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Årsmøte i Dalsbygda Samfunnshus 
tirsdag 25. mars 2014 kl. 19.30

98 parter deltok på rettsmøtet i Dalsbygda Samfunnshus torsdag 6. februar 2014 da sak “0420-2012-0031 DALSBYGDA” ble fremmet i Nord-Østerdal jord-
skifterett (bildet over). På bildet under ser vi fra venstre avdelingsingeniør Tove Mette Tveråen, jordskiftedommer Harry E. Tjernstad, jordskiftemeddommer 
Ingebrigt Storli (Kvikne), jordskiftemeddommer Oddveig Fossum (Kvikne) og Vegar Lillebakken, styreleder i Dalsbygda Jaktlag SA.  Hvor mange år vil denne 
saken ta? Det er det store spørsmålet mange stiller seg. Et enstemmig årsmøte i 2012 står bak vedtaket om en rettsutgreing. Foto: Arne Nyaas

Dalsbygda Jaktlag SA
2552 DALSBYGDA
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Til opplysning: Forhåndsvarsel om årsmøtet ble kunngjort ved oppslag på plakattavla 
ved Dalsbygda Handel og ved oppslag på Kølbua, samt kunngjort via Dalsbygda Jaktlags 
hjemmeside fredag 14. februar 2014 - med følgende opplysning: “Saker som ønskes behand-
let, må være styret i hende innen søndag 2. mars 2014. Leveres til daglig leder/sekretær eller 
legges i postkassa i Meierigarden”.  Daglig leder/sekretær har ikke mottatt én eneste sak.
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Årsmøtet for driftsåret 2012/2013 ble avholdt i Samfunnshuset tirsdag 19. mars 2013 kl. 19.30.  Det møtte 26 per-
soner inkl. styret og ordstyrer (25 stemmeberettigede). Ordstyrer var Leif Kåre Kvangraven og sekretær Kjetil Eggen. 
Årsmøteprotokollen ble underskrevet av Inge Kroken og Harald Enge. Årsmøtet behandlet i alt 8 saker.

I løpet av driftsåret 2013/2014 er det avholdt 17 styremøter og det er behandlet 113 saker. Styrets medlemmer har i 
tillegg deltatt i 23 andre møter/div. arr./dugnader, som: Årsmøtet i Forollhogna villreinområde, viltnemnda, Statens 
naturoppsyn (SNO), Østerdal Fuglehundklubb (ØFHK), Stiftelsen Meierigarden Bygdasenter, Dalsbygda Næring og 
Utvikling (DNU), Dalsbygda Handel, Dalsbygda Samfunnshus, Hedmark fylkeskommune, villreinutvalget i Foroll-
hogna, Forollhognakonferansen, nasjonalparkstyret (befaring i Forollhogna), Os JFF (felles arrangmentet i Samf.
huset) og Nord-Østerdal jordskifterett (saksforberedende rettsmøte 3. mai 2013 og fremmingsmøtet i Dalsbygda Sam-
funnshus torsdag 6. februar 2014). Daglig leder/sekretær har til enhver tid forsøkt å ajourføre møtelista. Oversikten 
viser at  daglig leder/sekretær (Arne Nyaas) har deltatt på 36 møter, leder Vegar Lillebakken 32 møter,  nestleder Kjetil 
Eggen 25 møter, kasserer Ivar Ryen 25 møter, styremedlem Håvard Østgård 11 møter (gikk ut av styret etter eget øn-
ske i august 2013), styremedlem Kjell Erik Brynhildsvoll 27 møter, styremedlem Geir Østgårdsgjelten 12 møter (ny i 
styret fra august 2013) og styremedlem Ingulf Os (Såttåhaugen) 15 møter. I tillegg har Rolf Øvrum som vararepresent-
ant, møtt 6 ganger.  Også i driftsåret 2013/2014 har styremedlemmene i tillegg ført liste over antall timer som er brukt 
til annet arbeid for Dalsbygda Jaktlag. Det er arbeidskrevende å være kasserer i jaktlaget, og her har Ivar Ryen jobbet 
over 100 timer i regnskapssammenheng. Styreleder Vegar Lillebakken har  notert 30 timer til annet arbeid i jaktlags-
sammenheng.  Daglig leder/sekretær (Arne Nyaas) er ansatt i halvstilling, men dette er ikke nok til å få gjort alt som 
skal gjøres. Arbeidsbelastningen er meget stor for den som har som mål å holde seg ajour med arbeidsoppgavene som 
må gjøres til enhver tid.

