetlig 
jaktfri sone i Brydalen, og tenker seg at dette må utredes nærmere. Differensiering synes nødvendig. 
Det er innmeldt en sak til årsmøtet vedrørende jaktfri sone.   
 
UTLYSNING AV JAKT 
Utlysningen av jakt kom dessverre meget sent. Dette beklager Jaktutvalget. Årsakene er at etableringen 
av utmarkslaget har vært komplisert og har tatt tid.  
Hjorteviltjakt var utlyst delvis som info pr. epost til alle medeiere, etter hvert ble INATUR-plattformen 
tatt i bruk. Det var nødvendig å etablere et tett samarbeide med INATUR. Dette var ressurskrevende. 
Jaktutvalget ser for seg at utlysninger av jakta fremover vil måtte trenge begge plattformer (epost og 
INATUR) – fordi det er et tema hva som skal utlyses, bla fordi spesielle grunneierfelt ikke trenger 
noen utlysning overfor medeierne. Jakt som skal utlyses gjennom BRYA utlyses primært for medeiere 
med jaktandeler. Dersom det blir jakt til overs kan dette utlyses offentlig. I sistnevnte tilfelle er det 
naturlig å benytte INATUR. 
 
TILDELING AV JAKT 
Jaktutvalget har lagt følgende til grunn: 
 
Hjortevilt 
 

§10-6-2. Utøvelse av storviltjakt  
Fortrinsrett  
Den enkelte medeier får bare en fortrinnsrett for alle sine eiendommer innenfor BRYA 
utmarkslag. Sameier har bare en fortrinnsrett. Det følger at alle medeiernes rettigheter til 
utøvelse av hjorteviltjakt innenfor BRYA utmarkslag må samles gjennom et jaktmakeskifte. 
Den enkeltes totale jaktrettigheter må videre samles innenfor ett enkelt jaktfelt som det søkes 
jakt i. Jaktretten utmåles etter andelen den enkelte medeier har i BRYA – kfr. § 10-3. Jaktretten 
må ikke nødvendigvis utøves på egen eiendom, men kan altså ”byttes” mot tilsvarende areal på 
et annet jaktfelt innenfor bruksordningen. Jakt utlyst ved kortsalg fordeles særskilt for sesongen 
2020. 
Det foreligger i 2020 ikke retningslinjer fra noe årsmøtevedtak om hvem som får leie jakt fordi 
det ikke er avholdt årsmøte. Under henvisning til § 10.3 er det jaktutvalgets klare vurdering at 
rangering av fortrinnsrett mellom søkere for inneværende jaktsesong må gjøres på bakgrunn av 
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de samlede andeler (den samlede størrelsen av medeieres tellende areal) den enkelte søker 
presenterer bak søknaden. 
Jaktutvalget mener at det bare er utøvende jaktende som kan fremme søknad i søkbare felt, og 
det er deres samlede andeler som ligger til grunn for vurderingen av søknaden. 

 
Småvilt 
 

§ 10-7. SMÅVILTJAKT 
Definisjon av småvilt. 
Jaktutvalget legger til grunn begrepet slik det er brukt i rettsbok og vedtekter er identisk med 
Miljøverndirektoratets definisjon:  
«Alle viltarter som ikke er storvilt, blir regnet som småvilt. Alle jaktbare fugler og arter som 
hare, bever, rødrev og mårdyrene (unntatt jerv) regnes derfor som småvilt».  
Jordskiftedommeren har bekreftet under rettsmøter at retten også legger denne til grunn.  

 
Jaktutvalget har med unntak av eksklusiv harejakt valgt å gjennomføre kortsalg for alle arter 
småvilt i et samlet kort. Det ble satt baglimit for storfugl. Dette kortet ble benyttet både av 
medeiere og andre. Differensiert pris for medeiere/innenbygdsboende og andre. Det ble ikke 
solgt eksklusiv harejakt (samlet til jakt innenfor en hel uke der anen jakt ikke var tilgjengelig). 
Spesielle grunneierfelt er belastet med dekarpris for småviltjakt. 

 
Predatorjakt 

Dette er organisert innenfor Tynsets Utmarksåds ordning «Predatorkortet». 
Denne ordningen organiserer predatorjakt i mange utmarkslag og jaktvald i Tynset. Det er 
forhold ved ordningen som er nødvendig å ta opp til vurdering – bla relasjon til annen jakt, 
tilgang til infrastruktur (veier), oppsynsutfordringer. Dette må tas opp som egen sak i 
samarbeide med TU. BRYA utmarkslag har ingen inntekter av predatorjakt, men derimot 
kostnader relatert til skuddpremier som utbetales av TU. 

