
Velkommen til  
Årsmøte i Tynset Vestre 

Grunneierlag 
 

Onsdag 30 mars i Glomtun kl 19.30 
Det blir servering av  
kveldsmat og kaffe. 

Vi håper mange tar turen  
når vi endelig kan møtes igjen på 

skikkelig vis 
 

 
 
 



 
Saksliste 

Saksliste Årsmøte i Tynset Vestre Grunneierlag SA (heretter kalt Laget) 

1. Valg av referent 

Styret foreslår Karin 

2. Godkjenning av eventuelle fullmakter 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

4. Valg av to som sammen med leder underskriver møteprotokollen 

           Styret foreslår 

5. Styrets årsmelding, herunder årsmelding fra utvalgene 

6. Hjortejakt 

Salg av hjortejakt 
Tynset vestre har fortiden en jaktbar bestand av Hjort. De siste årene er hjortekvota blitt 
disponert av elgjaktlagene. Der har jaktlagene blitt fakturert kr 75,- for felt vilt. For å øke 
inntektene til grunneierlaget foreslår styret at hjortejakt fra 1.september til 24.desember 
selges enten samlet som anbudsjakt eller som kortsalg. En forutsetning er at hjortejakt i 
denne perioden foregår uten bruk av løs hund.  
 
 
Forslag en 
Hjortejakt uten løshund legges på anbud mellom 1.september og 24.september. Hjortekvote 
tildeles av Tynset Utmarksråd. Jaktlag legger inn anbud på jaktterrenget. Utropspris  kr 
5000,-. Kilospris på eventuelt felt hjort kommer i tillegg.  
 
 
Forslag to 
Tildelt hjortekvote legges ut som kortsalg mellom 1.sept til 24. sept. Kortet gir tilgang til felles 
kvote. Grunneiere gis prioritet ved trekning. Kortpris bestemmes av årsmøtet i TVG.  
 
Styret foreslår en kortpris på kr  2500,-.  Kilospris på eventuelt felt hjort kommer i tillegg. 

7. Småviltjakt og jaktpriser 

Se vedlegg 

8. Overskudd 2021, styret foreslår at alt settes av til arealleie da likviditeten og soliditet i laget 
er meget god 

9. Infosak arealleie/rettighetsleie og mva.  

10. Brøyting av veier. 

Det er i dag gitt tillatelse til 2 private aktører om å brøyte deler hovednettet mot betaling, de 
er bundet av kontrakter som sier noe om hvordan brøyting skal foregå. Men vi ser en økende 



tendens med at det brøytes uten avtale og at det brøytes på en slik måte at det skaper 
problemer i vårløsning.  

Forslag til vedtak: 

Alle veier i Tynset Vestre Grunneierlag som brøytes, skal brøytes i en slik bredde at 
brøytekant er utenfor veiskulder ved vårløsning. Der hvor dette ikke følges og veien tar 
skade av langsgående vannavrenning, kan den som har brøytet veien holdes ansvarlig for 
oppretting av skaden.  

Pause med servering 

11. Jaktløsning for framtiden. 

Se vedlegg 

12. Gangkort, Pris og vilkår begge forslag legges fram og stemmes over.  

Se vedlegg 

13. Utbetaling av arealleie. 

Styret foreslår at det i 2022 utbetales arealleie på kr 714508 i TVG. Dette begrunnes med at 
summen avsatt til dette er stor og det er flere år siden forrige utbetaling. Det koster TVG en 
del å administrere utbetaling, derfor bør beløpet være såpass stor at det forsvarer utgiften 
med administrasjon ved utbetaling. Styret mener at det nå er riktig å utbetale arealleie. 

 

14. Stenging av veier, når og hvordan? Diskusjonssak 

Stenging og åpning av veiene er en av de mer krevende øvelsene for et veilag, noe som må 
påregnes i den rollen vi har tatt på oss. Men det blir stadig flere som mener mye om når og 
hvordan stenging og åpning skal gjennomføres. Veiutvalget har her rett til å stenge og åpne 
etter egen vurdering, men vi ønsker at årsmøte kommer med innspill på hvilken hovedretning 
det vil at vi skal styre mot.  

-Skal vi holde fast ved tanken om at veiene kan stenges i en ubegrenset tidsperiode om 
våren, for å sikre at vedlikeholdskostander holder seg på et minimum?  

-Eller skal vi styre mot at veiene skal kunne benyttes så mye som mulig og heller justere 
avgiftene hvis vedlikeholdsbehovet øker?  

 

15. Infosak, kantklipp/hogst. 

Veiutvalget informerer med dette Laget sine medlemmer om at vi ønsker å praktisere 
kantklipp/hogst på hele Laget sitt veinett i årene fremover. Dvs at all vegetasjon innenfor 
1,5m fra bunn fyllingsfot, topp skjæring eller topp grøft, kan bli fjernet og bortkjørt. Vi følger 
da samme avstandsmål som i gjerdeveileder for Laget. Grunneiere som ønsker å utføre 
dette selv må varsle leder av veiutvalget innen 01.07.2022, med navn på grunneier, aktuell 
veistrekning og gnr/bnr.  

16. Regnskap 2021 



Se vedlegg 

17. Budsjett 2022 

Se vedlegg 

18. Valg (herunder valg av møteleder til neste Årsmøte 
 

Se vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2021  
 

Styret har i perioden bestått av:  
Leder : Marianne Lunåsmo  
Sekretær : Karin Myren Graneng  
Jakt og fiskeutvalg : Geir Arne Mælan  
Veiutvalg : Odd Erik Hilton  
Beiteutvalg : Bjørn Aasen  
 
2021 viste seg å OGSÅ bli et veldig annerledes år. Men Styret 
har fått gjennomført flere fysiske styremøter etter årsmøtet, og 
har hatt digital kontakt jevnlig. På nyåret 2022 har det vært tre 
styremøter, et medlemsmøte og vi har hatt besøk av 
Utmarkstjenester på et styremøte ved Jakob Trøan som fortalte 
om Utmarkstjenester og hva de kan tilby TVG. 
Dette har blitt utsatt to ganger grunnet korona og beskriver godt 
utfordringene 2020/2021. Styret ser veldig fram til å kunne 



avholde et normalt Årsmøte og håper så mange som mulig av 
TVGs medlemmer tar turen. 
Driften av Grunneierlaget med de oppgavene som normalt 
følger, er gjennomført på en god måte av de respektive 
utvalgene, i en utfordrende tid.  
 
For Styret Marianne Lunåsmo Lonåsen 17/03/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding Beiteutvalget i TVG 2021.  

Styret har bestått av: 

 Bjørn Aasen, leder. Roger Øvereng, medlem. Erik Aaen, medlem. Ola Barstad, varamedlem. 

Året 2021, har utvalget hatt telefonisk kontakt, vedrørende saker som behandles i 

hovedstyret, samt beitesaker/gjerdesaker.  Leder har deltatt på samtlige hovedstyremøter.  

Utmarksgjerdene i TVG område er totalt sett i variabel kvalitet. Grunneiere oppfordres 

fortsatt til å se over og holde utmarksgjerder vedlike.   