I løpet av driftsåret har daglig leder/sekretær fylt to store samlepermer med inn- og utgående skriv, samt to permer 
med rypejaktsøknader og én perm med søknader om villreinjakt. Korrespondansen via epost har vært meget høy. 

Sak 2: Årsmelding
Styret har i driftsåret 2013/2014 bestått av:

Funksjon: Navn: Funksjonstid: På valg:
Styreleder Vegar Lillebakken 2 år 2015
Nestleder Kjetil Eggen 2 år 2014
Kasserer Ivar Ryen 2 år 2014
Styremedlem Kjell Erik Brynhildsvoll 2 år 2015
Styremedlem Geir Østgårdsgjelten * (inn for Håvard Østgård) 2 år 2014
Vara til styret Rolf Øvrum 1 år 2014
Vara til styret Knut Ole Brynhildsvoll 1 år 2014
Vara til styret Geir Østgårdsgjelten  * 1 år 2014
Vara til styret Rolf Olav Aamo 1 år 2014
Repr. for Såttåhaugen Ingulf Os
Revisor Leif  Olav Ryen 1 år 2014
Revisor Kjell Magne Ryen 1 år 2014
Valgkomité leder Jan Morten Akeren (for ett år) 1 år 2014
Valgkomité Jan Roar Ytterhaug 3 år 2015
Valgkomité Halstein Kvangraven 3 år 2016
Årsm. Forollhogna villreinområde Styret i DJJ 1 år 2014
Vara årsm. Forollhogna Rolf Olav Aamo 1 år 2014
Årsmøte Dalsbygda Samfunnshus Håvard Østgård * 1 år 2014
Årsmøte Dalsbygda Samfunnshus Vegar Lillebakken 1 år 2014
Vara årsm. Dalsb. Samfunnshus Rolf Øvrum 1 år 2014
Ordstyrer årsmøtet 2013/2014 Per Ousten 1 år 2014
Vara ordstyrer årsm. 2013/2014 Inge Kroken 1 år 2014
Årsmøtet i Dalsbygda Handel Ivar Ryen 1 år 2014

Arne Nyaas har i driftsåret 2013/2014 vikariert for Roar Eckermann i 1/2-stillingen som daglig leder/sekretær.
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I snitt for arbeidsåret har leder mottatt/besvart/sendt cirka 5 eposter hver dag i DJ-regi, totalt cirka 1500 (samme 
mengde som i driftsåret 2012/2013). En medvirkende årsak til den kraftige økningen i epost-bruken fra tidligere år, er 
omleggingen av søknadsopplegget for utenbygds jegere. Jegerne er våre kunder, og disse har krav på god behandling.

Styret har i driftsåret arbeidet med flere saker av stor betydning for Dalsbygda Jakt-
lag. Den avgjort største er “jordskiftesaken” - Sak “0420-2012-0031 DALSBYGDA” 
som føres av Nord-Østerdal jordskifterett. Saken har så langt krevd mye tid. Dette har 
skjedd (her i kronologisk rekkefølge):

14. april 2012: Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie vedtok følgende enstemmige vedtak: “Dagens vedtekter en-
dres ikke. Laget ber jordskifteretten om en 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”. 

22. mai 2012: Styreleder Arne Nyaas sender følgende brev (bestilling) til Nord-Østerdal jordskifterett:

Nord-Østerdal jordskifterett
v/jordskifterettsleder Magnar Often
Rådhuset, 2500 TYNSET                                                                                                                                                 Dalsbygda 22. mai 2012

En rettsutgreiing av områdene som Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie forvalter 

Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie (DJJ) vedtok følgende i sak 7 lørd. 14. april 2012 (enst.):
«Dagens vedtekter endres ikke. Laget ber jordskifteretten om en rettsutgreiing for våre områder. Arbeidet med å lage nye vedtekter må starte straks rettsutgreiin-
gen er ferdig. Utgiftene til rettsutgreiingen som utføres av Jordskifteretten, dekkes av laget (DJJ). Advokathonorar dekkes ikke av DJJ». Se for øvrig side 36-38 i 
årsmøtepapirene til DJJ (vedlagt).

Viser til orienteringsmøtet i Dalsbygda Samfunnhus tirsd. 10. januar 2012 hvor Nord-Østerdal jordskifterett var representert ved jordskifteleder, Vingelen Sameie 
ved leder John Haakon Stensli, et samlet styre i DJJ, samt vedtektskomitéen ledet av Ola Myrtrøen.