 
Lisensjakt på rovdyr 

Vedtektenes bestemmelser: 
§ 10-8 Lisensjakt på rovdyr  
Laget kan gi enkeltpersoner eller jaktlag lov til å drive lisensjakt etter bjørn, ulv, jerv eller 
gaupe innen laget sitt område. Lisensjakt kan bare utøves dersom den offentlige forvaltningen 
har åpnet for slik jakt i det aktuelle området.  
 
Rettighetene til lisensjakt har jaktutvalget lagt til dem som har elgjaktrettigheter. Forøvrig har 
Jaktutvalget har gitt tillatelse til jakt etter jerv til andre i tre tilfelle. Alle tre tilfellene var 
innenfor Storrøsten jaktfelt. 2 jerver ble felt. 
Jaktutvalget har lagt til grunn at det er BRYA utmarkslag som forvalter denne jakta, og at det 
ikke er TU eller kommunal myndighet som gjør det. Det er viktig at medeierne i BRYA aktivt 
forvalter denne jakta.  
Lisensjakt på store rovdyr gir ingen inntekter for BRYA.  
Denne jakten reiser en rekke problemstillinger på samme måte som predatorjakten: bla relasjon 
til annen jakt, tilgang til infrastruktur (veier), oppsynsutfordringer. 

   
JAKTKONTRAKTER 
Hjorteviltjakt: Utlysning av Rådyrjakt og Hjortejakt hadde egne kontrakter.  
Etter hvert ble kontraktene innarbeidet etter INATUR sin mal som oppfattes som mer gjennomarbeidet 
og tydelig. Disse kontraktene ble også brukt for all elg og hjortejakt (vedlegg 10). Under pkt 13 i 
kontrakten er det oppsummert reaksjoner ved feilskyting og andre overtredelser under jakt. I alle disse 
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tilfellene vil det alltid være rom for en skjønnsutøvelse som Jaktutvalget mener bør gjøres av 
Jaktutvalget. Supplerende behov for vurderinger fra TU, viltkonsulent eller andre vurderes. I det store 
og det hele er det styret som fatter avgjørelse om reaksjoner.  
 
PRISER FOR JAKTA 
Hjort 

Grunnavgift kr. 2000,- pr dyr. Dette tilbakebetales ikke ved ikke felt dyr. Fra 25.09.2020 ble det 
ikke innkrevet grunnavgift. 
Endelig avregning av felte dyr gjøres for hvert dyr på bakgrunn av kilopris etter fratrekk av 
grunnavgift kr. 2000,- pr dyr.  
Kilopris: 
Voksen hjort: kr. 62,50 inkl. mva. 
Kalv: kr 55,- inkl mva. 

Elg 
Elgjakta betales før jaktstart og prisen er uavhengig av fellingsresultat. 
Ingen kilopris. Inkluderer alle avgifter unntatt veiavgifter. Okse: kr 14 700,-, Ku: kr 11 200,-
Kalv: kr 4 000,-.  
Tilleggsdyr (fritt dyr): Grunnpris kr. 2000, avregning etter kilopris 75,-  

Rådyr 
Rådyrjakta faktureres etter jaktas slutt. Priser: kr. 400,- pr voksen dyr, kr 200 for kalv.  

 
Småviltjakt: 
 
Spesielle grunneierfelt: 
 Kr. 0,65 pr da. 
Kort: 
 BRYA Øst 

Sesongkort   kr  700,- 
  2-døgnskort småvilt kr  900, 
 BRYA Vest  

Sesongkort   kr  700,- 
2-døgnskort småvilt kr  900,- 
Lagsjaktperiode hare 

19/9-24/9 kr 1000,- 
  

Reduserte priser for innenbygdsboende 
 

KVOTER OG FELLINGSRESULTATER 
Hjortevilt 

Elg 
Ordinær kvote, felinnresultat i parantes: 
19 dyr fordelt som 7 (6) voksen okse, 7 (7) voksen ku, 5 (5) kalver. 
Det er etter søknad tildelt et ekstra dyr (fritt dyr) fra Tynset elgvald. Dette ble utlyst som 
separat jakt i november i søkbart felt. Dyret ble felt: voksen ku. 

Hjort 
Felleskvote TU (23 dyr). Ingen felt 

Rådyr 
3 bukker 

Småvilt 
  Mangler rapporter. 