Sperregjerdene og feristene ved Brennrud/Granheim  og strekningen Næverrøsta- Tolga 

grense fungerer godt. Ferista ved Åsan veien fungerer også godt. I Tunndalen trekker sau 

ned på riksvei 3. Dette er en stor utfordring.  

Det er ikke dokumentert rovdyrskader i TVG området, men det er observert Bjørn og jerv i 

nærområdet og det var uroligheter i beiteområdet på Åsan. 

Det er ikke behandlet søknad om inngjerdinger i 2021.  



Det var planlagt befaring av utmarksgjerdestrekningen Brennrud/Granheim til Lunstøeng 

gårdene høsten 2021. Dette ble ikke gjennomført og bør gjennomføres sommeren 2022. 

TVG er medlem i TVS/sperregjerdelaget. TVG har 50 % ansvar for 

kostnadsdekning/stemmerett. TVG hovedstyre og beiteutvalg har diskutert hvordan TVG 

internt skal fordele kostnaden på sin deltakelse i TVS. TVG er i dialog med Åsan – Lonsjølia 

Beitelag, om fordeling av årlige driftskostnader.  

Dyr på utmarksbeite som er innmeldt og registrert i Åsan – Lonsjølia Beitelag. 

Dyre-    
slag 

Slipt 
2014 

Tap  
14 

Slipt 
2015 

Tap 
15 

Slipt 
2016 

Tap 
16 

Slipt 
2017 

Tap 
17 

Slipt 
2018 

Tap 
18 

Slipt 
2019 

Tap 
19 

Sau og 
lam 

1112 13 1039 7 877 17 1017 17 1129 17 1131 20 

Storfe 458 0 448 0 360 0 345 1 328 0 278 0 

 Slipt 
år 
2020 

Tap 
år 
2020 

Slipt 
år 
2021 

Tap 
år 
2021 

        

Sau og 
lam 

1039 17 1135 20         

Storfe 324 0 395 0         

 

Beiteutvalget takker for samarbeidet med alle involverte parter i 2021.  For styret i 

Beiteutvalget. Bjørn Aasen 

Styrets forslag til vedtak i saken 

Styret anbefaler årsmøtet å vedta den fremlagte årsmeldingen sammen med utvalgenes 
rapporter 
Årsmelding fra jakt og fiskeutvalget 2021.  

Utvalget har bestått av Geir Arne Mælan (leder), Eivind Vangen og Atle Nyutstumo. Utvalget 

har hatt to møter, og ellers kontakt på telefon og mail ved behov. Utvalgsleder har også 

deltatt på møter i Tynset utmarksråd.  

Om småviltjakt  

Tynset Vestre kan tilby attraktiv småviltjakt. Omsettingen i 2021 viser en økning på ca kr 

70 000,- fra 2020 og endte på kr 169 370,- Av dette utgjør salg av rådyrjakt kr 54 640,-. Men 

den største økningen av salgsinntekter er det skogsfuglkort som står for. Se regnskapet for 

detaljer. Det er rapportert om en jevnt god bestand av skogsfugl. Tynset Vestre deltar i 

predatorordningen til Tynset utmarksråd. Den har som mål å stimulere til fangst av rev, mår 

og kråkefugler.  

 

Om storviltjakt.  

Årets elgjakt ble avviklet på normal måte, og jaktlagene fylte sine tildelte kvoter. Elgjakta 

utgjør den største inntektskilden for Tynset Vestre.  

Kvote og avskyting 2021.  

Kategori Kvote  Felt 

Okse 9 9 



Ku 10 9 

Kalv 7 9 

Sum 26 27 

  

2021 er siste året i nåværende bestandsplan for Nord-Østerdal-Røros elgregion.  

Tildelt kvote 2018-
2021     
Okse (37%) Ku (37%) Kalv (26%) Sum 

36 36 26 98 

Avskyting etter 4 
år.      

Okse (37%) Ku (37%) Kalv (26%) Sum 

36 27 26 89 

40 % 30 % 29 % 91 % 

Fellingsprosent av tildelt totalkvote.   
90,8      

 

Denne tabellen viser tildelt kvote, avskytingsmodell og fellingsprosent i perioden. Til sammen 

ble det felt 89 elg i fireårsperioden, og fellingsprosent ble 91%. Det er ble felt noen færre 

kuer en målsetningen, men totalt viser tallen at Tynset Vestre ligger svært nær den vedtatte 

avskytingsmodellen i Nord-Østerdal-Røros elgregion. Den neste fireårsplanen med 

bestandsmål og avskytingsmodell blir vedtatt på årsmøte i NØRE denne våren.  

Under høstens jakt ble det også prøvd ut en ny fordeling av jaktfeltene. Sju jaktlag fikk tildelt 

jakt fra 25.september til 10.oktober. To jaktlag fikk tildelt jaktfelt fra 11.oktober til 

23.desember. Erfaringene og tilbakemeldingene fra jaktlagene som jaktet tidlig er i hovedsak 

negative. De opplevde det bl.a. som stressende å fylle kvota innenfor perioden. To jaktlag 

lyktes ikke med å fylle kvota, men fikk muligheten til å jakte senere i perioden. Det gikk bra, 

men hvis alle sju lag hadde hatt gjenstående dyr av kvota, ville videre jaktorganisering blitt 

mere tidkrevende og utfordrende. Jaktutvalget i TVG vil derfor ikke anbefale å videreføre 

ordningen. Styret i TVG vil foreslå ny modell for organisering og tildeling av elgjakt i Tynset 

Vestre.  

Om hjortejakta  

Årets hjortekvote ble som året før disponert av elgjaktlagene.  

Tildelt kvote og antall fellinger: 

Kategori Kvote  Felt 

Bukk 4 3 

Hind 3 1 

Kalv 5 3 

Sum 12 7 

 

To av tre felte bukk var storbukk.   

 



Årsmelding fra Veiutvalget i Tynset Vestre Grunneierlag 
 

Veiutvalget har i 2021 bestått av Sindre Gjelten, Erik Tveråen, Morten Erik Ruud og Odd Erik Hilton. 
Hovedfokus har vært opprusting og vedlikehold i Åsanlia, samt generelt vedlikehold og diverse 
oppfølging/befaringer. 
 
Åsanlia 
Det har blitt utført mye arbeid på Åsanlia-Ytre Åsan i 2021, grøfting, grusing og høvling har vært 
hovedfokus og vi nærmer oss ferdig med denne runden større vedlikehold. 
Behovet var stort pga etterslep så noe arbeid må påregnes i 2022 også, som f.eks skogrydding langs 
hovedveien mot Milskiftet og litt grusing som gjenstår på Åsan. 
 
Generelt vedlikehold 
Det er kjørt på klor på veinettet, høvlet der det var behov og foretatt en del tining ifb vårløsning. 
Det ble det kjørt på grus på vestsideveien mellom Brennrud og Nyvangan for å opprettholde den 
standard som vi ønsker på de mest trafikkerte strekningene i nettet. 
En del kantklipp ble utført, men trenden i mesteparten av veinettet ar at det gror igjen og det er 
behov for mer kantklipp i årene som kommer. 
 
