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Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus 
lørdag 14. april 2012 kl. 10.00

Transport av storbukk skutt nord for Rundfloen mand. 22. august 2011. Ragnhild Utstumo og hoppa 
“Litlestjerna” sørget for transporten sammen med Per Galåen. Foto: Arne Nyaas
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Årsmøtet ble avholdt i Samfunnshuset lørdag 2. april 2011. Det møtte 24 stemmeberettigede og det ble behandlet 8 
saker.

I løpet av driftsåret 2011/2012 er det avholdt 19 styremøter og det er behandlet 110 saker. Styrets medlemmer har 
i tillegg deltatt i 25 andre møter, som: Årsmøtet i Forollhogna villreinområde, storviltområdet, vedtektskomitéen, 
elgjaktlagene, viltnemnda, Vingelen Sameie/Vingelen Grunneierlag/Magnillsjøan setersameie/Kvikne fjellstyre/
Kvikne Utmarksråd, Statens naturoppsyn (SNO)/nasjonalparkforvalter/ledere i hamnelagene/grunneierlag/utmark-
slag og Dalsbygda Næring og Utvikling (DNU). Styrets leder har til enhver tid forsøkt å ajourføre møtelista. Det er 
derimot ikke ført statistikk over antall timer som styrets medlemmer har brukt på møtevirksomhet i løpet av driftsåret 
2011/2012, men belastningen har til tider vært urimelig høy. Styrets leder vil berømme medlemmene for høy innsats 
og utbredt vilje til å stå-på for DJJ. Leder har heller ikke ført timer over egen arbeidsinnsats for DJJ. Det er likevel 
grunn til å anta at det samlede antall arbeidstimer for styremedlemmene utgjør minimum halvannet årsverk.

I løpet av arbeidsåret har leder i DJJ fylt to store samlepermer med inn- og utgående skriv, samt to permer med rype-
jaktsøknader og én perm med søknader om villreinjakt. Korrespondansen via epost har vært meget høy. I snitt for 
arbeidsåret har leder mottatt/besvart/sendt cirka 5 eposter hver dag i DJJ-regi, totalt cirka 1500. En medvirkende årsak 
til den kraftige økningen i epost-bruken fra tidligere år, er omleggingen av søknadsopplegget for utenbygds rype- og 
villreinjegere. Jegerne er våre kunder, og disse har krav på god behandling.

Styret har i driftsåret arbeidet med flere store og til tider arbeidskrevende saker. Omlegging av søknadsopplegget for 
utenbygds jegere er allerede nevnt (fra papir til søknad via DJJs hjemmeside). Andre større saker er: Utarbeidelse av 
nye jaktkart for Vestfeltet, Østfeltet og Kjurrudalen Nord, opplegg for salg av rypejaktkort på Dalsbygda Handel, opp-
nevning og oppfølging av vedtektskomitéen ledet av Ola Myrtrøen, tilbakebetaling av tjenestekjøpsmidler fra 2005 til 
Statens naturoppsyn (SNO), ny driftsplan for elg og hjort (Dalsbygda Storviltområde), anmeldelse av ulovlig rypejakt 

Sak 2: Årsmelding
Styret har i driftsåret 2011/2012 bestått av:

Funksjon: Navn: Funksjonstid: På valg:
Styreleder Arne Nyaas 2 år 2013
Nestleder Ivar Ryen 2 år 2012
Kasserer Vegar Lillebakken 2 år 2013
Sekretær Ola Krog 2 år 2012
Styremedlem Stig Morten Hansen 2 år 2012
Vara til styret Kjetil Eggen 1 år 2012
Vara til styret Kjell Erik Brynhildsvoll 1 år 2012
Vara til styret Håvard Østgård 1 år 2012
Vara til styret Rolf Olav Aamo 1 år 2012
Repr. for Såttåhaugen Inge Eggen (Tommy Presthagen)
Revisor Leif  Olav Ryen 1 år 2012
Revisor Kjell Magne Ryen 1 år 2012
Valgkomité leder Geir Østgårdsgjelten 3 år 2012
Valgkomité Anne Bjørnerås 3 år 2013
Valgkomité Knut Bjørnar Myrberg 3 år 2014
Årsm. Forollhogna villreinområde Styret i DJJ 1 år 2012
Vara årsm. Forollhogna Kjetil Eggen 1 år 2012
Årsmøte Dalsbygda Samfunnshus Ola Krog 1 år 2012
Årsmøte Dalsbygda Samfunnshus Stig Morten Hansen 1 år 2012
Vara årsm. Dalsb. Samfunnshus Håvard Østgård 1 år 2012
Ordstyrer årsmøtet 2011/2012 Leif Kåre Kvangraven 1 år 2012
Vara ordstyrer årsm. 2011/2012 Tor Idar Galåen 1 år 2012
Årsmøtet i Dalsbygda Handel Ivar Ryen 1 år 2012
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på Sandtjønnfeltet høsten 2011, gjensidig overgangsavtale i villreinjakta med Vingelen, ajourføring av andre overgang-
savtaler i villreinjakta (Styggfjellet, Romundhaugen og Haugasetra), ajourføring og henstilling om under-tegning av 
jaktavtale med Tolga Utmarmarkslag, ajourføring og oppdatering av jaktavtalen med Dalbusjøeiendommen (utført av 
tidligere leder), samarbeid med Vingelen/Kvikne/Mangnillsjøan om felles holdning til Røros Vestre - samt opplegg for 
ny gjennomgang av tellende areal i villreinjakta, heving av skuddpremiesatsene og samarbeid med Os JFF for uttak av 
predatorer som rødrev og kråke. Styret har også søkt Trygve Gotaas Fond om midler til sistnevnte 
prosjekt, og styret har søkt formannskapet/viltnemnda om det samme. En annen viktig sak for styret har vært å få på 
plass en betalt sekretær for jaktlaget/jaktsameiet. Etter leders klare oppfatning er dette en av forutsetningene for videre 
drift av DJJ, og ikke minst for den framtidige rekrutteringen til styret. I 2011 har styret jobbet en god del for å 
forsterke vårt eget oppsynskorps. Her har Ivar Waag Belsaas fått begrenset politimyndighet (BP) og Mona Østgård-
strøen er i tillegg engasjert som oppsyn i rypejakta. I løpet av vinteren 2011/2012 har Mona tatt oppsynskurset på 
Evenstad, og opplæringen er bekostet av DJJ. Det må også nevnes at styret på ettervinteren i år tok initiativ til et møte 
på Kølbua for diskusjon og informasjon om ulike tjenestekjøpsordninger. Med på møtet var SNO, nasjonalparkfor-
valter, ansatte i Os kommune (miljøvernrådgiver og prosjektleder landbruk), lederne i hamnelagene, grunneierlag, 
utmarkslag, Dalsbygda Bondelag og Os Bonde- og Småbrukarlag. Det må også nevnes at styret før jul inviterte alle 
som på en eller annen måte har jobbet aktivt for Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie i 2011, til en hyggelig julemiddag i 
Samfunnshuset, samtlige med følge.

Informasjon og søknad via http://jaktlaget.dalsbygda.no/:
I driftsåret 2011/2012 har styret aktivt brukt  jaktlaget/jaktsameiets nettside både til å informere, men også til søknader 
om rype- og villreinjakt, samt rapportering av småviltjakta. Tilbakemeldingene fra brukerne har vært gode. Referat 
fra samtlige styremøter legges også ut her. At brukerne setter pris på nettsida viser besøksstatistikken. I perioden fra 2. 
april 2011 og ut februar 2012 ble hjemmesida lastet 30.700 ganger av totalt 14.600 besøkende. Det gir et snitt på drøyt 
90 sidelastinger hver dag i perioden. 94 prosent av brukerne er norske.