Predatorjakt 
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  Rapporteres til TU 
Lisensjakt etter store rovdyr 

  3 jerver er felt. 
 
REGISTRERING OG RAPPORTERING 
Det er her brukt Viltrapporten som TU bruker. 
Det har fungert tilfredsstillende. Jakt og observasjonsrapporteringen anbefales gjort daglig. Det er for 
de fleste jaktlag utført av jaktleder eller annen utvalgt person. I Storrøsten er rapporteringen 
gjennomført av den enkelte jeger. 
Rapportering er meldt til TU innenfor frister (elg, hjort og rådyr).  
BRYAs kontrollører har vært Ola Bjarne Grindal og Olav Trond Storrøsten. Oppgave er å føre kontroll 
med kjønn, alder og vekt. Kjønn og vekt er objektive data som skal stemme. Aldersbestemmelse kan 
være utfordrende, men er viktig av hensyn til statistikken. Det forutsettes at BRYAs kontrollører tas 
vel imot. Uenigheter om kontrollresultat skal tas opp med Jaktutvalget, ikke den enkelte kontrollør. 
 
UREGLEMENTERT JAKT 
Det er ikke meldt om tilfelle av ureglementert jakt.  
 
SKADESKYTING 
Det er ikke meldt om skadeskyting med behov for ettersøk utover skuddagen. 
 
ERSTATNING FOR SYKE OG SKADDE DYR 
Det er rapporter ett tilfelle av felling av lavvektig/skadd dyr. Dette ble vurdert av Jaktutvalget som 
inviterte til at TU ble involvert i vurderingen. Dette er viktig ettersom det er Tynset elgvald som har 
kvote og myndighet til å gi erstatningsdyr og ikke BRYA utmarkslag. Jaktleder trakk henvendelsen om 
erstatningsdyr – og saken ble ikke bragt videre. 
Jaktutvalget er av den oppfatning at det er riktig og ønskelig å ta ut syke og skadde dyr. Det er også 
pålagt i henhold til jaktloven. Jaktutvalget ønsker å presisere at de er positive til slike henvendelser, og 
vil bringe saken videre slik at evt. Erstatningsdyr blir gitt. For å få en korrekt vurdering av 
saksforholdet er det viktig med tidlig henvendelse slik at dyret og omstendighetene vil være 
tilgjengelig for en rask vurdering. 
 
 
  
Jaktuvalgets henvisninger til dokumenter er vedlagt årsmeldinga:   

• Dokument 4.1 Svarbrev Tynset Utmarksråd og Tynset Elgvald 6/8-2020 
• Dokument 4.2 Vedtekter Tynset Utmarksråd, 2004  
• Dokument 4.3 Vedtekter Tynset Elgvald, 2006  
• Dokument 4.4 (Kart) 

- Dokument 4.4. Finstadsjøen Arealrapport_2020_09_02 
- Dokument 4.4. jaktfri sone Arealrapport_2020_09_02 
- Dokument 4.4. Storrøsten Arealrapport_2020_09_02 
- Dokument 4.4. søkbart felt Arealrapport_2020_09_02 

• Dokument 4.5 Jaktfeltinndeling og jakt sesongen 2020/2021  
 

    



16 
 

VEDLEGG 5 
 
 
Fiskeutvalget har bestått av  
Leder:                 Ingrid Bakken 
Medlem:            Magnar Vestli 
Medlem:            Morten Rusten 
Varamedlem:    Ivar Bekkevoll 
  
Vi har hatt to møter med fysisk oppmøte. Utover dette har vi hatt dialog på e-post. 
 
Vi har oppdatert informasjon på inatur.no med kontaktinformasjon, regler og definisjon av geografisk 
område.  
  
I forkant av årsmøtet har vi satt opp forslag til priser og salgskanaler for fiskekort, forslag til regler for 
fiske, og forslag til arbeidsplan for det kommende året. Dette er saker som skal legges frem og 
stemmes over på årsmøtet. 
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VEDLEGG 6 
 

Veiutvalget,  

Brya Utmarkslag. 

 

Årsrapport 2020. 

Interimstyret har bestått slik jordskiftedommen bestemte: Nøstereggbrua med vei – Morten Løvhaug, 
Såttaveien - Moss Wessel Finstad, Østerliveien – Morten Rusten, Spekehoggveien – Ragnhild 
Kverndal med vara Annar Wintervold, Midtvang sørover til kommunegrensa – Ole B. Grindal. 
Sistnevnte også som leder av utvalget. 