Stenging/åpning av veier. 
Veiutvalget valgte i år og holde deler av veinettet åpent igjennom våren. 
Dette fungerte bra noen steder og har nok forårsaket noe mer vedlikehold andre steder, men 
oppsummert mener vi at det var en grei løsning slik som vårløsningen utspilte seg i 2021. 
Dette medførte selvfølgelig både positive og negative reaksjoner fra grunneiere og andre som 
benytter seg av veiene. 
Mandatet til veiutvalget i dag er å vurdere etter «beste evne», noe vi fulgte i 2021. 
 
Skiløyper i veier 
Veiutvalget har vært med på befaring ifb med omlegging av skiløyper og har signalisert til Tynset 
Turlag at vi ønsker at løypene legges utenfor veinettet. 
Det vil bidra til at veiene tørker fortere om våren og ikke blir like utsatt for stevling eller langsgående 
vårvann. 
Hvis vi kan dra nytte av hverandre ifb med arbeid nær veiene, vil veiutvalget bidra der det er 
hensiktsmessig.  
 
Bomkasser 
Prosjektet med bomkasser er påbegynt og noen materialer er innkjøpt, forventes ferdigstilt ila 2022. 
 
Bruer Nedbybekken 
Veiutvalget jobber videre saken, målet er opprusting ila 2022. 
 
Vipps 
Veiutvalget innførte i 2019 Vipps som innbetalingsmulighet for bompenger og årskort. 
Dette har medført en økning i innbetaling av bompenger og sesongkort, totalt kom det inn 153 246kr 
via Vipps i 2021. 
Veiutvalget har vurdert skiltgjenkjenningsløsninger som en eventuell erstatning for Vipps, men har 
kommet frem til at kostnadsnivået for etablering og drift av en slik løsning foreløpig er for høyt. 
 



 
 
Økonomi 
 
Avdeligsregnskapet for Vei i 2021 viser ett underskudd på kr 146 540, som hovedstyret i TVG ønsker 
å dekke fra TVG sin egenkapital. 
Vi mener økonomien i veiene er solid og at dagens takster er dekkende for 2022. 
 
For Veiutvalget i Tynset Vestre Grunneierlag 
 
Odd Erik Hilton 
 

 

Vedlegg sak 6 

Jaktorganisering 2022 

 
Pris på elg og hjortekjøtt 
Prisen på elg og hjortekjøtt er ikke blitt justert på flere år. Styret foreslår for årsmøtet at 
prisen pr kg settes opp med kr 5,- fra høsten 2022.  
 
Forslag til vedtak 
Pris på elg og hjortekjøtt settes til kr 80,- pr kilo fra høsten 2022.  
 
 
Sak: 
Grunneierjakt småvilt 
Styret i Tynset vestre foreslår å tilby grunneier/medlem eget kort for småviltjakt i TVG. Vi 
ønsker første året ingen begrensinger i antall kort.  Det kan kun kjøpes et kort pr. 
grunneierrett. Som grunneier regnes ektefelle/samboer, barn/foreldre av grunneier.  
 
Styret i TVG vil også foreslå tilgodese innenbygds i fordeling av kort, samt sette en rimeligere 
pris på småviltkort for innabygds.  

 kr-
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Forslag til vedtak. 
Tynset Vestre Grunneierlag vil tilby eget jaktkort for småviltjakt til grunneier/medlem, samt 
differensiere pris mellom innabygds og utenbygds.   

 
Storfugl. Ny ordning fra 2022 

Periode Grunneier og 
medlem 

Innenbygds Utenbygds 

Sesongkort fra 
02.10.til 23.12 

 1500 2500 

Sesongkort fra 
10.09 til 23.12 

1000   

Periode 10.09 til 
16.09 

 2500 3500 

Periode 17.09 til 
23.09  

 2500 3500 

Dagskort fra 02.10 200 300 400 

 
 
 

Rypejakt i samarbeid med Vingelen grunneierlag.  

Periode Grunneier og 
medlem 

Sesongkort fra 
01.10.til 23.12 

 

Sesongkort fra 
10.09 til 23.12 

1000 

Periode 10.09 til 
16.09 

 

Periode 17.09 til 
23.09  

 

Dagskort fra 02.10 200 
 
 

Harejakt. Ny ordning fra 2022 

Periode Grunneier og 
medlem 

Innenbygds Utenbygds 

Sesongkort 02.10 
til 23.12 

1000 2000 3000 

Dagskort fra 02.10 200 300 400 

 
 
 

 

Vedlegg sak 10 

 

Forslag fra Stein Oddvar Østgård 



Storviltjakt Tynset Vestre Grunneierlag   

  

Til årsmøte Tynset Vestre Grunneierlag 2022.  

  

Det er blitt slik i 6 – feltsamarbeidet at det etter vår mening er for stor avstand mellom 

grunneierlagene på priser, jaktregler og jakttider. Vi vil derfor fremme følgende forslag.   

  

-TVG trekker seg fra 6 felt samarbeidet.   

-TVG tilbyr storviltjakt jf. Vedlagte grunneierbasert storviltjakt søkekriterier.  

-Jaktutvalget i TVG har ansvaret for gjennomføringen av dette, bortsett fra prisene på     storviltjakta 

som vedtas av årsmøtet.   

  

Dersom TVG kan trekke seg ut av 6 – feltsamarbeidet kan en tilby storviltjakt til grunneierlagets 

medlemmer innenfor faste priser og årlig/flerårige kontrakter.   

Dette fører igjen til en bedre forvaltning av storviltet i TVG, da en kanskje unngår i større grad å skyte 

kalvførende kuer (produksjonsdyr).   

Det er en erfaringsmessig påstand at jaktlagene forvalter området bedre, dersom kontinuiteten av 

tilgangen på jakt blir sikrere. Slik at jegerne tilbys flerårige kontrakter på sikt.  

  

I dag i 6 felt samarbeidet jakter alle jegere på like prisvilkår. I Vingelen bl.a betaler utenbygds 

storviltjegere en engangs sum(gangkort) for å jakte i utmarkslaget, som igjen bidrar til større inntekt 

til grunneierlaget.  Kg prisen er lik for alle, men forskjellen er at det koster litt ekstra å ikke være 

grunneier på jaktlaget.    

Dette bør ikke gjelde jegere under 25 år for å sikre rekrutteringen i fremtiden.   

   

Med en slik modell blir flere grunneiere benyttet i en jaktsøknad enn dagens praksis og inntektene til 

grunneierlaget vil øke.   

  

Forslag til vedtak:   

• TVG trekker seg fra 6 felt samarbeidet.   

• TVG tilbyr storviltjakt jf. Vedlagte grunneierbasert storviltjakt søkekriterier.  

• Jaktutvalget i TVG har ansvaret for gjennomføringen av dette, bortsett fra prisene på     

storviltjakta som vedtas av årsmøtet.   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Storviltjakt Tynset Vestre Grunneierlag   

Grunneierbasert storviltjakt søkekriterier TVG  

  

Kriterier:  

1. Jaktlaget må bestå av minimum 6 jegere. Jaktlaget skal bestå av minimum 3 jaktende 

grunneiere/medlemmer, og i tillegg 2 grunneiere/medlemmer som ikke trenger å være 

jaktende i TVG. Dvs. det kreves 5 registrerte grunneiere/medlem i TVG for å søke om jakt i 

TVG.  