Villreinjakta:
I 2011 ble DJJ tildelt en kvote på 70 dyr. Med to overgangsdyr (Romundhaugen og Haugasetra) hadde vi totalt 72 dyr 
til fordeling, slik: 7 storbukker, 14 småbukker, 21 simler og 30 kalver. Vi mottok i alt 107 søknader. Nesten halvparten 
av søkerne hadde kalv som førsteønske. 61 av søkerne hadde tilknytning til Dalsbygda (grunneiere og andre), 20 kom 
fra Os/Tufsingdalen, mens de øvrige var bosatt andre steder i Norge. Med “nytegnet” overgangsavtale med Vingelen 
(overgang fra og med 22. august til og med 9. september langs felles grense fra sør til nord, og uten krav om å varsle 
på forhånd) var forhåpningen til jaktresultatet stort. Oppsummeringen viste at våre jegere krysset grensa til Vingelen 
54 ganger, men av kvoten på 72 dyr ble bare 60 felt. Det ga en fellingsprosent på 83,3 - og dermed havnet Dalsbygda 
på jumboplass på fellingsstatistikken i Forollhogna. Ved årets tildeling kommer styret til å kreve at jegerne
avsetter tid til å jakte villrein! En tilsvarende overgangsavtale med Vingelen er undertegnet for villreinjakta høsten 
2012. Som i tidligere år gjorde Edvard Ryen en utmerket jobb med veiing av dyr både for våre egne jegere, men også 
for mange utenbygds jegere med overgangsavtale. 

Elgjakta:
Dalsbygda Storviltområde gikk ut av Nord-Østerdal-Røros elgregion i 2010. Hovedårsaken til utmeldingen var 
innføringen av vinterjakt i Tolga/Tynset. Som eget jaktvald plikter vi å følge vår egen driftsplan, og etter råd fra Direk-
toratet for naturforvaltning (DN) ved Johan Danielsen og i samarbeid med våre elgjaktledere, har Ola Krog ledet dette 
arbeidet i 2011/2012. En ny tre-årig driftsplan hjemlet i vedtektene for Dalsbygda Storviltområde av 8. mars 1998, 
ble derfor enstemmig vedtatt av Dalsbygda Storviltområde den 15. februar 2012. Planen gjelder for jaktårene 2012, 
2013 og 2014. Hovedmålsettingen i planen er å stabilisere elgstammen og å holde den på 1989-nivå - som tilsvarer en 
stamme i Dalsbygda Storviltområde på cirka 200 dyr (cirka 580 i hele Os kommune). Målsettingen er at okseandelen 
skal være på cirka 35 prosent, som tilsvarer 1 okse per 1,5 - 2 koller. Planen omfatter også hjort, hvor målet er å holde 
stammen nede på et minium.

For elgjakta høsten 2011 tildelte formannskapet som viltnemnd, en kvote på 62 dyr til Dalsbygda Storviltområde.  Av 
denne kvoten valgte Dalsbygda Storviltområde å holde tilbake 5 okser og 5 koller til vurdering og evnt. tildeling i 2. 
perioden. Ingen ekstra dyr ble tildelt før jaktstart i andreperioden. Av totalt 52 tildelte dyr fra Dalsbygda Storviltom-
råde ble 43 dyr felt. Det ga en fellingsprosent på 82,7. Se oversikt  over lag og felling side 11 og 12.
Se rapport om fôring av elg vinteren 2011-2012 side 13.
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Hjortejakta:
Målsettingen for hele Os kommune er å holde bestanden av hjort på et minimumsnivå, og formannskapet (viltnemnda) 
fastsatte totalkvoten til 40 dyr med fri avskyting. I løpet av sommeren og tidlig høst ble det sett en god del hjort på
innmarka i Dalsbygda, i enkelte tilfeller opp til seks dyr på det samme jordet. Interessen for hjortejakt er relativt stor 
og 17 jegere bosatt i Dalsbygda søkte om hjortejakt og ble tildelt jakt (med krav om: tilgang på godkjent ettersøks-
hund, 80 treningsskudd, betalt jegeravgift og bestått skyteprøve). I brevet som jegerne mottok fra styret i DJJ, ble det 
i pkt. 1 presisert at jakt på innmark må avklares med grunneier på forhånd. To hjort ble felt under jakta i fjor høst og 
begge på første jaktdagen. Ved tildelingen i 2012 er det grunn for å gjenta at jakt på innmark ikke er tillatt uten
grunneiers samtykke.

Beverjakta:
Jakttida for bever er fra 1. oktober til og med 15. mai. For jaktåret 2010/2011 hadde DJJ en kvote på 14. Av disse ble 6 
felt. Det ga en fellingsprosent på 43. Antall jegere 7.

Rådyrjakta:
For jaktsesongen 2011 ble Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie tildelt en kvote på 20 dyr. Styret fordelte 18 dyr på fire jakt-
lag, med ekstra tildeling av de siste to dersom ett av lagene fylte kvoten. Bare 3 dyr ble felt i løpet av jakta, 2 voksne 
bukker og 1 kalv (felt etter å ha blitt påkjørt av bil). I løpet av jakta var det flere ettersøk, og samtlige ettersøk ble 
meldt til viltnemnda og leder i DJJ.

Harejakta:
I løpet av høsten i fjor ble det skutt 40 harer mot 31 i 2010. Mesteparten av harene som ble skutt, var voksne dyr. En 
stor bestand av rev og andre predatorer er trolig forklaringen på at produksjonen slo feil. Harejakta drives i hovedsak 
av utenbygds jegere i elgjaktpausa. 34 jegere deltok i harejakta i fjor mot 33 i 2010.  Flere av lagene har tydelig gitt 
uttrykk for misnøye med jaktforholdene, p.g.a. gjerder som skader hundene. Styret i DJJ har en stor utfordring i å 
tilrettelegge bedre for harejegerne. 

Rypejakta:
Rypejakta er desidert den jaktformen som betyr mest for jaktlaget/jaktsameiets økonomi, og rypejakta vil bli enda 
mer betydningsfull i årene som kommer. De årlige tellingene i forkant av jakta har gjort Dalsbygda til et kjent navn 
i rypejaktsammenheng. I dag respekteres det at styret i dårlige produksjonsår fastsetter dagskvoter for å unngå over-
beskatning.  Etter flere gode produksjonsår først på 2000-tallet, med 2005 som det beste året, kom tilbakegangen i 
2009. Dalsbygda hadde da en kraftig reduksjon i stamfuglbestanden, og produksjonen slo nesten helt feil. Resultatet 
ble avkortet jakt, fredning av Vestfeltet og en dagskvote på 1 rype per jeger per dag. Til tross for ytterligere reduksjon 
av stamfuglbestanden fram til klekking i 2010, gikk produksjonen langt bedre, og uttaket ble satt til 2 ryper per jeger 
per dag. Målet med en såpass lav dagskvote var å bygge opp igjen stamfuglbestanden - noe DJJ delvis lyktes med.
Utsiktene før høsttakseringen i 2011 var gode - med mye mus og lemen i fjellet. I fjor vår krydde det av lemen over 
hele området, men noe skjedde ved St. Hans-tider i fjor. Da forvant lemenene i fjellet under kote 900, for å dukke opp 
igjen over nesten hele telleområdet i august. MEN, mye mus og lemen fører automatisk til gode kår også for preda-
torene - og på enkelte tellelinjer i fjor ble det registrert en god del dagrovfugl. I skogsområdene i dalførene ble det 
observert flere store rødrevkull - og styret i DJJ fryktet konsekvensen for stamfuglbestanden, dersom smågnager-
bestanden krakket i løpet av senhøsten. I forvaltningssammenheng er stamfuglbestanden “kapitalen” som MÅ tas vare 
på - og alt tilsa at 2 ryper per jeger per dag - var et fornuftig vedtak også i fjor høst.