Både vedtektskomitéen og årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag/Jaktlag ønsker en rettsutgreiing for våre områder, og styret i DJJ bestiller hermed utgreiingen via 
Nord-Østerdal jordskifterett. Årsmøtet sa seg enig med vedtektskomitéen i at det ikke er nødvendig at jordskifteretten utarbeider en midlertidig bruksordning for 
Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie. DJJ skal – inntil videre - driftes etter dagens vedtekter. Etter at rettsutgreiingen er ferdig vil det vise seg om medlemmene i Dalsby-
gda Jaktlag/Jaktsameie greier å bli enige om en bruksordning (slik det er gjort i Vingelen), eller om jaktlaget/jaktsameiet må be jordskifteretten utarbeide også en 
bruksordning for jaktforvaltningen i Dalsbygda.

Eventuelle spørsmål knyttet til denne bestillingen rettes til Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie ved leder Arne Nyaas, 2552 Dalsbygda. Tlf.: 62498161, mobil 95 15 12 
44 eller via epost: jaktlaget@dalsbygda.no

Vennlig hilsen
Arne Nyaas
Leder i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie

4. april 2013: Saksforberedende møte i jordskifterettens lokaler i Rådhuset på Tynset. Til stede fra Dalsbygda var sty-
ret i Dalsbygda Jaktlag inkl. daglig leder/sekretær, samt Leiv Olav Nyborg, Ola Myrtrøen, Inge Kroken og Per Ousten. 
Se referat på nettsida til Nord-Østerdal jordskifterett - RB040413.

10. april 2013: Både styret i Dalsbygda Jaktlag og de øvrige som møtte i jordskifterettens lokaler på Tynset torsdag 4. 
april, reagerte på omfanget som saken så ut til å få. Dalsbygda Jaktlag hadde bedt om en rettsutgreiing. Dette ønsket 
både styret og de øvrige (Leiv Olav Nyborg, Ola Myrtrøen, Inge Kroken og Per Ousten) å diskutere nærmere med 
jordskifteretten. Derfor tok jordskiftedommer Harry E. Tjernstad turen til Dalsbygda, og dette møtet ble arrangert på 
“Jaktlagskontoret” i Meierigarden. Her ble det på nytt presisert fra vår side hva vi forventet å oppnå, m.a.o. en utgrei-
ing av alle rettsavgjørelsene opp gjennom årene. Til dette møtet hadde Nord-Østerdal jordskifterett med hele kart-
grunnlaget - slik at partene i ettertid kunne stikke innom jaktlagskontoret for å få utskrift at aktuelle kartblad. I måned-
ene framover var det mange rettighetshavere/parter som benyttet dette tilbudet, også utenbygdsboende som ba om å få 
tilsendt aktuelt kartgrunnlag på epost.

23. april 2013: Styret i Dalsbygda Jaktlag har senere vedtatt/presisert følgende (sak 13/13): “Dalsbygda Jaktlag SA 
dekker bare oppstartsgebyr og partsgebyr (jfr. ajourført liste over medlemmer i Dalsbygda Jaktlag) for inntil 400.000 
kroner totalt. Alle grenseoppganger og tvister som måtte komme i løpet av jordskiftesaken, bekostes av partene som 
eventuelt krever grenseoppgang/går til sak. Enst.” 

3. mai 2013: Rettsmøte i Nord-Østerdal jordskifterett, i Dalsbygda Samfunnshus. Partsliste på cirka 300. 62 personer 
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møtte  (59 parter). Jordskiftesaken ledes av dommer Harry E. Tjernstad. Hensikten med møtet var å avklare omfanget 
og fremdriften av saken. Tjernstad redegjorde på en enkel og grei måte, det samme gjorde Vegar Lillebakken, nyvalgt 
styreleder i Dalsbygda Jaktlag. Spørsmålene stilt fra fremmøtte i salen var få. Jordskiftedommeren gjorde oppmerk-
som på at det er partenes ansvar å framskaffe dokument og andre bevis. Fristen for å sende inn dokument og påstand 
ble satt til 31.12.2013, senere endret til 31.12.2014 for retur av spørreskjemaet og  31.01.2014 for dokument eller 
andre bevis som det var vist til i spørreskjemaet. Se referat på nettsida til Nord-Østerdal jordskifterett - RB030513.