Det er ikke avholdt styremøte i utvalget for 2020. Leder hadde ringerunde blant utvalgsmedlemmene 
for å lodde stemning. Ingen hadde planer for arbeide på veiene i 2020. Strekningen Veslenget til 
kommunegrensa er betydelig opprustet i året. Dette har ligget utenfor vårt ansvarsområde. 

Leder ble kontaktet for fastsettelse av veiavgifter i jakta. For det meste videreføring av gammel 
ordning. Et av storviltlagene ble ikke fakturert veiavgift, en beklagelig forglemmelse. 

 Klar oppfordring til å lese seg opp på jordskiftedommen for å komme sterkere tilbake i 2021. 
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VEDLEGG 7 
 
Arbeidsplan for 2021 Jaktutvalget Brya Utmarkslag  

Lyse ut jakta og avgjøre hvem som får tildelt jakt 
Samarbeide med TU og INATUR 
Kriterier for tildeling av jakt 
Reagere på ulovlig jakt innenfor lagets område. 
Kontroll og oppsyn 
Levere årsmelding og revidert regnskap til lagets styre innen 1. mars. 
Utarbeide forslag til arbeidsplan og budsjett for inneværende år. 
Sette fram forslag til jaktpriser og lignende for årsmøtet. 
Være bindeledd til offentlige viltmyndigheter. 
Søke om tildeling av fellingstillatelse for hjortevilt. 
Samarbeide med TU 
Fordele fellingstillatelser mellom jaktfeltene. 
Utarbeide forslag til nye grenser for jaktfeltene når dette er aktuelt. 
Spesielle grunneierfelt – utredning og forslag 
Sette fram forslag om samordning av jakt og jakttider med beitebruk. 
Utføre andre oppgaver som blir pålagt av styret eller årsmøtet i laget. 
Behandle forespørsler om lisensjakt på rovdyr 
            Predatorkortet 
  
Andre oppgaver: 
            Utarbeide politikk for trening av jakthunder på BRYAs område 
Regler for jakta 
Jaktfrie soner -utarbeide forslag til ordninger 
Kjøring på innmark 
Kjøring på skogsveier/landbruksveier/utmark 
            Jegere/andre 
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VEDLEGG 8 
 

 

Fiskeutvalgets arbeidsplan 2021/22 

 

Forslag til arbeidsplan for fiskeutvalget i 2021: 
• Innhente fiskefaglig kompetanse med rådgivning innen fiske. 
• Se på muligheter for tilrettelegging av fiske, f.eks. trimme trær langs elva, sette opp gapahuk. 

Vurdere fluesone, hva det kan fiskes med, evt. kvote og minstemål/maksimumsmål.  
• Henge opp nye plakater på hensiktsmessige steder med korrekt kart, SMS-koder og priser. 
• Reagere på ulovlig fiske innenfor lagets område. Kontroll og oppsyn. 
• Levere årsmelding og revidert regnskap til lagets styre innen 1. mars. 
• Utarbeide forslag til arbeidsplan og budsjett før årsmøtet. 
• Sette frem forslag til priser på fiske på årsmøtet. 
• Være bindeledd til offentlige myndigheter i fiskerispørsmål. 
• Utføre andre oppgaver som styret eller årsmøtet i laget pålegger. 
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VEDLEGG 9 
 

Årsplan 2021 veiutvalg. 

Vi har til nå avholdt to styremøter. Stor sprik blant utvalgsmedlemmene om veien videre. 
Tolkningsmuligheter? Det er kommet et forslag til praktisk løsning fra et av medlemmene. Videre er 
det avholdt et møte i et av veilagene. 

Vi må i året forsøke å skape lik forståelse om ansvarsforhold den enkelte vei har til utvalget, og 
motsatt. Den enkelte vei må selv bestemme seg for veistandard. 

Fordelingsnøkler ligger fast, og vil være et nyttig redskap for deling av kostnader framover. 

Utvalget må særlig ta stilling til flest mulig punkter under §12-4, såkalte «skal» punkter. 

Arbeidsplan for 2 

021, 

Nøstereggbrua med vei: Rapport om brua antyder et vedlikeholdsbehov for inntil kr 25000,-. Det er 
særlig gelender som trenger en utbedring/ utskifting. Vil forsøke å starte i år. 

Såttåveien: Ingen planlagte arbeider for året. 

Østerliveien: Akkumulerte behov. Oppbygd veikasse, men hva som skal gjøres må avtales blant 
medlemmene. Melder ikke oppdrag til utvalget i år. 

Spekehoggveien: Ikke ferdigstilt, ikke oppdrag til utvalget. 