Statistikken viser at 282 rypejegere deltok i jakta i fjor høst, mot 243 i 2010. 757 ryper ble felt (633 i 2010). 

Den store endringen sammenlignet med tidligere år for utenbygds rypejegere, var tildeling av jakt etter søknad. Da 
leder oppdaget at et fåtall utenbygds rypejegere hadde søkt via ordinær utlysning av jakt (felles for alle jaktformer), 
fikk disse beskjed om å søke på nytt - og at det nye søknadsopplegget på DJJs hjemmeside ville være klart fra 7. juni. 
I tillegg sendte styret brev til nærmere 200 rypejegere som hadde jaktet i Dalsbygda de 10 siste årene, for å gjøre også 
disse oppmerksomme på omleggingen. For styret var det vesentlig å få greie på hvor mange som ønsket å jakte rype i 
Dalsbygda høsten 2011. Dermed kunne DJJ i forkant av jakta styre tildelingen av jaktkort, og på denne måten regulere 
jaktpresset på kortområdene Vestfeltet, Østfeltet og Kjurrudalen Nord.
En annen vesentlig endring i kortsalget i fjor høst, var avtalen med Dalsbygda Handel om salg av rypejaktkort etter 
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endt andreperiode og resten av jaktsesongen. Salget skjedde i åpningstida for butikken, og etter oppsett bestemt av 
styret i jaktlaget/jaktsameiet. For denne jobben fikk Dalsbygda Handel 15 prosent av netto kortsalg. Butikken avsluttet 
salget i midten av desember og hadde da solgt rypejaktkort for brutto 40.400 kr. Erfaringene med kortsalget på
butikken var så positive både for de ansatte på Dalsbygda Handel og for styret i DJJ, at en tilsvarende “salgsavtale” vil 
bli inngått også for høsten 2012.

For rypejakta må det nevnes at styret i DJJ søkte og fikk innvilget dispensasjon fra båndtvangsloven for å
kontrollsjekke tellelinje 4 i Kjurrudalen i løpet av april/mai i fjor. Dette for å få et lite “hint” om “tingenes tilstand” 
i rypefjellet. Det samme vil blir gjort våren 2012. Styret vil ellers berømme “rypetaksørene” som gjør en uvurderlig 
jobb i augustfjellet, som de har gjort hvert år siden ryperegistreringene startet i 1992. En stor takk til Stig Ole
Henningsmo og hans mannskap! 

Rovvilt: 
Den store bestanden av smågnagere på senhøsten i 
2010 økte kraftig i løpet av våren/sommeren i 2011. 
Dette ga gode tider for predatorer som rødrev, kråke, 
røyskatt og mår, med bestansøkning som resultat. Av 
frykt for konsekvensene for rype- og harebestanden 
ved krakk i smågnagerbestanden, innledet DJJ i fjor 
høst et samarbeid med Os JFF. Dette resulterte i 
“Predatorprosjektet” som ble innledet med “Lokkejakt-
kvelden” i Samfunnshuset i januar 2012. 
Kursholder var Tor Ola Dehli som samlet nesten 150 
ivrige tilhørere. Kurskvelden var gratis for publikum, 
mens årets 9. klasse ved Os skole fikk all inntekt av 
kaffe-/kakesalget for skoletur høsten 2012.  “Predator-
prosjektet” er kostnadsberegnet til cirka 56.000 kroner. 
Her har DJJ og Os JFF søkt Trygve Gotaas Fond om 
midler, samt viltnemnda i Os kommune (formannska-
pet) om viltfondsmidler. I okt. 2011 vedtok styret å 
øke skuddpremiesatsene (senere godkjent av Hedmark 
fylkeskomune) slik: Rødrev 600 kr., mår 600 kr., mink 
600 kr (DJJ 200 kr. og Dalsbygda Fiskeforening 400 
kr), røyskatt 200 kr., kråke 200 kr, ravn/korp 300 kr og 
grevling 200 kr.  Siden årsmøtet i april 2011 har DJJ 
utbetalt totalt 14.400 kr i skuddpremie fordelt slik: 19 
rever, 11 minker, 1 mår, 7 røyskatter, 2 korper og 13 
kråker.

Buer:
Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie har fire åpne buer i fjellet. Tre av buene (Åslifjellet, Dalbusjøen og Håkkårabben) er 
godt vedlikeholdte og i attraktiv stand for jegere og andre brukere. Rundflobua er derimot nedslitt, og trenger å bli 
pusset opp. I buene ligger det giroer med henstilling om å betale 50 kr. for hver overnatting. I 2010 kom det inn 3150 
kr. på kontoen (63 overnattinger), mens inntekten gikk kraftig ned i 2011 med 1150 kr. innbetalt (23 overnattinger). 
Det er grunn til å spørre hva som er årsaken til inntektssvikten? Svak betalingsmoral? Sterk nedgang i trafikken?

Vedtekter:
Svært mye arbeid er gjort de to siste årene i vedtektssammenheng. To komitéer har vært i sving, den første ledet av 
Leiv Olav Nyborg i 2009/2010, den andre ledet av Ola Myrtrøen i 2011/2012. Etter 10 komitémøter og ett
rettighetshavermøte la “Nyborg-komitéen” (5 personer) fram et enstemmig forslag for årsmøtet i 2011. Årsmøtet ved-
tok å utsette saken, og styret fikk i oppdrag å oppnevne et nytt utvalg med mandat til å utarbeide forslag til nye
vedtekter for Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie. Etter 15 komitémøter og ett rettighetshavermøte foreslår “Myrtrøen-
komitéen” at Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie i første omgang tar kontakt med jordskifteretten og ber om en
rettsutgreiing for våre områder. Når rettsutgreiingen er gjort, starter arbeidet med å lage nye vedtekter. Komitéen 
foreslår at utgiftene til rettsutgreiingen dekkes av laget (DJJ).

På villreinjaktas første dag i 2011 felte Vegar Lillebakken denne jervetispa i steinura 
sør for Rundfloen. Som medlem av det interkommunale fellingslaget ble Vegar den 
første dalsbygdingen på 100 år, som har skutt jerv i Dalsbygda. Forrige gangen det 
skjedde var i 1910 (Halvor Pedersen Berg). Foto: A. Nyaas
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Økonomi:
Inntekter:  På inntektssiden var 2011  et år på linje med de senere år, med driftsinntekter like i overkant av 1 mill. kr.
Rypejakta var den viktigste inntektskilden og sto for 49% av inntektene. Rypejakta har  fortsatt et betydelig poten-
siale til økte inntekter, ved å omorganisere kortsalget (noe som allerede er gjort for 2012) og å legge utleiefeltene ut 
på anbud med 5-årskontrakter. Inntektene fra reinsjakta sto for 24%. De gikk litt ned fra foregående år, dette skyldes 
reduserte kvoter. Når det gjelder reinsjakta ligger vi helt oppunder de prisene utenbygdsmarkedet er villig til å gi.
Vi må trolig regne med litt reduserte kvoter og inntekter de nærmeste årene. Inntektene fra elgjakta sto for 22%. De 
gikk også litt ned grunnet reduserte kvoter. Elgjakta utøves i hovedsak av grunneierne og det er derfor ikke ønske om 
økte priser her. Kvotene og inntektene vil nok ligge på 2011-nivå eller litt lavere i de nærmeste årene. Renteinntektene 
sto for 8%. De er omtrent på nivå med året før og vi må regne med at rentenivået forblir uendret enda ei tid framover.
Utgifter: Det var flere ekstraordinære utgifter i 2011. Her kan nevnes 100.000 kr. til Dalsbygda veilag til ekstra 
utbedring av seterveieiene etter mye ising og utgraving vinteren og våren 2011. Det ble fra DJJs side stilt krav om at 
disse pengene måtte settes inn på en egen konto når naturskadefondet refunderte utgiftene. Dette for at veilaget skal ha 
en egenandel hvis lignende skader skulle oppstå senere. 15.000 kr. til Nordavær til innkjøp av datautstyr for å kunne 
legge om produksjonen og  produsere bladet rimeligere sjøl. 41.000 kr. leie av sekretærtjenester ifbm., utarbeiding av 
nye vedtekter. 42.000 kr. tilbakebetaling av ubenyttede tjenestekjøpsmidler fra SNO. Samt noe etterslep etter jubile-
umsfesten i november 2010. Sum bidrag for 2011 er 649.500 kr. Årsresultatet endte på 42.000 kr. i overskudd.