19. november 2013 (vedtak i styret i Dalsbygda Jaktlag, sak 68/13):  Etter oppslaget i dagens utgave av Østlendin-
gen  mener undertegnede at jaktlagsstyret bør invitere vedtektskomitéen ledet av Ola Myrtrøen til en gjennomgang/
diskusjon av saken så langt. Jordskifteretten legger opp til en sak som kommer til å vare i «mange år». En sak med 
over 300 parter. Var det dette vi så for oss da vi ba om «en rettsutgreiing», og som vi ved to anledninger har forsøkt 
å presisere overfor jordskifteretten? Svaret er nei. Spørsmålet blir: Hva kan vi gjøre nå for eventuelt å redusere saken 
i omfang? Vedtak: Styret i jaktlaget inviterer vedtektskomitéen ledet av Ola Myrtrøen, til et felles møte i Dalsbygda 
Samfunnshus onsdag 11. desember 2013 kl. 19.30 (Gladheim). Enst.

11. desember 2013: Møte i Dalsbygda Samfunnshus mellom styret i Dalsbygda Jaktlag og vedtektskomitéen ledet av 
Ola Myrtrøen. Etter en lengre diskusjon (les: meningsutveksling) blant annet om muligheten for å trekke saken, ble det 
enighet om å jobbe videre med problemstillingen. Stor usikkerhet knyttet til spørsmålet om å trekke saken.

17. desember 2913: Møte på jaktlagskontoret i Meierigarden mellom styret og vedtektskomiteen ledet av Ola Myr-
trøen. I tillegg møtte Leiv Olav Nyborg (leder av den første vedtektskomiteen). Fortsatt stor usikkerhet knyttet til 
spørsmålet om å trekke saken. Men, alle var enige om følgende: Alle rettsavgjørelser av betydning for saken må sam-
les inn, kopieres og leveres til Nord-Østerdal jordskifterett, samlet og på vegne av samtlige parter i saken. Følgende 
ble valgt til å gjøre denne viktige jobben: Kjetil Eggen, Inge Kroken, Leiv Olav Nyborg, Atle Berg og Ola Myrtrøen 
(leder) - med hjelp av daglig leder/sekretær. Til opplysning: 5 permer med rettsavgjørelser er levert til jordskifteretten 
(ett kopisett er satt i jaktlagshylla på kontoret). Samtlige rettsavgjørelser/dokumenter er digitalisert (kan lastes ned 
som pdf-filer via jaktlagets nettside).

9. januar 2014: Ekstraoardinært styremøte i Dalsbygda Jaktlag, sak 88/13:

Onsdag 8. januar 2014 sendte daglig leder/sekretær i Dalsbygda Jaktlag følgende epost til Nord-Østerdal jordskifterett 
v/jordskifterettsleder Magnar Often, etter henstilling av styret:

«Nord-Østerdal jordskifterett
v/jordskifterettsleder Magnar Often

Dalsbygda Jaktlag hadde styremøte i går kveld, og da ble det igjen diskusjon om sak 0420-2012-0031 Dalsbygda. Diskusjonen nå gikk på framgangsmåten ved of-
fentlig jordskifte. Etter henvendelse per telefon før jul i fjor bekreftet du overfor meg at saken kan trekkes tilbake «så lenge vedtak om å fremme skiftet ikke er ført 
inn i rettsboka». Fremmingsmøtet er berammet til 6. februar 2014. Så til spørsmålet denne gangen, og dette er viktig for Dalsbygda Jaktlag:

Saken ble krevd på bakgrunn av et enstemmig årsmøtevedtak. Dersom vi velger å trekke saken, må dette sjølsagt skje på bakgrunn av vedtak fattet i et ek-
straordinært årsmøte i Dalsbygda Jaktlag. Mener å huske at du påpekte at dette vedtaket i så fall også må være enstemmig? Stemmer dette? Og kan det i så fall 
vises til denne presiseringen – ett eller annet sted -  i jordskifteloven?
Dalsbygda Jaktlag er svært takknemlig om du eller en annen i jordskifteretten, kan svare på disse spørsmålene så raskt som mulig. Har for ordens skyld kopiert 
kap. 3  § 12 Kap. 3. Framgangsmåten ved offentleg jordskifte (kuttet ut i denne årsmeldingen).