Midtvang til kommunegrensa: Grusing for inntil kr 30 000,- på strekningen Midtvang – Veslenget. 

Forsikring: Vi får på plass en felles forsikring for veiene og Nøstereggbrua. 

Vi vil forsøke å etablere en felles Vippsordning med lik utforming for veiene. Det vil være behov for 
veiprising for andre brukere enn medeierne til den enkelte vei. 

Eventuell innleie av oppsyn/ kontroll ved oppstart av jakta kan også være aktuelt. 

Vi har foreløpig ikke funnet en ny og bedre ordning for innkreving av veiavgift vedrørende jakt, men 
dette vil tilligge veiutvalget.  

Hvilket handlingsrom har veiutvalget? Dette er tunge avgjørelser som bør tas av årsmøtet. 

 

Budsjett for 2021, 

Som en oppstart med bygging av arbeidskapital, foreslår vi en innkreving av 50 øre pr andel etter «100 
tusen andeler». (Kr 50 000,-) Dette kan inntil videre stå for dekking av tidligere nevnte 
felleskostnader. Kapitalen vil også stå som en buffer ved behov av rask utbetaling ved f.eks. veiskade. 

Forsikring vil beløpe seg til kr 3000 pluss pr år. Dekkes av felleskostnad. 

Arbeider som blir utført på den enkelte vei, blir fakturert medeierne etter andeler for veien, eks. «10 
tusen andeler». Ingen belastning i budsjettet. 
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Forslag på bompenger: 

Østerlia, kr 80, Spekehoggveien kr 50, Nøstereggbrua med vei kr 50, Såttåveien kr 100 (innkjøring fra 
Aumdalsveien med nedkjøring Østerliveien), Midtvang til kommunegrensa kr 100 (Vipps sør for 
Nyplass). Straffegebyr kr 700,-. Uke/ sesong foreløpig ikke bestemt. 

 

Brydalen, 9/3-21 

Utvalgsleder 
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VEDLEGG 10  
Kontrakt 

 
Utlysning jakt på hjortevilt for medeiere i Brya 

Utmarkslag 

 
Felt:.... pris kr. ,- - 2020 

1 Kontraktspartene 
Kontrakten om tillatelse til å drive storviltjakt gjelder mellom Brya Utmarkslag og jaktleder 
....................... med eventuelt oppførte jaktlagsmedlemmer. 

 
2. Jaktleder 

 
Navn  

Jegernummer  

Fødselsdato  

E-postadresse  

Adresse  

Kommune  

Telefon  

 
3. Jaktlagsmedlemmer 

 
Jegere (personer som deltar med våpen): 
 Navn Adresse Kommune Jegernummer 
1     

2     
 
4. Krav om godkjent ettersøkshund 

 
I henhold til §23 i Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst (av 22. mars 2002), skal 
jaktlaget under jakta ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Dersom slik hund ikke medføres 
under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor rimelig 
tidsrom etter påskyting (innen 4 timer). 

 
5. Godkjent ettersøkshund 

 
Hund (ID)  

Fører  
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6. Kontraktstid 
 
Kontrakten gir rett til storviltjakt i perioden fra og med 25.09.2020 til og med 23.12.2020. 

 
7. Kvote 

 
Kvote Antall 

  
  
  

Hjort kfr. pkt. 19  

Rådyr Kvote annonseres 24.09.2020 om kvelden 
pr e-post/SMS til Jaktleder. 

8. Veiing/kontroll 

Når dyret er felt skal BRYAs kontrollør varsles snarest, senest samme dag. 
Viltrapporten skal også oppdateres på sett/skutt elg daglig. Det enkelte jaktlag veier dyret 
selv. Stikk kontroller av BRYAs kontrollør vil bli utført. Hodet tas vare på for kontroll av 
BRYAs kontrollør. Dyret skal være veid og kontrollert før nedskjæring. 

 
9. Jaktutøvelse 

 
All jakt skal foregå humant og iht. bestemmelser i: Lov om viltet med forskrifter, Lov 
om skytevåpen og ammunisjon, lov om dyrevern m.m. 

 
10.  Skadeskyting/Påskyting 

 
Jaktleder er ansvarlig for at BRYAs kontrollør varsles om 
ettersøk samme dag og at kommunal ettersøksansvarlig varsles dersom ettersøk 1. dag er 
mislykket (tlf +47 91636827). 
Videre strategi etter påskuddsdagen i forbindelse med nødvendig videre ettersøk avtales 
med BRYAs kontrollør og kommunal ettersøksansvarlig. 