Næringsfond 2011:
Årsmøtet 02.04.2011 bevilget: 50.000 kr. til Dalsbygda sams sausanking for oppsetting av sperregjerde mellom elvene 
Hångåa og Vangrøfta. Prosjektet er utført som omsøkt og fungerer meget bra. 15.000 kr. til Dalsbygda Næring og 
Utvikling (DNU), til forprosjekt for ny og framtidsrettet nettportal for bygda (modernisering av dalsbygda.no). For-
prosjektet er utført som omsøkt, men videre arbeid har stoppet opp grunnet liten eller ingen støtte fra kommunen.

Fondsmidler 2011:
Årsmøtet 02.04.2011 bevilget: 25.000 kr. til IL Nansen, til innkjøp av flyttbare mål på Nansen stadion, rehabilitering 
av o-kart i Skarvdalen og stillasje i 30 meters bakke i Åsenkollen. 25.000 kr. til Dalsbygda samfunnshus, til 
renovering av kjøkken og takrenner.

Sluttord:
For styret har driftsåret 2011/2012 vært svært arbeidskrevende med flere større saker. I tillegg har styret lagt om 
søknadsrutinene for utenbygds rypejegere og utenbygds villreinjegere. Mye av jobben har vært knyttet til informasjon. 
DJJ er helt avhengig av tilfredse jegere. Styret har ellers lagt stor vekt på å etablere gode relasjoner til våre naboer i 
Forollhogna. Sammen med Kvikne Utmarksråd, Magnillsjøan Setersameie og Vingelen Sameie har styret i DJJ sendt 
to uttalelser til Forollhogna villreinutvalg med henstilling om at både spørsmålet om tellende villreinareal og forholdet 
til Røros villreinvald tas opp på årsmøtet i april 2012. Initiativet til dette samarbeidsopplegget ble tatt av styret i DJJ, 
og vi var også vertskap for fellesmøtet. Et annet og viktig samarbeid som ble innledet på høstparten i 2011, var med 
Os JFF med tanke på uttak av predatorer som rødrev og kråke. Ny driftsplan for elg og hjort for årene 2012, 2013 og 
2014 må også nevnes som særs viktig (se side 8 - 10). I driftsåret har styret hatt to møter med Statens naturoppsyn 
(SNO). Resultatet av møtevirksomheten er at DJJ igjen er med på tjenestekjøpsordningen fra og med driftsåret 2012. 
Styret har også tatt initiativ ut over dette med tanke på andre midler som kan nyttiggjøres av dalsbygdinger, eksem-
pelvis midler til kulturlandskapspleie i Vangrøftdalen og Kjurrudalen. Styret ser det som helt vesentlig at ordningen 
med lønnet sekretær for DJJ realiseres (halvstilling). Når dette skrives, jobbes det også mot eksterne bidragsytere, for 
om mulig å skaffe nok midler til at stillingen kan lyses ut som 100-prosentstilling. Dette vil gjøre stillingen langt mer 
attraktiv for aktuelle søkere. Tanken er at den andre “femtiprosenten” skal være næringsrettet. Vi går mot et nytt aktivt 
driftsår, hvor målet er å “sementere” mye av arbeidet som vi startet i driftsåret 2011/2012.

Styret i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie (DJJ)

..................                  .....................         ............................          .................        ...................................
Arne Nyaas                  Ivar Ryen              Vegar Lillebakken         Ola Krog           Stig Morten Hansen 

....................................................
Inge Eggen (Tommy Presthagen)
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Jakttida for hjort er ennå ikke best. i Direktoratet for naturforvaltning, men er
foreslått fra 1.9 til 23.12. DJJ følger disse når dette blir bestemt.
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Fôring av elg 2011-2012
Fôringsplasser som ble brukt er: Nygardsåsen (Rabblia), Storrya (Kjurrudalen), «mellom veian», sør for In-
gunn Engan og på Blæstermyra (Åsan).

5/11-2011  ble første rundball utkjørt i Nygardsåsen.  Den ble besøkt av kolle med 1 kalv etter 2-3 dager.  De 
dyra var på fôringsplassen til ca. 1/12-2011. Da ble de borte.  Deretter var det bare sporadisk besøk av elg 
fram til den 15/1-2012.  Deretter ingen aktivitet av elg.  Mye rådyr hele tiden.  3 rundballer er utkjørt.

6/11-2011 ble det utkjørt på Storrya.  Fikk elg på fôringsplassen allerede dagen etter.  Viltkamera ble hengt 
ut.  7-10 dyr var fast på foringsplassen til ca. 15/1-2012.  Da trekte de ut etter ei kraftig buværskule.   Ca. 2 dyr 
trekte sørover resten nordover Kjurrudalen og forbi Hessjøen.  7 rundballer er utkjørt.

11/11-2011 første utkjøring «mellom veian».  Lite besøk frem til jul. Da kom et trekk på 4-5 dyr, som ble der 
ca. 8-10 dager.  Mye rådyr hele tida.  Siste ball der ble utkjørt 2/2-2012. 4 rundballer er utkjørt.

11/11-2011 ble den første ballen utkjørt på Blæstermyra.  Stor aktivitet fra første dag.  I jula ble det hengt ut 
viltkamera. Fra bildan derifra var det minst 10 forskjellige dyr på fôringsplassen.  Dyra begynte å trekke ut ca 
20/1-2012, men 18/2 var det atte en del dyr.  Mye rådyr hele tida.  11 rundballer er utkjørt.

Etter avtale med DJJ ble det den 28/2-2012 utkjørt 2 rundballer til fôring av rådyr på Langenget.  
På grunn av mye snøfall siste halvdel av januar, så reiste elgen forholdsvis tidlig, selv med aktiv fôring.  Uten 
fôring tror jeg at det ikke har vært igjen elg etter jul. 

Det er i alt utkjørt 27 rundballer og jeg har brukt 47 timer på jobben.

Lyngan 29/2-2012
Olav Aamo

Nattbildene av elg er fra rundballen ved Kjurrudalsveien, mens fargebildene av rådyr er fra den rundballen som lå ved
Rabbliveien. Viltkameraet ble satt opp av Ivar Waag Belsaas.
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ÅRSRAPPORT 2011 JAKTOPPSYN
Mona Østgårdstrøen og undertegnede har høsten 2011 vært engasjert som jaktoppsyn av Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie 
i forbindelse med småviltjakta på DJJs terreng. Totalt har vi brukt 48 timer til oppsyn ute i felt, fra 10. september til 
midten av november. Tidsbruken er fordelt som følger:

• To jegere ble innrapportert for grensekrenkelse på Sandtjønnfeltet. Den ene av disse kunne heller ikke vise
   gyldig jegeravgift.
• Én jeger ble innrapportert for manglende jegeravgift.
• To jegere ble innrapportert for manglende kvittering på jaktkort.

Kontrollene har vært gjennomført i en god tone, og vi har møtt hyggelige og imøtekommende jegere.