  

Som jaktende grunneier/medlem kan barn/foreldre/samboer/ektefelle rett opp og ned fra 

grunneier/medlem disponere retten.  

  

2. Innenbygdsboende i Tynset Kommune:  

Jegere på jaktlaget som ikke er grunneier/medlem, men innenbygds etter folkeregistret i 

Tynset Kommune betaler gangkort på kr 2 500,- til TVG og gjestejegere for kortere perioder 

inntil 3 dager kr 300,- pr dag.  

  

Utenbygdsboende:  

Utenbygds jegere på jaktlaget som ikke er grunneier/medlem betaler gangkort på kr 5 000,- 

til TVG og gjestejegere for kortere perioder inntil 3 dager kr 600,- pr dag.  

  

Barn/foreldre/samboer/ektefelle til jaktende grunneier og de på jaktlaget under 25 år slipper 

gangkort.  

  

3. Medlemmer av jaktlaget eller hele jaktlaget kan ikke ha søknadsbasert grunneierjakt elg 

andre steder i Tynset Kommune den perioden de er tildelt jakt i TVG.  

  

4. Jakta tildeles i periode på 1 år.    

  

5. TVG deles inn i 4 jaktfelt med inntil 2 jaktlag pr. felt. Totalt 8 søkbare elgfelt.  

(jaktlagene fordeler seg imellom periodene de jakter eller jakter sammen etter 

Alvdalsmodellen.) Dersom jaktlagene vil at jaktutvalget i TVG fordeler jakttid internt mellom 

lagene etter eget ønske, eller ved uenighet mellom lagene, fordeles jaktperioden av 

jaktutvalget i TVG     



  

6. Jaktfeltene blir tildelt ved åpen trekning hvor jaktlagene som har søkt blir inviterte.  Jaktlag 

som har hatt jakt i en 2 års periode stiller i andre rekke ved trekning for ny periode. Det 

utarbeides en modell for rullering av jakt slik som i dagens 6-felt ordning dersom det er 

behov for det internt i TVG. Er det ikke nok lag som oppfyller grunneierkriteriene blir ledige 

felt lyst ut og tildelt ved tilfeldig trekning etter søknad.  

  

7. Grunneier/medlem eller jegere som ikke har gjort opp krav fra grunneierlaget kan ikke være 

en del av en søknad. Dette gjelder uoppgjorte krav som har passert første purring og er eller 

skulle vært sendt til inkasso.  

 

 

Forslag fra Styret i TVG 

 

Organisering av storviltjakt i Tynset vestre. Styret sitt forslag for årsmøtet 

2022.  

Saksframstilling 

Tynset vestre har i mange år deltatt i et samarbeid med fem andre grunneierlag for å 

tilby en felles jaktsøknad for grunneierbasert elgjakt, den såkalte seksfelten.  

Samarbeidet har fungert bra, og har nærmest blitt en institusjon for organisering av 

elgjakt i vår del av Tynset kommune.  

 

Systemet har fungert etter et prinsipp hvor jaktlagene som søker, er delt inn i fem 

grupper som rulleres hvert år. Det året jaktlaget er i gruppen som trekkes ut først, vil 

sannsynligheten være stor for at jaktlaget får jakte på et felt de prioriterer høyt. 

Senere år reduseres denne sannsynligheten, men jaktlagene var stort sett sikret jakt i 

fire av fem år på seksfelten. Felles jaktsøknad for grunneierlagene har også gitt en 

rasjonell søknadsprosess og administrering av jakt.  

 

De siste årene har imidlertid seksfeltsamarbeidet begynt å forvitre, og erfaringene fra 

de siste årene har gitt utfordringer i samarbeidet. Generelt vil alle samarbeids-avtaler 

være basert på gjensidig tillit og en oppfatning av likeverd og rettferdighet. Over tid 

har det innad mellom grunneierlagene utviklet seg forskjeller i priser på kjøtt samt 

oppdeling av jaktfelt og jakttider.  Tynset Vestre har de jaktfeltene som blir høyest 

prioritert. Det fører til at jaktlagene ikke får sine foretrukne ønsker mer en hvert 4 til 5 

år. Flere jaktlag basert på grunneiere i Vestre oppfatter det som urimelig og ikke få 

tildelt jakt på egen grunn oftere enn det.  

 

Det har også oppstått en ubalanse i seksfelten mellom antall kvalifiserte jaktlag og 

antall jaktfelt som tilbys. Det er en reduksjon i antall felt, og en økning i antall jaktlag 

som er årsaken. Før kunne jaktlagene regne med jakt i 4 av 5 år, mens det fra 2020 

lå an til jakt i 3 av 5 år på seksfelten.   

 

I 2021 ble dette forsøkt løst ved å tilby flere jakt-terreng gjennom å periodisere jakta i 

en tidlig og en sen periode. I et åpent møte for medlemmer i Tynset vestre den 



3.februar ble erfaringene gjennomgått. Konklusjonen er at ordningen fungerte i 

Vestre mht. til avskyting, men flere av jaktlagene som ble tildelt jakt i første perioden 

(15 dager) har gitt tilbakemelding om opplevd stress, og to av sju jaktlag trengte 

ekstra tid for å fylle tildelt kvote. Dette er derfor ikke en ordning som jaktutvalget i 

TVG vil anbefale og fortsette med.  

 

Styret i TVG vil derfor foreslå for årsmøtet at vi trer ut av seksfeltsamarbeidet i 

nåværende form. Men samtidig har samarbeidet gitt verdi i form av en oversiktlig og 

enkel organisering av tildeling av jakt. Samarbeidet har også kunnet tilby elgjakt til et 

mangfold av jaktlag. Så selv om vi foreslår å trekke TVG ut av det nåværende    

seksfeltsamarbeidet, vil vi be årsmøte om fullmakt til å inngå samtaler et nytt 

samarbeid med interesserte grunneierlag, men på mere likeverdige premisser. Det er 

ikke sikkert at vi får etablert et nytt samarbeid. Da vil TVG lyse ut elgjakt på egne 

vilkår.    

 

Først og fremst er oppgaven til styret i Tynset Vestre er å ivareta grunneierens 

interesser, også når det gjelder organisering av elgjakt. 

 I vedtektene § 2. Lagets formål står:  

«Grunneierlagets formål er å samle grunneiere og rettighetshavere i området (jmfr. § 
5) for i samarbeid å utnytte utmarksressursene som et ledd i næringene og innenfor 
rammen av lagets ansvarsområde. Grunneierlagets skal arbeide for at ressursene 
blir ivaretatt på en økonomisk optimal måte for medlemmene. Det skal legges stor 
vekt på å bevare jordbruks-, skogbruks- og beitemulightene innen området. 
 