 
11.  Samjakt 

 
Lag som ønsker samjakt melder i fra til BRYAS kontrollør før samjakta starter. 
Det må være oppnevnt en ansvarlig jaktleder for laget. Ansvarlig jaktleder har ansvaret i 
forhold til jaktlagskontrakten. 

 
12.  Jaktlagets sammensetning 

 
Informasjon om alle medlemmer i jaktlaget skal foreligge ved kontraktsinngåelse. Endringer i 
lagets sammensetning under jakta skal godkjennes av BRYAs kontrollør. 
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13.  Felling av feil dyr elg 

 
Felling av feil dyr elg: Skutt dyr 

Kalv Voksen ku Voksen okse 
 

Kvote 

Kalv OK A A 
Voksen ku OK OK B 
Voksen okse OK B OK 

A: Er dyret over 140 kg kan skytteren stenges ute fra elgjakt i BRYA utmarkslag i 3 år. Det kan 
i tillegg ilegges kr 150,- pr kg + mva i tillegg til ordinær pris pr kg for hele dyrets vekt over 111 
kg. Jaktutvalget foretar nødvendige vurderinger. 
B: Kr 75,- pr kg + mva for hele dyret i tillegg til ordinær pris. Skytter kan utelukkes fra 
elgjakt i BRYA utmarkslag 3 år dersom dyret veier over 180 kg. Jaktutvalget foretar 
nødvendige vurderinger. 
Ved felling av dyr på ikke tildelt område kan skytter utelukkes fra hjorteviltjakt i BRYA 
utmarkslag. Hvis skytter ikke oppgis kan evt. hele jaktlaget utelukkes. Jaktutvalget vurderer og 
utmåler nødvendige sanksjoner. Dersom nødvendig fatter styret endelig vedtak. 
Voksent dyr med slaktevekt 110 kg. eller lavere kan skytes i stede for kalv. 
Dersom felling av dyr ikke varsles samme dag, faktureres laget med kr 1000,- + mva pr. dag etter 
felling, til kontrollør er varslet. 
Jaktutvalget gjør vurderinger av nødvendige sanksjoner i hvert enkelt tilfelle – og kan dersom 
nødvending overbringe saken til styret for vurdering og avgjørelse. Ved eventuell tvist om 
forståelse av regelverket kan saken oversendes til Tynset Utmarksråd for avgjørelse. 
Grove regelbrudd kan bli politianmeldt. Om forholdet skal politianmeldes avgjøres av styret i 
BRYA utmarkslag. 

 
14.  Før jaktstart 

 
Jaktleders ansvar: Kontrollere kvittering for betalt bompenger, 

kontrollere jegeravgift for alle jaktlagets medlemmer, ha bevis for godkjent ettersøkshund 
eller avtale med godkjent ettersøksekvipasje, kontrollere godkjent skyteprøve 
(Miljødirektoratet har godkjent at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for 
jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert 
til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020. Nye jegere må fremvise 
avlagt skyteprøve og forøvrig godkjenning som jeger). All dokumentasjon må kunne  
forevises til enhver tid ved kontroll av BRYAS kontrollør. 

 
15.  Sett elg og skutt elg 

 
Tynset elgvald bruker viltrapporten til rapportering av sett elg, 
alle jaktlagets medlemmer skal individuelt rapportere i viltportalen. Jaktleder er ansvarlig for 
at dette gjøres. Skutt elg skal også føres inn i viltrapporten. Daglig rapportering der dette er 
mulig. Hjort skal også rapporteres inn på viltrapporten i henhold til instruks. 
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16.  Oppgjør elg 
 
Elgjakta betales før jaktstart og prisen er uavhengig av fellingsresultat. 
Ingen kilopris. Inkluderer alle avgifter unntatt veiavgifter. Okse: kr 14 700,-, Ku: kr 11 
200,- Kalv: kr 4 000,-. 

 
17.  Oppgjør hjort og rådyr 

 
Hjortejakta faktureres etter jaktas slutt. Priser: Kilopris: Voksen hjort: kr. 62,50 inkl. mva. 
Kalv: kr 55,- inkl mva. I tillegg kommer eventuelle fellings og oppsynsavgifter. 
Rådyrjakta faktureres etter jaktas slutt. Priser: kr. 400,- pr voksen dyr, kr 200 for kalv. 

 
18.  Generelt 

 
Motorferdsel på innmark: skal ikke forekomme. • Jakttid elg: Kfr utlysning. 
• Jakttid hjort: Samme som for elg. 
• Jaktid rådyr: Samme som for elg. 