Dalsbygda 1. mars 2012

Ivar Waag Belsaas

Ivar Waag Belsaas  og Mona Østgårdstrøen 
er DJJs faste oppsynskorps under jakta, med 
ekstra fokus på rypejakta. Etter søknad fra 
styret har Ivar fått begrenset politimyndighet 
(BP) på DJJs forvaltningsområde. Ivar har 
oppsynsutdanningen fra høgskolesystemet 
i Nord-Trøndelag. I fjor høst deltok han for 
første som oppsyn under villreinjakta i 
Forollhogna.

Mona Østgårdstrøen startet med oppsyns-
virksomheten i fjor høst. I løpet av vinteren 
2011/2012 har Mona gjennomført
oppsynskurset på Evenstad (Høgskolen 
i Hedmark). Denne utdanningen har DJJ 
bekostet.

Et godt oppsynskorps er avgjørende, og vi 
håper på å få beholde Mona og Ivar i mange 
år framover. Foto: A. Nyaas

Årsmeldinga enstemmig godkjent.
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Sak 3: Regnskap
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Kommentar til regnskapet

Jørn Dalbakk: Styret har gjort en meget bra jobb for den lønna de får.
Per Olof Holmberg: Inntekta på småviltjakta har økt mye, men ikke for Såttåhaugen.
Vegar Lillebakken: Såttåhaugen har solgt færre kort.
Jørn Dalbakk: Senk storbukkprisen for utenbygds jegere; ta heller ei troféavgift.
Tor Idar Galåen: Prisen for innenbygds ungdom på småviltjakt bør senkes.
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Årsmøtets vedtak: Enstemmig godkjent

Leif Olav Ryen kommenterte revisjonen og foreslo regnskapet godkjent.
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Sak 4: Krav om tilpasning til samvirkeloven

Den 26. januar 2012 mottok Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie brev fra Brønnøysundregistrene - med krav om tilpasning 
til samvirkeloven; med andre ord krav om overgang fra selskap med begrenset ansvar (BA) til samvirkeforetak (SA). 
Dette betyr at det må foretas endringer i gjeldende vedtekter, registrerte opplysninger (Brønnøysund) og i fore-
taksnavnet.

Dersom DJJ ikke tilpasser seg samvirkeloven, og melder registrering i Foretaksregisteret innen utgangen av 2012, kan 
saken bli oversendt til tingretten som vil tvangsoppløse foretaket. Foretaksregisteret vil sende ut et eget varsel før slik 
oversendelse blir aktuell. Tvangsoppløsning vil medføre at foretaket blir slettet fra Enhetsregisteret og Foretaks-
registeret.

Hva er et samvirkeforetak?
Samvirkeforetak (SA) er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at 
de deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på annen lignende måte. Avkastningen blir 
værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning med foretaket. Ingen av 
medlemmene er personlig ansvarlig for foretakets forpliktelser.

Hva er Foretaksregisteret?
Foretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret skal sikre 
rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk 
næringsliv. Alle næringsdrivende foretak – med begrenset så vel som med ubegrenset ansvar – plikter å registrere seg 
i Foretaksregisteret. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn 
fem ansatte i hovedstilling. Andre enkeltpersonforetak kan registrere seg på frivillig basis.

Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameiet er ikke registrert i Foretaksregisteret i dag. Alle samvirkeforetak (SA) er registrerings-
pliktige i Foretaksregisteret. Første gangs registrering i Foretaksregisteret koster 5485 kr for meldinger som sendes inn 
elektronisk via Altinn. På papirblankett koster registreringen 6580 kr.

Følgende er registrert på Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie (DJJ) i Brønnøysundregistrene i dag:
Organisasjonsnummer:  970 572 929 
Navn/foretaksnavn:  DALSBYGDA JAKTLAG OG JAKTSAMEIE 
Organisasjonsform:  Selskap med begrenset ansvar 
Forretningsadresse: 2552 DALSBYGDA               Kommentarer
Kommune: OS                                                         Inge Kroken: Ta kontakt med advokat før det ekstraordinære
Postadresse:  -                                                          årsmøtet i juni, og før opplysningene sendes til Brønnøysund.
E-postadresse:  jaktlaget@dalsbygda.no                 Vegar Lillebakken: Vi er - uansett - nødt til å opplyse at alle
Internettadresse:  jaktlaget.dalsbygda.no                 medlemmer har én andel. 
Telefon:  - 
Mobil:  922 08 743 
Telefaks:  - 
Registrert i Enhetsregisteret:  20.02.1995 
Stiftelsesdato:  - 
Næringskode(r):  68.209  Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 
Sektorkode:  2100 Private aksjeselskaper mv 
Også registrert i:  Merverdiavgiftsregisteret

 
Styrets forslag til vedtak:
1. Årsmøtet vedtar å endre organisasjonsform fra BA til SA
2. Gjeldende vedtekter både for Jaktlaget og Jaktsameiet ajourføres i henhold til pkt. 1
3. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte innen utgangen av juni 2012.
4. Bekreftet utskrift av vedtektene sendes til Brønnøysund.
5. Styret foretar første gangs registrering i Foretaksregisteret (elektronisk via Altinn).

Årsmøtets vedtak:  Styrets forslag enstemmig godkjent
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Sak 5: Fordeling av midler: a) fond og b) næringsfond

Dalsbygda Samfunnshus søker om midler til opprusting av kjøkkenet. En komité bestående av arkitekt, snekker og 
en person med storkjøkkenkomptetanse, samt én representant fra styret i Samfunnshuset, er nedsatt. Det er også behov 
for å renovere doene. Kostnadsoverslag er ikke medsendt. Styret har bevilget 50 000 kr. via driftsmidlene, og foreslår  
ytterligere 30.000 kr. av fondsmidlene.

Dalsbygda Skytterlag søker om midler til å bygge miniatyrbane i Samfunnshuset. Dette skal skje i samarbeid med 
Samf.huset. Rommet blir et flerbruksrom som kan benyttes også til andre formål, blant annet garderobe.  Det er søkt 
om spillemidler til prosjektet, som også er inne på den kommunale anleggsplanen. Samlet kostnad er på 1,2 mill. kr.
Styret har bevilget 10.000 kr. av driftsmidlene, og foreslår ytterligere 50.000 kr av fondsmidlene.

IL Nansen søker om midler til innkjøp av ny tumling/airtrack (turnutstyr som skal brukes i Samfunnshuset), samt 
midler til trimrom. I tillegg kommer laget til å ferdigstille et nytt sentrumskart/skolegårdskart i 2012, ment for yngre 
o-løpere. Styret har bevilget 30.000 av driftsmidlene, og foreslår ytterligere 25.000 kr. av fondsmidlene

Daleng-Fellessetra-Tjønnvollen v/Leif Olav Ryen søker om midler til utbedring/opprusting av veien. Total veilengde 
cirka 4,5 km. 15 eiendommer har skog, seter og dyrkajord som grenser til, eller har behov for veien - som også brukes 
mye i jakt- og friluftsøyemed. Det er innhentet anbud på utbedringen av vegen, og her er det snakk om cirka 500.000 
kr. I prosjeket var det også beregnet ny bru. Den er ferdigstilt og finansiert med tilskudd, eget arbeid og egenkapital.

Fjellfølge DA v/Randi Brænd søker om støtte fra næringsfondet til  profesjonell profilering av bedriften. Form til 
Fjells har gitt et prisoverslag på 80.000 kr. Profileringen skal brukes på alle Fjellfølges arrangementet og all annen 
aktivitet.