Grunneierlaget skal bl.a. påta seg: 
1. å utvikle og omsette jaktmuligheter 
2. å utvikle og omsette fiskemuligheter 
3. å få utarbeidet felles utmarksplan for all utmarksutnyttelse i området 
4. å planlegge og gjennomføre nødvendige fellestiltak innen området (veier ol.) 
5. å utvikle og omsette andre utmarksprodukter i området, f.eks hyttetomter 
(herunder punktfeste), hytter større turistmessige etablissementer m.v. 
 
I sitt arbeid skal grunneierlaget søke og tilgodese grunneiere og rettighetshavere 
samt den ikke grunneiende del av befolkningens behov for utmarksgoder. 
Grunneierlaget kan slutte seg til samarbeidsorganer for jakt-, fiske- og for annen 
relevant virksomhet.» 
  

I praksis tolker styret vedtektene dithen at vi skal veie flere hensyn. Vi vil derfor 

trekke fram disse kriteriene som bør vurderes og legges til grunn når jaktorganisering 

skal bestemmes.  

1. Pris på jakt 

2. Ansvar for forvalting og bærekraftig ressursutnyttelse 

3. Tilgjengelighet til jakt 

Om pris på jakt  

Fastsetting av pris på jakt er blitt et kontroversielt tema, og det er en åpenbar 

interessekonflikt mellom jaktende og ikke jaktende grunneier. Normalt vil 



prisfastsetting (veldig forenklet) i vårt økonomiske system skje gjennom en 

forhandling mellom selger og kjøper på et marked, basert på forholdet mellom tilbud 

og etterspørsel. Men det er ikke så enkelt med storviltjakt, hvor størstedelen av 

tilbudet ikke er tilgjengelig i et åpent marked. Det fører til høyere priser på jakt som 

kan kjøpes, kontra jakt som tilbys rettighetshavere. Teoretisk kan grunneier tjene 

mere penger på jakt, ved å tilby mer på markedet. Samtidig vet vi at viltmotak som 

Stensaasen betaler kr 80,- pr kg.  

 

Om ansvar for forvaltning og bærekraftig ressursutnyttelse 
 
Om prissetting av jakt er komplisert og kontroversielt, er forvalting minst de samme. 
Men der er vi heldig, siden forvalting av elgstammen er regionalt organisert og faglig 
forankret på en måte som hvert enkelt grunneierlag ikke har forutsetninger eller 
ressurser til. TVG er medlem av Nord-Østerdal og Røros elgregion. I samarbeid med 
statlige forvaltningsmyndigheter er det regionen som fastsetter kvotene med mål om 
en bærekraftig elgstamme. De faglige kriteriene som benyttes er overvåkning av 
tilgjengelige beiteressurser, observasjoner av antall dyr og tallmessig forhold mellom 
okse/ku og alder. En for stor bestand fører til beiteskader og redusert helse/sunnhet i 
stammen. Heldigvis trenger ikke vi i TVG å bruke ressurser selv på å finne riktig 
bestandsnivå. Vi får ei tildelt ei kvote og en avskytingsmodell, og vår forpliktelser er å 
være lojal mot denne. Systemet er dynamisk, og kan føre til variasjon i tildelt kvote år 
for år. Meningene blant jegere er gjerne sterke og mangfoldige mht. forvaltning, og 
det i seg selv er et godt argument for dagens system er bedre enn alternativene. 
Styret i TVG sitt ansvar her er å fremme en jaktorganisering som også sikrer at tildelt 
kvote blir fylt.  
 

 

Om tilgjengelighet av jakt  

Det er lett å tenke at dette er det minst vikte hensynet TVG skal ivareta. Å øke 

pengeverdien av jakta, samt ivareta forvaltningspliktene kan høres langt viktigere ut. 

Men her vil jaktutvalget i TVG anføre et par momenter. Jakt og fangst har lange 

tradisjoner i regionene. Elgjakt er også en krevende form for jakt. Den krever høy 

grad av organisering og ressurser, både i selve jakta og ved ivaretagelse og foredling 

av viltet etter felling. Jaktlagene tilbringer mange timer sammen både i skogen og 

etter jakt. Utenfor jakta er det også mye aktivitet, med trening av hunder, 

skytetrening, inspisering av jaktterreng osv. I et bredere samfunnsperspektiv kan 

tilgang til jakt også gi motivasjon for bosetting i vårt distrikt.    

Tradisjonen med grunneierbasert tildeling av jakt er lang og svært festet. For å 

tilgodese grunneiere i TVG vil vi foreslå at jaktlag som tildeles jakt i TVG må bestå av 

minimum to jaktende grunneiere fra TVG.  

 

Så vil vi foreslå en prøveordning der grunneiere i TVG som ønsker å delta på 

storviltjakt, men som ikke har jaktlag, kan melde denne interessen til jaktutvalget i 

TVG. Jaktutvalget i TVG vil da i dialog med jaktlagene søke å tilby grunneier en plass 

i et etablert jaktlag. Dog vil vi ikke foreslå og pålegge et jaktlag mer enn 10 

medlemmer.        

    

Styret sitt forslag til vedtak.  



1. Tynset Vestre trer ut av 6 feltsamarbeidet i sin nåværende form fra høsten 

2022. 

2. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede muligheten for en felles jaktsøknad 

sammen med andre grunneierlag i Tynset kommune.  

3. Grunnlaget for felles søknad forutsetter felles søknadskriterier, samt en 

harmonisering av jakt-tider, størrelse på felt og kvoter. 

4. Hvis det ikke oppnås et samarbeid, vil Tynset Vestre selv utarbeide 

jaktsøknad basert på vedlagte kriterier.  

  

     

 

Søkekriterier for storviltjakt i Tynset Vestre.  

 

1. Jaktlag som vil søke må bestå av minimum 6 jegere, hvorav minimum to er 

grunneiere og medlem. For å tildeles jakt i Tynset Vestre må to jaktende være 

grunneier/medlem i Tynset Vestre. Det er kun en jaktrett pr. eiendom, men 

ektefelle/samboer og barn/foreldre av grunneier kan disponere eiers jaktrett hvis 

denne selv ikke jakter.  

 

2. Jaktlaget som får tildelt jakt i samarbeidet, kan ikke ha annen søknadsbasert 

grunneierjakt i Tynset kommune.  

 

Punkter som samarbeidene grunneierlag må seg til  

1. Samarbeidet består av grunneierlag som har fullmakt til deltagelse fra sine 

årsmøter eller styrer. Styre/årsmøter utpeker en person som deltar i et 

samarbeidsråd.  

 

2. Rådets oppgave er å utlyse søknad og foreta trekning av elgjakt i samarbeidet. 

Alle medlemmer av rådet deltar ved trekningen.  

 

3. Deltagende grunneierlag søker å tilby like jaktfelt mht. til areal, kvote og jakttider.   

 

4. For å tildeles jakt i Tynset vestre må jaktlaget bestå av minimum to jaktende 

grunneiere fra Tynset Vestre. 

 

5. Jaktfeltene i samarbeidet har en størrelse som gjør at det kan disponeres av to 

lag. Jaktlagene kan selv velge om de vil jakte sammen eller dele feltet i en 

periode av sju dager i strekk. Begge lag må være enig om samjakt. Hvis ikke 

avgjøres fordeling av periode etter trekning.    