 
19.  Felles jaktkontrakt hjort Tynset Utmarksråd 

 
Kvote 
Alle jegere jakter på Tynset Utmarksråds felles hjortekvote. Tilgjengelig kvote er oppdatert i 
viltrapporten. Tynset Utmarksråd: Send SMS med kodeord «skutthjort TUR kvote» til 1963 
for oppdaterte kvoter i Tynset Utmarksråd. 
Felling av dyr 
Skutte dyr skal registreres inn i viltrapporten umiddelbart etter felling. Det sendes ut 
automatisk SMS varsling til feltkontrollør der NØUT har veieoppdrag. 
Kontroll 
Hode skal fremvises ved kontroll/veiing. BRYA har kontrollordning av felte dyr. 
Jaktutøvelse: All jakt skal foregå humant og i henhold til gjeldene lovverk, og denne 
jaktkontrakten tilpasset BRYA utmarkslag. 
Påskyting 
Ved påskyting skal kontrollør i det grunneierlaget du jakter varsles. Hvis et 
ettersøk er uten resultater første dag, plikter jeger eller jaktlag å melde skadeskytingen til 
jaktrettshaver og kommunen. Kommunal ettersøksansvarlig avslutter eventuelt ettersøk. tlf 
+47 91636827. 
Feilskyting 
Kalv kan felles istedenfor voksent dyr. 
Felling utover tilgjengelig kvote belastes kr 50,- inkl. mva pr. kg i tillegg til ordinær pris. 
Bukk belastes med kr 2500,- Inkl. mva pr. tagg fra og med tagg nr.3 ved feilskyting i tillegg 
til ordinær 
pris, uansett feilskytingskategori. 
Pris 
Felt hjort: Kilopris: Voksen hjort: kr. 62,50 inkl. mva. Kalv: kr 55,- inkl mva. I tillegg 
kommer eventuelle fellings og oppsynsavgifter. 
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Straffereaksjoner 
Ved grov overtredelse eller tvister avgjøres disse av styret i BRYA utmarkslag. 
Eventuelle forføyninger forfølger skytter. Oppgis ikke skytter, straffes eventuelt 
hele laget. 
Jaktleders ansvar 
Kortinnehaver anses som jaktleder. Jaktleder er ansvarlig for at alle 
papirer forevises før jakt. Dette gjelder også bompenger, kvittering for betalt 
jakt, ettersøkshund eller avtale på dette. Alle papirer skal medbringes under jakt 
i henhold til gjeldene lover og regler. Det blir foretatt kontroll av oppsyn. 
Jakt på innmark 
Krever grunneiers 
tillatelse. Jaktfri sone i 
Brydalen (kfr. kart). 
Jakttid 
Jakttidsramme er generelt 25/9 til 23/12. For denne kontrakten gjelder samme 
jakttid som for elg. 
Viltrapporten 
TU bruker viltrapporten for administrasjon og rapportering for elg- og hjortejakt 
i Tynset Elgvald. Husk. Sett-elg og hjort føres etter ny instruks! Se egen 
instruks for sett- rapportering. 
Jaktes det spesifikt på hjort skal dette føres på vanlig måte. 
Sett hjort føres i viltrapporten kun dager det faktisk er observert hjort under elgjakt. 
Observasjoner av hjort skal føres inn på Viltrapporten etter hver jaktdag. Ved 
overgang til andre felt føres sett og skutt på det opprinnelige feltet. Registrering av 
skutte dyr skal også gjøres elektronisk ved bruk av Viltrapporten. Etter registrering 
går det umiddelbart en SMS til kontrollør/veier og feltleder. NB: Alle skutte dyr er 
også sette dyr – Observasjonsrapporter må samsvare med fellingsrapporter, dvs. 
kategori dyr og dato. 
Jaktes det i områder med lite eller ingen dekning på telefon, ta kontakt med oppsynet på 
+4791636827 for å finne en løsning. 
Frist for siste oppdatering av alle opplysninger i viltrapporten er 5. januar (gjelder 
for alle). Dersom jaktlaget overskrider fristene, må jaktlaget betale en avgift på kr. 
1000,-. 

 
20.  Signering 

 
Ved signering godtar jaktleder på vegne av gjeldene jaktlag 
kontraktsbestemmelsene, og bekrefter at opplysningene om jaktlaget i 
kontrakten er riktige. Jaktlaget består av "Jaktleder" og "Jaktlagsmedlemmer" 
som til enhver tid er listet i kontrakten. 
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VEDLEGG 11 
 

Jaktutvalget legger til grunn for jaktpriser 2021 en målpris på: 

Storvilt kr. 4,27 pr. da. 