Øvre Vangrøftdal grunneierlag søker om støtte til å bygge ny bru over til Hematenga. Vatn og is har vasket og 
sprengt løs det ene landkaret. Den ene bjelken har redusert bæreevne. Planen er å støpe nytt brukar og bytte til lengre 
og sterkere bjelker. Kostnadsoverslaget ligger mellom 440.000 og 480.000 kr, avhengig av valg av brudekke.

a) Styrets forslag til fordeling av fondsmidler:
Dalsbygda Samfunnshus 30.000 kr. til utbedring av kjøkkenet.
Dalsbygda Skytterlag 50.000 kr. til miniatyrbane i Samfunnshuset.
IL Nansen 25.000 kr. til turnutstyr og o-kart

Årsmøtets vedtak: Styrets forslag enstemmig godkjent

b) Styrets forslag til fordeling av næringsfondsmidler:
Daleng-Fellessetra-Tjønnvollen 15.000 kr. til opprusting av veien.
Fjellfølge DA 10.000 kr. til profilering av bedriften.
Øvre Vangrøftdal Grunneierlag 15.000 kr. til ny bru over til Hematenga.

Kommentarer: Veien Daleng-Fellessetra Tjønnvollen er ikke med i Veilaget. Harald E. Østgårdsgjelten: Kravet i Veilaget 
i starten var at det skulle være en bomvei. Leif O. Ryen: Etter vurdering den gangen ble kostnadene med bomkasse større enn 
inntektene via bompengene. Derfor ble det ingen bomvei. V. Lillebakken: Fordel å samle alle veier i Veilaget p.g.a. egenandelen 
ved utbetaling av erstatning fra Naturskadefondet. Kjetil Eggen: Mindre veier vil ikke ha så mye trafikk etter sine veier, derfor 
veibom. Inge Kroken: Forslår fordobling  av summen til Daleng-Fellessetra-Tjønnvollen. Rolf Olav Aamo: Vil øke summen til 
Fjellfølge til totalt 15.000 kr.  Tor Idar Galåen: Vil at det skal presiseres overfor Øvre Vangrøftdal Grunneierlag at beløpet som 
bevilges, er DJJs andel i brua over til Hematenga. Ola Myrtrøen: Ikke betal ut hele beløpet fra Næringsfondet før prosjektet er 
gjennomført. Leif O. Ryen: Det bør utbetales en viss prosent av faktiske kostnader, og dette bør være likt for alle.

Årsmøtets vedtak:
Daleng-Fellessetra-Tjønnvollen kr. 30.000,-
Fjellfølge DA  kr. 15.000,-
Øvre Vangrøftdal Grunneierlag kr. 15.000,-

Enstemmig vedtatt
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Sak 6: Retningslinjer for rypejakta i Dalsbygda i årene 2013- 2017

Styret har i løpet av driftsåret 2011/2012 jobbet mye med rypejaktopplegget for utenbygds kortjegere. Fra og med jakta 2012 har 
vi endret fra tidligere to jaktperioder (hver på én uke), til fire femdagersperioder. Mellom hver periode er det lagt inn én jaktfri 
dag, slik at jegerne kan rydde og vaske leid seter/hytte på formiddagen og nye komme inn på ettermiddagen. Styret har i tillegg 
innsett at noe må gjøres også  med de utleide rypejaktfeltene Mastukåsa, Åslia,
Rabblia, Vangrøfta Nord, Vangrøfta Sør, Vola Nord og Vola Sør (jaktfeltene på Åsan egner seg ikke for omlegging). Praksis i alle 
år har vært kontrakter for ett år om gangen, med forsiktig prisjustering år om annet. Her har jegerne 
disponert feltene i 10 dager fra jaktstart, de fleste med inntil fire gevær. Styret har ved flere anledninger blitt
minnet om hva som har skjedd - og skjer - i nabobygda Vingelen, hvor tilsvarende rypejaktfelt første gang ble lagt ut på anbud i 
2007. Nå har vingelsingene hatt anbudsrunde nummer to for femårsperioden 2012-2016. Interessen har vært stor for dette op-
plegget både blant grunneiere og jegere. Opplegget i nabobygda har vært heftig diskutert også i Dalsbygda, og styret har ved flere 
anledninger blitt fortalt at “noe må gjøres, her også”. For styret er det avgjørende å ha et klart og utvetydig årsmøtevedtak i ryggen 
før vi starter på omleggingsprosessen, inklusive datoen for jaktstart. Her har praksis variert i Dalsbygda. Dersom vi bestemmer oss 
for å legge ut feltene på anbud for en femårsperiode, er det helt avgjørende at datoen for rypejaktstarten er “spikret”. Økonomisk 
er rypejakta den desidert største
inntektskilden for jaktlaget/jaktsameiet, og her har vi ennå mye å gå på. I iveren etter å legge om rypejakta må vi - 
etter styrets mening - fortsatt legge til rette for at brukergrupper som innenbygds jegere (grunneiere og ikke grunneiere bosatt i 
Dalsbygda), utenbygds jegere med hytte i Dalsbygda (blant disse er det flere utflyttede dalsbygdinger) og andre som “brenner” for 
Dalsbygda - fortsatt skal ha muligheten til å jakte rype i Dalsbygda, og til en fornuftig pris.
Muligheten til å utøve jakt, er et stort aktivum for Dalsbygda (bosettingsmessig), og dette må vi hegne om.

Styret foreslår følgende for rypejaktopplegget for femårsperioden 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017:

1. Jaktstart 10. september ( jfr. offentlig bestemt jaktstart).
2. Rypejakta for feltene Mastukåsa, Åslia, Rabblia, Vangrøfta Nord, Vangrøfta Sør, Vola Nord og Vola Sør
    lyses ut på anbud for femårsperioden 2013 - 2017.
3. Styret gjennomfører anbudsrunden på senhøsten i 2012, under følgende forutsetninger:
     a) Arealet på samtlige felt beregnes på nytt før utlysning.
     b) Nye jaktkart for hvert felt utarbeides før utlysning.
     c) Det foretas en klassifisering av områdene med tanke på hvor gode disse er jaktmessig.
     d) Styret avgjør antall gevær per felt, med ordningen som har vært - som utgangspunkt.
     e) I utlysningsteksten tas det forbehold om at jegere som legger inn bud på felt som er med på høsttakseringen, 
         må forplikte seg til være med på takseringene - og uten godtgjørelse.
     f) Feltleierne disponerer feltene i september måned.
     g) Feltleierne bestemmer uttaket i samråd med DJJ, basert på telleresultatet i første halvdel av august.
     h) Feltleierne henstilles til å bo i Dalsbygda i jaktperioden. Ved behov, formidler styret i DJJ kontakt med 
          utleier av seter/hytte.
     i) Innenbygds jegere kan - som hovedregel - gå inn på feltene fra og med oktober måned og resten av jaktsesongen,
         dersom ikke annet bestemmes av styret i det enkelte jaktår (eksempelvis restriksjoner basert på
         takseringsresultaet i august).
     j) Årsmøtet i 2016 avgjør om de samme feltene og/eller nye felt skal lyses ut på anbud for
         femårsperioden 2018 - 2022. 
4.  Jaktfeltene Kjurrudalen Sør og Sandtjønnfeltet forbeholdes innenbygds rypejegere.
5.  Ordningen med fire 5-dagersperioder  (med én jaktfri dag mellom hver periode) for utenbygds kortjegere
     på Vestfeltet, Østfeltet og Kjurrudalen Nord opprettholdes i femårsperioden.
6.  Kortprisene skal gjenspeile at det jaktmessig er  en stor fordel å bo i Dalsbygda.
     Grunneiere betaler samme pris for rypejakt som ikke-grunneiere bosatt i Dalsbygda.
7.  Rypejaktopplegget for årene 2013 - 2017 berøres ikke av en evnt. organisatorisk omstrukturering av
     utmarksnæringa i Dalsbygda i løpet av femårsperioden, eksempelvis opprettelsen av et felles utmarkslag.
     Dersom et utmarkslag dannes i løpet av femårsperioden, blir det opp til årsmøtet i utmarkslaget i 2017 å bestemme
     rypejaktopplegget for kommende femårsperiode.