 

6. Kjøtt-pris bestemmes hvert enkelt grunneierlag og grunneierlag kan kreve såkalt 

gangkort for medlemmer av jaktlaget som ikke er grunneier. Av hensyn til yngre 



jegere skal det i samarbeidet ikke kreves gangkort av jegere før året 

vedkommende fyller 26 år.  

 

7. Grunneiere som ønsker å jakte, men ikke har jaktlag, kan melde sin interesse til 

styre/jaktutvalget i Tynset kommune. Rådet vil da tildele vedkommende plass i 

jaktlag med færrest medlemmer. Dog vil ikke rådet pålegge jaktlag i samarbeidet 

mer en 10 medlemmer.  

 
 

Vedlegg sak 12 

Forslag Stein Oddvar Østgård 

1. Innenbygdsboende i Tynset Kommune:  

Jegere på jaktlaget som ikke er grunneier/medlem, men innenbygds etter folkeregistret i 

Tynset Kommune betaler gangkort på kr 2 500,- til TVG og gjestejegere for kortere perioder 

inntil 3 dager kr 300,- pr dag.  

  

Utenbygdsboende:  

Utenbygds jegere på jaktlaget som ikke er grunneier/medlem betaler gangkort på kr 5 000,- 

til TVG og gjestejegere for kortere perioder inntil 3 dager kr 600,- pr dag.  

  

Barn/foreldre/samboer/ektefelle til jaktende grunneier og de på jaktlaget under 25 år slipper 

gangkort.  

 

 

 

Forslag styret TVG 

Innføring av gangkort Elgjakt.  

Tynset vestre foreslår å innføre et eget gangkort for deltagere på elgjakt som ikke er grunneiere eller 

ektefelle/samboer, barn/foreldre av grunneier. Kravet om gangkortet gjelder fra året jeger fyller 26 

år. Vi ønsker også å differensiere prisen mellom jegere med bosted i Tynset og jegere med annet 

bosted.  

 

Forslag til vedtak.  

Det innføres gangkort for deltagere på elgjaktlag som ikke er grunneiere. 

Innenbygds kr 1000. Utenbygds kr 2000. Dagskort kr innenbygds 200,-. Dagskort utenbygds kr 400,-  

 

Vedlegg sak 14 



 

Vedlegg sak 16 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2022 

Tynset Vestre grunneierlag 

Hovedstyret  Velges 
for år 

  

Leder Karin Myren Graneng 1 Ny Leder velges for 1 år 

Jakt og fiskeutvalget Geir Arne Mælan 2 Gjenvalg  

Beiteutvalget Roger Øvereng 2 Ny  

Vegutvalget Odd Erik Hilton 1 Ikke på valg  

Sekretær Liv Marit Mælen 2 Ny  

     

Jakt og fiskeutvalget     

Leder Geir Arne Mælan 2 Gjenvalg  

Medlem Atle Nyutstumo 2 Gjenvalg  

Medlem Eivind Vangen 2 Gjenvalg  

Vara Ola Utgård 1 Ikke på valg  

     

Beiteutvalget     

Leder Roger Øvereng 2 Ny leder  

Medlem Erik Aaen 2 Gjenvalg  

Medlem Ola Barstad 2 Ny  

Vara Bjørn Jordet 2 Ny  

     

Vegutvalget     

Leder Odd Erik Hilton 1 Ikke på valg  

Medlem Sindre Gjelten 1 Ikke på valg  

Medlem Erik Tveråen 2 Gjenvalg  

Medlem Jon Hansæl 2 Ny  

Vara Asgeir Oddlien 2 Ny  

     

Valgkomite     

Leder Andreas Gjelten 1 år Ikke på valg Møteleder 2023 

 Martin Ruud Rehder 2 år Ikke på valg  

 Kristoffer Mælen 3 år Ny  

     

 

Godtgjøring styret: 

Valgkomiteen foreslår følgende satser for hovedstyret: 

Leder:   kr 10 000. 

Medlemmer:  kr    6000. 

Valgkomiteen Tynset Vestre Grunneierlag  Tynset 28.02.2022 

Martin Ruud Rehder, Andreas Gjelten, Bersvend Salbu. 



 



Nr.
Hittil i år Hittil i fjor

Kontonavn Beløp Beløp

Salgs- og driftsinntekt
3000 Salg av jaktkort ikke ford. 4 000 6 400 
3002 Jakt - storvilt 331 294 314 228 
3003 Jakt - rådyr 37 920 54 640 
3004 Jakt - hare 19 000 23 360 
3006 Jakt - rype-skogsfugl 42 176 91 373 
3009 Fiskekort 1 383  
3145 Bompenger Lonsjølia 5 368 5 559 
3146 Bompenger sms/vipps 63 960 158 918 
3200 Årsavgifter vei 407 635 326 302 
3422 Offent. tilskudd vei 30 000  
3470 Tilskudd Sperregjerde 8 734  
3901 Straffegebyr/bot 2 400  
3902 Purregebyr 700  
3910 Erstatning fra forsvaret 194 062 101 738 

Sum Salgs- og driftsinntekt 1 082 518 1 148 632 

Varekostnad
4010 Fòrkjøp til vilt 6 496 696 
4040 Fiskeyngel 3 000 2 400 

Sum Varekostnad 3 096 9 496 

Lønnskostnad
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling 28 000 28 000 
5400 Arbeidsgiveravgift 1 792 1 792 

Sum Lønnskostnad 29 792 29 792 

Driftskostn. og av- og nedskrivninger
6491 Arealleie 58 153 70 250 
6631 Vedlikehold veier (fordel) 747 404 671 293 
6695 Avg.pl. kostnader Sperregjerde 65 954 14 190 
6705 Regnskapshonorar (fordel) 62 461 29 740 
6706 Sekretærtj./oppsyn (fordel) 23 244 52 228 
6793 Veiing av storvilt  12 994 
6940 Porto (fordel) 2 992  

Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger 850 694 960 207 

Annen driftskostnad
7210 Provisjon Inatur 15 075 19 150 
7211 Provisjon vipps 2 109 2 191 
7302 Annonser jakt/fiske 3 355 1 604 
7400 Kontingent, fradragsberettiget 15 609 19 216 
7402 Fellingsavgifter 28 158 27 120 
7405 Beite og tiltaksavgift 11 500 21 300 
7407 Predatoravgift 7 508 5 991 
7700 Avg.fri kostnader Sperregjerde 6 257  
7710 Styre og årsmøte utg. 1 260 4 050 
7770 Bank- og kortgebyr 3 191 2 627 
7790 Annen kostnad 678 29 355 

Sum Annen driftskostnad 132 604 94 701 

54 437 66 331 Driftsresultat

8051 Renteinntekt bankinnskudd 5 723 3 910 
8055 Renteinntekt kundefordringer 298  
8056 Renteinnt sperregjerde 97 38 
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Nr.
Hittil i år Hittil i fjor

Kontonavn Beløp Beløp

8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 13  
8150 Annen rentekostnad   
8155 Rentekostnad leverandørgjeld 2 389  
8300 Betalbar skatt 1 876  

56 277 70 279 Årsresultat

2021
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Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett

Denne periode

Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett

Hittil

EIENDELER

Kundefordringer1500 237 731,75    326 617,25    237 731,75    326 617,25    

Nord-østerdal Utmarkstjenester AS1501 0,00    0,00    0,00    0,00    

Inatur Norge AS1502 4 550,00    962,50    4 550,00    962,50    

Innovasjon Norge1503 0,00    0,00    0,00    0,00    

Tynset kommune1504 15 000,00    0,00    15 000,00    0,00    

TV tilgde Aasansameie1510 1 600,00    0,00    1 600,00    0,00    

Aasansameie tilgod TV1511 0,00    0,00    0,00    0,00    

Tynset Vestre Sperregjerdelag1515 45 132,00    27 030,00    45 132,00    27 030,00    

Oppgjørskonto - MVA1640 34 425,00    0,00    34 425,00    0,00    

Påløpt jaktinntekter1751 28 573,13    28 573,13    

SH.1895 42 30712 Forening kto1920 1 082 175,68    1 496 005,72    1 082 175,68    1 496 005,72    

SH 1895 26 31345 Høyr. spare1921 563 991,70    564 949,70    563 991,70    564 949,70    

SH 1822 36 24967 Vei1925 6 816,72    6 816,72    6 816,72    6 816,72    

SH 1822.66.78189 Drif.kto 1927 579 425,58    214 453,28    579 425,58    214 453,28    

SH 1822.66.78421 skattetrekk1950 8 800,00    0,00    8 800,00    0,00    

Eiendeler 2 665 408,30    2 579 648,43    2 665 408,30    2 579 648,43    0    0    

EGENKAPITAL OG GJELD

Annen egenkapital2050 1 258 710,95 cr1 258 710,95 cr1 258 710,95 cr1 258 710,95 cr

70 278,96 cr 0,00    70 278,96 cr 0,00    Udisponert resultat (Ikke bokført)

Leverandørgjeld2400 616 823,89 cr701 522,44 cr616 823,89 cr701 522,44 cr

Skyldig arealleie2401 574 008,00 cr644 258,00 cr574 008,00 cr644 258,00 cr

TV skylder Aasansameie2411 15 900,00 cr0,00    15 900,00 cr0,00    

Betalbar skatt, ikke utlignet2500 1 876,00 cr0,00    1 876,00 cr0,00    

Betalbar skatt, utlignet2510 0,00    0,00    

Forskuddstrekk2600 8 800,00 cr0,00    8 800,00 cr0,00    

Utgående merverdiavgift, høy sats2701 0,00    115 356,88 cr0,00    115 356,88 cr

Inngående merverdiavgift, høy sats2711 0,00    124 718,93    0,00    124 718,93    

Oppgjørskonto merverdiavgift2740 0,41    0,00    0,41    0,00    

Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift2770 1 792,00 cr0,00    1 792,00 cr0,00    

Skyldig lønn2930 0,00    0,00    0,00    0,00    

Ukjent innbetaler2991 0,00    0,00    0,00    0,00    

Periodisert erst forsvaret2995 101 738,00 cr0,00    101 738,00 cr0,00    

Egenkapital og gjeld 2 665 408,30 cr 2 579 648,43 cr 2 665 408,30 cr 2 579 648,43 cr0    0    
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2021/13

Saldoliste - kunder

Kunde Omsetning Saldo i fjorSaldo

Tynset Vestre Grunneierlag SA 1

for

Side :

År/Periode:

Nr.

Pr. dato:

Berg, Ola10002 2 505,00    2 505,00    0,00    

Berg, Nina Margrethe10011 1 357,00    2 714,00    1 357,00    

Eggen, Inger Johanne10016 1 637,00    1 637,00    0,00    

Ellevold, Trond10031 1 609,00    6 036,00    4 427,00    

Graneng, Karin Myren10055 2 119,00    2 119,00    0,00    

Evensen, Jan Tore10090 1 357,00    2 714,00    1 357,00    

Ruud, Morten Erik10118 1 357,00    160,00 cr 160,00 cr

Østgård, Stein Oddvar10131 1 805,00    1 805,00    2 605,00    

Bjørnstad-Tuveng, Elin10136 1 581,00    1 581,00    0,00    

Østigård, Karin og Olav10140 6 255,00    6 255,00    0,00    

Telgardsenget, Håken10171 1 637,00    1 637,00    0,00    

Jordet, Nina Godtland/Geir10221 1 357,00    1 357,00    0,00    

Helle Bjørnsrud10237 2 157,00    4 134,00    1 977,00    

Vik, Ingeborg10251 1 357,00    1 357,00    0,00    

Aaseng, Gunhild10257 1 889,00    3 778,00    1 889,00    

Aaen, Signy Marie10270 1 637,00    1 637,00    0,00    

Jaktlaget Asgeir Oddlien10302 38 906,25    38 906,25    0,00    

Alvdal Tynset Sport AS10307 5 400,00    5 400,00    0,00    

Tangen, Roar10345 1 357,00    2 714,00    1 357,00    

Sundmoen, Oddbjørn10383 800,00    800,00    0,00    

Jacobsen, David10399 1 600,00    1 600,00 cr 1 600,00 cr

Jaktlaget Stig Nesseth10410 37 312,50    37 312,50    0,00    

Jaktlaget Hallgeir Hauge Brendbakken10411 48 000,00    48 000,00    0,00    

Telnes, Camilla10417 2 429,00    2 429,00    0,00    

Hansson, Jon Andre10423 800,00    800,00    0,00    

Morønning, Tonje10437 3 229,00    3 229,00    0,00    

Tynset Utmarksråd10451 0,00    5 301,75    5 301,75    

Jaktlaget Arne Støholen10456 59 718,75    59 718,75    57 937,50    

Jaktlaget Per Morten Bangen10465 36 093,75    36 093,75    0,00    

Jaktlaget Eivind Langberg Vangen10466 46 406,25    46 406,25    0,00    

76 448,25    326 617,25    313 668,50    Totalt

POH Tynset Vestre Grunneierlag SA (628) 07.03.22  11:13
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Kjøp

Saldoliste - leverandører

Leverandør Saldo i fjorSaldo

Tynset Vestre Grunneierlag SA 1

for

Side :

År/Periode:

Nr.