Småvilt kr. 0,65 pr. da. 

 

JAKTPRISER 2021  

  
Forslag jaktpriser 2021 fra Jaktutvalget er en kontinuering av priser fra 2020. 
Spørsmål: Skal innenbygdsboende ha reduserte priser på småvilt? Det er ikke det på annen 
jakt. 

  
Hjort  
Grunnavgift kr. 2000,- pr dyr. Dette tilbakebetales ikke ved ikke felt dyr. Fra 25.09.2020 ble 
det ikke innkrevet grunnavgift. 
Endelig avregning av felte dyr gjøres for hvert dyr på bakgrunn av kilopris etter fratrekk av 
grunnavgift kr. 2000,- pr dyr. 
Kilopris: 
Voksen hjort: kr 62,50 inkl. mva. 
Kalv: kr 55,00 inkl. mva. 

  
Elg  
Elgjakta betales før jaktstart og prisen er uavhengig av fellingsresultat. 
Ingen kilopris. Inkluderer alle avgifter unntatt veiavgifter. Okse: kr 14 700,-, Ku: kr 11 200,-
Kalv: kr 4 000,-. 
Tilleggsdyr (fritt dyr): Grunnpris kr. 2000, avregning etter kilopris 75,- 

  
Rådyr  
Rådyrjakta faktureres etter jaktas slutt. Priser: kr. 400,- pr voksen dyr, kr 200 for kalv. 

  
Småviltjakt 
Spesielle grunneierfelt: Kr. 0,65 pr da. 

  
Kort: 

BRYA Øst 
Sesongkort: 700,- 
2-døgnskort småvilt: 900,- 

  
BRYA Vest  
Sesongkort: 700,- 
2-døgnskort småvilt: 900,- 

Lagsjaktperiode hare 19/9-24/9: kr. 1000,- pr jeger 
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VEDLEGG 12  
 

Regler for fiske: 
• Fiskekortet gjelder kun for fiske med stang fra land. 
• Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk. 
• Fisketid hele året, unntatt isfiske. All ørret fredet fra 15. september – 31. oktober. 
• Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten 

identifikasjon. 
• Barn under 16 år fisker gratis. 
• Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse. 

 
Forslag for priser på fiskekort og salgskanaler:  
Vi foreslår døgnkort 90 kroner, ukekort 220 kroner, sesongkort 350 kroner.  
I tillegg foreslår vi å fortsette som en del av Tynsetkortet.  
Vi foreslår å fortsette med salg av fiskekort via inatur.no, og via SMS-koder (nye 
informasjonsplakater må henges opp på hensiktsmessige steder så fiskere enkelt kan få 
informasjon). 
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VEDLEGG 13 
 
Sak til årsmøte i Brya utmarkslag 
 
Jaktfri sone/jakt på innmark 
Ved utlysning av jakt på rådyrbukk ble det sendt ut områdekart og instruks om at jakt på 
innmark innenfor jaktfeltene må godkjennes av grunneier. Senere, ved utlysning av 
småviltjakt og jakt på elg og hjort ble det sendt ut et kart over jaktfri sone. Det kan tolkes 
dithen at all jakt heretter reguleres ut ifra denne sonen. Det vil gi stor reduksjon i utøvelse av 
jakt på bl,a rådyr, bever og and da de i stor grad har habitatet sitt i denne sonen. Det vil heller 
ikke være mulig å skyte rev eller annet på innmark, selv om grunneier gir tillatelse. 
Teksten som fulgte utlysningen av jakt på rådyrbukk, om at jakt på innmark må godkjennes 
av grunneier, gir mye større grad av fleksibilitet, samtidig som det sikrer grunneiers rett til å 
bruke beitet utover høsten. 
Det ønskes en endring/avklaring i reglement som enten nyanserer jakt på de forskjellige 
artene innenfor et gitt område slik at muligheten til jakt på arter med habitat langs elven 
ivaretas, eller reduksjon i den jaktfrie sonen til kun å omfatte boligfeltet. Alternativt kan 
sonen fjernes da viltloven regulerer hvor man kan løsne skudd i forhold til annen manns hage, 
krav om bakgrunn etc. 
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VEDLEGG 14 
 

Se separat vedlegg: Vedlegg 14 -- Budsjett 2021 utvalgene 
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