Kommentarer. Stig Morten Hansen: Fra sauenæringa henstilles det til at jakta starter første mandagrn etter den 10. sept. Fordel med minst 
mulig sau i fjellet ved jaktstart. Jørn Dalbakk og Atle Berg: Uttaket på utleiefeltene bør skje i samråd med DJJ. Det henstilles til leietagerne om 
å bo i Dalsbygda, men dette bør ikke være et absolutt krav. Tor Idar Galåen: Markedsverdien avtar for hver dag etter den 10. sept. Bjørn Øver-
haug: Jeg mener det er et større problem for feltleierne at det drives saueleting etter at jakta har startet. Sverre Østgård: Jaktstarten i Dalsbygda 
må være den samme som i våre naboområder.
  
Prøvevotering ang. jaktstarten: 10.september 15 stemmer. 1. mandagen etter den 10. september: 11 stemmer. Blank: 8 stemmer

Årsmøtets vedtak: Styrets forslag med justeringer enstemmig vedtatt. Jaktstart: 10. september
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Sak 7: Grunnlaget for nye vedtekter - en rettsutgreiing (se brevet 
under fra Vedtektskomitéen ledet av Ola Myrtrøen)
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Se neste side....
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Vedtektskomitéens forslag til vedtak:
Dagens vedtekter endres ikke.
Laget ber jordskifteretten om rettsutgreiing for våre områder.
Arbeidet med å lage nye vedtekter må starte straks rettsutgreiingen er ferdig.
Utgiftene til rettsutgreiingen som utføres av Jordskifteretten, dekkes av laget (DJJ).
Advokathonorar dekkes ikke av DJJ.

Årsmøtets vedtak: Vedtektskomiteens forslag med tillegg enstemmig vedtatt.

Sak 8: Disponering av DJJs overskudd

Vedtektskomitéen (ledet av Ola Myrtrøen) påpeker følgende på side 2 i brevet til styret i DJJ (jfr. side 37 i 
årsmøtepapirene):

“Vi har sett at inntektene fra Jaktsameiet, som ifølge vedtektene skal benyttes innen sameiet, i stor grad er benyttet 
utenfor. Vi er derfor av den oppfatning at noe av inntektene herfra bør avsettes inntil gode retningslinjer er bestemt. 
Komitéen har videre vært samstemte om at laget skal og bør støtte større fellestiltak i bygda, der dette er til gagn for 
medlemmene og bygdesamfunnet for øvrig. Tilskudd til lag og foreninger vil naturlig måtte reduseres”.

Kommentar fra styret: Vedtektskomitéen ber både styret og årsmøtet om å vurdere følgende forslag (se under).
Styret har diskutert saken, og styret er enig om at årsmøtet må avgjøre dette.

Vedtektskomitéens forslag til vedtak:
- 30 % av overskuddet avsettes på egen konto inntil nye vedtekter foreligger.
- Øvrig overskudd disponeres i henhold til vedtatt budsjett.

Endringsforslag fremmet på årsmøtet av Tor Idar Galåen: Styret kan fritt disponere inntil 250.000 kr. per år i 3 
(tre) år fra og med 2012. Dette er midler som skal benyttes til større fellestiltak i bygda; investeringer som på sikt 
skaper ny næring og utvikling - og som kommer hele bygdesamfunnet til gode. Det langsiktige målet må være å 
utvikle bygda og bygdesamfunnet på en positiv og framtidsrettet måte.

Kommentarer:
Tor Idar Galåen: Mener vi bør bruke penger på bygdautvikling i stedet for å sette penger på konto.
Inge Kroken: Setter store krav til styret.
Atle Berg: Godt forslag. Kan også utløse flere gode tiltak, og gi tilskudd også fra andre. Hvor skal pengene tas fra?
Tore Grue: Styret har fordelt midler til gode tiltak før også, så jeg ser ikke noe nytt i dette.
Ola Myrtrøen: Slike saker bør komme inn i budsjettet slik at det er en viss forutsigbarhet. Ellers er forslaget godt og 
hurtigvirkende.

Årsmøtets vedtak (på dette tidspunktet hadde noen forlatt årsmøtet):

Tor Idar Galåens forslag:  29 stemmer.
Vedtektskomitéens forslag: 0 stemmer

Tor Idar Galåens forslag enstemmig vedtatt
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Sak 9: Ansettelse av lønnet sekretær

I løpet av driftsåret 2011/2012 har spørsmålet om lønnet sekretær for Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie vært diskutert ved 
flere anledninger. Leder brakte temaet på bane allerede på årsmøtet i april 2011, og presiserte at dette er en sak av stor 
betydning for jaktlaget/jaktsameiets framtidige drift. En ordning med lønnet sekretær vil avlaste styret for 
oppgaver som i dag i hovedsak gjøres på dugnad av styrets medlemmer, og med varierende kvalitet som resultat. Den 
store arbeidsbelastningen som styret har, særlig leder og kasserer, er en av hovedårsakene til at valgkomitéen til tider 
sliter hardt med å rekruttere folk til styret i DJJ. På vårparten i fjor ble den  nye vedtektskomitéen ledet av Ola 
Myrtrøen i tillegg til mandatet om å fremme felles vedtekter for jaktlaget/jaktsameiet, også bedt om å vurdere en
ordning med lønnet sekretær for DJJ. I brevet datert 19.02.2012 skriver vedtektskomitéen følgende: “Vedtektskomitéen 
har for øvrig sluttet seg til styrets forslag om innhold, med tillegg til at kassererfunksjonen inkluderes. Stillingen kan 
da utgjøre inntil 50 % stilling”.

Styrets forslag til vedtak:
1. Stillingen som sekretær (lønnet) i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie lyses ledig med tilsetting fra 1. januar 2013.
2. Stillingen kan utgjøre inntil 50 prosent av et årsverk.
3. Det opprettes avtale med Stiftelsen Meierigarden om leie av kontor i Meierigarden (den tidligere frisørsalongen).
4. Det opprettes en skriftllig arbeidskontrakt med den som tilsettes. Av kontrakten (og i samtalene som føres før
    kontrakten undertegnes) skal arbeidsoppgavene presiseres. I tillegg skal det presiseres at stillingen vil være
    midlertidig de to første driftsårene (2013 og 2014), men at både stillingens innhold og ansettelsesforholdet blir
    vurdert av styret i løpet av første halvår 2014 - med evnt. endring/virkning for den ansatte fra 1. januar 2015.
5. I arbeidskontrakten skal det presiseres at det jobbes med nye vedtekter for jaktlaget/jaktsameiet, og at det som
    måtte bestemmes der, kan føre til endringer for den tilsatte. Det må også presiseres at målet på sikt er et felles 
    utmarkslag i Dalsbygda.
6. Styret gis fullmakt til å bruke inntil 250.000 kroner årlig til 50-prosentstillingen (lønns- og arbeidsgiveravgift).
7. Styret gis fullmakt til å bruke inntil 50.000 kroner til nødvendig kontorutstyr m.m. (se budsjettforslaget for 2012).
8. Styret gis fullmakt til å samarbeide med andre, eksempelvis Dalsbygda Næring og Utvikling (DNU), som jobber
    for å skaffe midler til en toårig 50-prosentstilling (næringsrettet med ekstern finansisering via bank, fylkeskommune
    og andre). Dersom dette går i orden, kan stillingen lyses ut som helstillling, men at 50 prosent av stillingen er
    arbeid for Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie.

Kommentarer:
Inge Kroken: Avhenger av en kompetent person for å få et godt resultat. For styret/styrene blir det hverdagen en helt 
annen med en ansatt sekretær. Min mening er at stillingen bør administreres av Dalsbygda Næring og utvikling på 
grunn av finansieringen.