Pr. dato:

Nord-Østerdal Utmarkstjenester  AS20000 45 096,95 cr17 760,44 cr 27 731,14 cr

Tynset Utmarksråd20010 33 581,00 cr13 140,00 cr 0,00    

Brdr. Harsjøen Entr.forretning AS20016 614 379,00 cr614 379,00 cr 532 336,25 cr

Nord Østerdal Røros Elgregion20023 33 825,00 cr17 550,00 cr 17 825,00 cr

Vekstra Nord-Øst SA20024 66 255,00 cr8 303,00 cr 7 558,00 cr

Gjelten Graveservvice DA 20041 105 531,25 cr27 000,00 cr 18 062,50 cr

Vangen, Kari Bull20110 0,00    1 400,00 cr 1 400,00 cr

Vangen, Arnt20171 0,00    1 300,00 cr 1 300,00 cr

Ruud, Morten Erik20203 0,00    380,00 cr 380,00 cr

Brennhaug, Stian20222 0,00    3 250,00 cr 3 250,00 cr

Tynset Kommune20228 0,00    440,00 cr 440,00 cr

Bjørnstad-Tuveng, Elin20252 0,00    460,00 cr 460,00 cr

Godtland, Klemet20260 0,00    200,00 cr 200,00 cr

Nilsen, Roger20263 0,00    860,00 cr 860,00 cr

Telstad20272 0,00    4 900,00    4 900,00    

606 902,89 cr701 522,44 cr 898 668,20 crTotalt
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Kundefordringer1500 737 646,38 237 731,75    237 731,75    648 760,88 326 617,25    

Inatur Norge AS1502 165 462,50 4 550,00    4 550,00    169 050,00 962,50    

Tynset kommune1504 15 000,00    15 000,00    15 000,00 0,00    

TV tilgde Aasansameie1510 1 600,00    1 600,00    1 600,00 0,00    

Tynset Vestre Sperregjerdelag1515 45 132,00    45 132,00    18 102,00 27 030,00    

Oppgjørskonto - MVA1640 34 425,00    34 425,00    34 425,00 0,00    

Påløpt jaktinntekter1751 28 573,13 28 573,13    

SH.1895 42 30712 Forening kto1920 820 253,63 1 082 175,68    1 082 175,68    406 423,59 1 496 005,72    

SH 1895 26 31345 Høyr. spare1921 958,00 563 991,70    563 991,70    564 949,70    

SH 1822 36 24967 Vei1925 6 816,72    6 816,72    6 816,72    

SH 1822.66.78189 Drif.kto 1927 167 368,95 579 425,58    579 425,58    532 341,25 214 453,28    

SH 1822.66.78421 skattetrekk1950 8 800,00    8 800,00    8 800,00 0,00    

Annen egenkapital2050 1 258 710,95 cr1 258 710,95 cr 1 258 710,95 cr

Leverandørgjeld2400 873 360,34 616 823,89 cr616 823,89 cr 958 058,89 701 522,44 cr

Skyldig arealleie2401 574 008,00 cr574 008,00 cr 70 250,00 644 258,00 cr

TV skylder Aasansameie2411 15 900,00 15 900,00 cr15 900,00 cr 0,00    

Betalbar skatt, ikke utlignet2500 1 876,00 1 876,00 cr1 876,00 cr 0,00    

Betalbar skatt, utlignet2510 1 876,00 1 876,00 0,00    

Forskuddstrekk2600 16 970,00 8 800,00 cr8 800,00 cr 8 170,00 0,00    

Utgående merverdiavgift, høy sats2701 0,00    115 356,88 115 356,88 cr

Inngående merverdiavgift, høy sats2711 124 718,93 0,00    124 718,93    

Oppgjørskonto merverdiavgift2740 0,41    0,41    0,41 0,00    

Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift2770 3 584,00 1 792,00 cr1 792,00 cr 1 792,00 0,00    

Skyldig lønn2930 19 830,00 0,00    0,00    19 830,00 0,00    

Periodisert erst forsvaret2995 101 738,00 101 738,00 cr101 738,00 cr 0,00    

Salg av jaktkort ikke ford.3000 4 000,00 cr6 400,00 6 400,00 cr

Jakt - storvilt3002 331 294,00 cr314 227,50 314 227,50 cr

Jakt - rådyr3003 37 920,00 cr54 640,00 54 640,00 cr

Jakt - hare3004 240,00 19 000,00 cr23 600,00 23 360,00 cr

Jakt - rype-skogsfugl3006 42 176,00 cr91 373,13 91 373,13 cr

Fiskekort3009 1 383,00 cr0,00    

Bompenger Lonsjølia3145 5 368,00 cr5 559,00 5 559,00 cr

Bompenger sms/vipps3146 63 960,00 cr158 918,00 158 918,00 cr

Årsavgifter vei3200 355 884,00 407 635,00 cr682 186,00 326 302,00 cr

Offent. tilskudd vei3422 30 000,00 cr0,00    

Tilskudd Sperregjerde3470 8 734,00 cr0,00    

Straffegebyr/bot3901 2 400,00 cr0,00    

Purregebyr3902 700,00 cr0,00    

Erstatning fra forsvaret3910 194 062,00 cr101 738,00 101 738,00 cr

Fòrkjøp til vilt4010 696,25 6 496,00    696,25    

Fiskeyngel 4040 2 400,00 3 000,00    2 400,00    

Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling5330 56 000,00 28 000,00    28 000,00 28 000,00    

Arbeidsgiveravgift5400 3 584,00 1 792,00    1 792,00 1 792,00    

Tynset Vestre Grunneierlag SA

Saldobalanse

1

for

Side:

01 13 2021

Konto

Saldo ett

år tilbake

Periode/år : - /

Kontotekst

Saldo

periodestart

Bevegelser i perioden

Debet Kredit

Saldo

periodeslutt

Dato fra-til: -

POH 07.03.22  11:13Tynset Vestre Grunneierlag SA (628)



Arealleie6491 70 250,00 58 153,00    70 250,00    

Vedlikehold veier (fordel)6631 671 292,71 747 403,58    671 292,71    

Avg.pl. kostnader Sperregjerde6695 14 189,60 65 953,60    14 189,60    

Regnskapshonorar (fordel)6705 59 479,20 62 460,64    29 739,60 29 739,60    

Sekretærtj./oppsyn (fordel)6706 62 695,00 23 243,94    10 466,72 52 228,28    

Veiing av storvilt6793 12 994,02 12 994,02    

Porto (fordel)6940 2 992,00    0,00    

Provisjon Inatur7210 19 150,00 15 075,00    19 150,00    

Provisjon vipps7211 2 191,05 2 109,27    2 191,05    

Annonser jakt/fiske7302 1 604,00 3 355,40    1 604,00    

Kontingent, fradragsberettiget7400 19 216,00 15 608,54    19 216,00    

Fellingsavgifter7402 27 120,00 28 158,00    27 120,00    

Beite og tiltaksavgift7405 21 300,00 11 500,00    21 300,00    

Predatoravgift7407 5 991,00 7 508,00    5 991,00    

Avg.fri kostnader Sperregjerde7700 6 257,00    0,00    

Styre og årsmøte utg.7710 8 100,00 1 260,00    4 050,00 4 050,00    

Bank- og kortgebyr7770 4 848,07 3 191,30    2 220,91 2 627,16    

Annen kostnad7790 30 980,00 678,00    1 625,00 29 355,00    

Renteinntekt bankinnskudd8051 5 723,00 cr3 910,00 3 910,00 cr

Renteinntekt kundefordringer8055 297,53 cr0,00    

Renteinnt sperregjerde8056 97,00 cr38,00 38,00 cr

Rentekostnad, ikke fradragsberettiget8140 13,00    0,00    

Rentekostnad leverandørgjeld8155 2 388,76    0,00    

Betalbar skatt8300 1 876,00    0,00    

Overføringer annen egenkapital8960 56 276,50    0,00    
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0,00    0,00    0,00    4 530 320,76 4 530 320,76Totalsummer