Årsmøtets vedtak:  Enstemmig vedtatt

 

Sak 10: Innkomne saker (1 stk.)  Trekkes

Innen fristen 11. mars 2012 mottok styret brev fra  Geir Østgårdsgjelten. Geir har forslag til endringer ang. jaktstarten 
for rypejakta, samt adgangen for innenbygds jegere til å gå inn på utleide rypejaktfelt etter endt 10-dagersperiode. Se 
brevet på side 40 og forslag til vedtak på side 41.
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Styrets forslag til vedtak i sak 10 A - forslag fra Geir Østgårdsgjelten:
Saken må sees i sammenheng med vedtaket i sak 6 fremmet av styret: Retningslinjer for rypejakta i Dalsbygda i årene 
2013-2017. Dersom årsmøtet har sagt ja til styrets forslag i denne saken, er det ikke lenger grunn til å votere i saken 
fremmet av Geir Østgårdsgjelten. Dersom styret har vedtatt noe annet enn foreslått av styret, må årsmøtet ta stilling til 
forslaget fra Geir Østgårdsgjelten.

Det voteres ikke over saken, jfr. resultatet i sak 6

Årsmøtets vedtak:
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Sak 11: Budsjett 2012 

Styrets forslag til vedtak:
Budsjettet for 2012 vedtas som foreslått.

Årsmøtets vedtak: Enstemmig vedtatt

Inntekter
Tekst 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Buer 2710 3000 4 000 3150 4000 2000
Rypejakt 406 700 400 000 410 000 424000 430000 570000
Harejakt 43 600 40 000 40 000 33600 35000 30000
Småvilt (dalsbygdinger) 24 520 25 000 25 000 35000 35000 35000
Reinsjakt 348 000 334 000 350 000 260000 275000 250000
Elgjakt 296 440 279 000 250 000 270000 250000 240000
Beverjakt 2 080 650 1 000 6160 5000 2500
Rådyrjakt 5 200 6 200 6 000 7800 8000 7500
Hjortejakt 13200 13200 15000
Gebyrer feilskyting 2 800 3 000 3 000 5000 3000 3000
Diverse inntekter 9 810 13 000 10 000 32000 35000 20000
Renteinntekter 92 254 132 000 100 000 76000 90000 85000
Sum inntekter 1 075 393 1 124 200 1 199 000 1166000 1183200 1260000

Utgifter
Tekst 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lønninger 99 590 118 000 120 000 168000 150000 150000
Div utgifter bil 3 946 5 000 6 000 2590 3000 2000
Bankgebyrer 623 750 1 000 799 1000 1000
Porto 2 036 3 000 4 000 4650 5000 7000
Møteutgifter 29 027 30 000 35 000 130000 30000 35000
Forsikringer 1 636 1 700 2 000 5000 5000 5000
Regnskap 17 393 18 000 20 000 33800 30000 40000
Utgifter rypeprosjekt 17 671 20 000 25 000 3000 5000 5000
Buer 7 450 10 000 10 000 4700 5000 8000
Utstyr 0 10 000 10 000 3000 10000 3000
Kontorrekvisita 3 593 5 000 5  000 5200 5000 55000
Annonser 3 976 5 000 5 000 3200 5000 5000
Bidrag 468 000 500 000 550 000 507000 600000 450000
Gaver 0 5 000 10 000 9000 9000 10000
Fell avg Rein 25 620 30 000 35 000 14520 15000 23000
Fell avg elg 14 315 15 000 30 000 19035 17000 16000
Fell avg hjort 1470 1500 2000
Div utgifter 15 841 20 000 25 000 62000 35000 85000
Telefon 3 933 4 000 4 000 4750 5000 0
Overgangsavtaler rein 3 000 3 000 0 0 8000
Rovviltpremie 5 450 6 500 15 000 14000 15000 20000
Foring elg 7 749 10 000 10 000 9800 10000 18000
Sum utgifter 772 666 806 950 922 000 1006000 961500 948000

Resultat 2007 2008 2009 2010 2011 2012
391 728 373 476 277 000 165000 221700 312000
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Sak 12: Valg

Funksjon: Navn: Funksjonstid: På valg: Valgkomitéens forslag:
Styreleder Arne Nyaas 2 år 2013 Arne Nyaas, gj.st.
Nestleder Ivar Ryen 2 år 2012 Ivar Ryen, gj.valg                Valgt
Kasserer Vegar Lillebakken 2 år 2013 Vegar Lillebakken, gj.st.
Sekretær Ola Krog 2 år 2012 Kjetil Eggen, ny                   Valgt
Styremedlem Stig Morten Hansen 2 år 2012 Håvard Østgård, ny              Valgt
Vara til styret Kjetil Eggen 1 år 2012 Knut Ole Brynhildsvoll, ny Valgt
Vara til styret Kjell Erik Brynhildsvoll 1 år 2012 Kjell E. Brynhildsvoll, gj.v. Valgt
Vara til styret Håvard Østgård 1 år 2012 Rolf Øvrum, ny                   Valgt
Vara til styret Rolf Olav Aamo 1 år 2012 Rolf Olav Aamo, gj.v.         Valgt
Repr. for Såttåhaugen Inge Eggen/

Tommy Presthagen
Ingulf Os

Revisor Leif Olav Ryen 1 år 2012 Leif Olav Ryen, gj.v.           Valgt
Revisor Kjell Magne Ryen 1 år 2012 Kjell Magne Ryen, gj.v.      Valgt
Valgkomité leder Geir Østgårdsgjelten 3 år 2012 Anne Bjørnerås, gj.st.
Valgkomité Anne Bjørnerås 3 år 2013 Knut Bjørnar Myrberg, gj.st.
Valgkomité Knut Bjørnar Myrberg 3 år 2014 Jan Roar Ytterhaug, ny       Valgt
Årsmøte Forollhogna villreinområde Styret i DJJ 1 år 2012 Styret i DJJ                         Valgt
Vara årsm. Forollhogna Kjetil Eggen 1 år 2012 Rolf Olav Aamo                 Valgt
Årsmøte Dalsbygda Samfunnshus Ola Krog 1 år 2012 Håvard Østgård                  Valgt
Årsmøte Dalsbygda Samfunnshus Stig Morten Hansen 1 år 2012 Vegar Lillebakken              Valgt
Vara årsm. Dalsbygda Samfunnshus Håvard Østgård 1 år 2012 Rolf Øvrum                        Valgt
Ordstyrer årsmøtet 2011/2012 Leif Kåre Kvangraven 1 år 2012 Leif Kåre Kvangraven        Valgt
Vara ordstyrer årsm. 2011/2012 Tor Idar Galåen 1 år 2012 Per Ousten                          Valgt
Årsmøtet i Dalsbygda Handel Ivar Ryen 1 år 2012 Ivar Ryen                            Valgt

Årsmøtets vedtak:

Valgkomiteens forslag enstemmig godkjent.

Forslag om samlet godtgjørelse til styret: 
Stig Morten Hansen: Økes med 30.000 kr til totalt 150.000 kr. Enstemmig vedtatt

Sak 13: Avslutning

Leder Arne Nyaas takket to styremedlemmer som går ut av styret; Stig Morten Hansen etter 2 år og Ola 
Krog etter 14 år. Begge fikk blomster og gravert tinnfat.  I tillegg benyttet leder anledningen til å takke
vedtektskomitéen v/leder Ola Myrtrøen for innsatsen (totalt 16 møter). Myrtrøen fikk overrakt blomster.

Møtet hevet kl. 14.30, Ola Krog, ref.

Protokollen underskrevet av Atle Berg og Leiv Olav Nyborg
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