Henvendelsen fra Dalsbygda Jaktlag ble videresendt fra jordskifterettsleder Magnar Often til jordskiftedommer Harry E. Tjernstad, som svarte følgende 
per epost til daglig leder/sekretær onsdag 8. januar:

Hei
Viser til epost inntatt nedenfor.
Hjemmel til å kreve jordskiftesak har “eigar av særskilt registrert grunneigedom og nokon som har alltidvarande bruksrett”. Det vises til jordskiftelovens § 5 første 
ledd. § 5. Eigar av særskilt registrert grunneigedom og nokon som har alltidvarande bruksrett kan krevje jordskifte. 
------------------
Rett til å krevje jordskifte kan ein ikkje skrive frå seg. Avtale som jordskifteretten finn hindrar eit tenleg jordskifte, treng han ikkje ta omsyn til. 
Endra med lover 15 mai 1992 nr. 47, 12 mai 1995 nr. 23 (i kraft 1 juli 1995), 23 feb 1996 nr. 7 (i kraft 1 juli 1996), 22 nov 1996 nr. 67 (i kraft 1 des 1996), 18 des 
1998 nr. 84 (i kraft 1 jan 1999, etter res. 18 des 1998 nr. 1199), 12 mai 2006 nr. 15 (i kraft 1 jan 2007, etter res. 12 mai 2006 nr. 529). 
Formelt sett er det derfor den som har underskrevet kravet som er rekvirent når vedkommende er grunneier eller rettighetshaver.  I sak 0420-2012-0031 Dalsbygda 
er det derfor Arne Nyaas som er rekvirent dersom ikke Dalsbygda jaktlag SA er eier av grunneiendom eller innehaver av alltidvarende bruksrett. 
Når det gjelder hva som kreves for å oppheve et enstemmig årsmøtevedtak kan jeg bare henvise til vedtektene i Dalsbygda Jaktlag SA.

Med hilsen
Harry E. Tjernstad

jordskiftedommer

                                                                              …………………
Svaret fra Nord-Østerdal jordskifterett ble videresendt til alle i jaktlagsstyret på ettermiddagen onsdag 8. januar. På 
kveldstid samme dag innkalte styreleder Vegar Lillebakken til ekstraordinært styremøte torsdag kveld kl. 20.00. Etter 
en lengre diskusjon fattet styret følgende enstemmige vedtak:



Dalsbygda Jaktlag SA 2013/2014    6

Vedtak: I sak 7 på årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie lørdag 14. april 2012, ble følgende enstemmige vedtak 
fattet (etter forslag fra vedtekstkomitéen ledet av Ola Myrtrøen, og fremmet av styret i jaktlaget): «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 (tilleggsforslag på årsmøtet)». Et enstemmig årsmøte står bak vedtaket om en 
rettsutgreiing. Styret ved daværende styreleder Arne Nyaas som rekvirent, fremmet kravet overfor Nord-Østerdal jord-
skifterett. At jordskiftesaken – så langt - har fått et omfang som av mange betraktes som «svært omfattende», er ikke 
til hinder for at partene i saken kan bestrebe seg på å bli enige om «framtidige løsninger» til beste for bygdesamfunnet. 
Dette må være et klart mål. Å trekke saken nå, er ikke framtidsrettet. Styret minner for øvrig om at Dalsbygda Jaktlag 
SA har stilt inntil 400 000 kroner til dekning av felles utgifter, men at jaktlaget ikke dekker advokathonorar.  Enst.
(For dekning av utgifter - presisering - se side 4, 23. april 2013, sak 13/3)

6. februar 2014: Sak “0420-2012-0031 DALSBYGDA” er fremmet
“Jeg oppfordrer alle til ikke å spikke fliser og telle millimetre. Vi må heve oss og sette fellesskapet foran egne inter-
esser, var oppfordringen fra jaktlagsleder Vegar Lillebakken i rettsmøtet i Dalsbygda Samfunnshus i dag. Anslagsvis 
100 parter møtte opp. Saken er fremmet, og nå starter alvoret. Hvor mange år må jordskiftedommer Harry E. Tjernstad 
jobbe med saken?” (Ref. nettsida til Dalsbygda Jaktlag). Se foto på omslagssida av denne årsberetningen.

..............................................................
Jaktlagets nettside (http://jaktlaget.dalsbygda.no):
Dalsbygda Jaktlags nettside brukes aktivt i den praktiske jaktforvaltningen. Utenbygds jegere både søker og rapporter-
er jaktresultatet via nettsida, mens innenbygds jegere i stor utstrekning fortsatt benytter postkassa til jaktlaget. Over-
sikten over setrer og hytter som kan leies av jegere, ligger på nettsida - og ordningen fungerer meget godt. Nettsida 
oppdateres fortløpende med ref. fra styremøtene og andre møter. Statistikken viser at nettsida hadde 48 598 (47.275) 
sidelastinger  i perioden 9. april 2013 (dagen etter årsmøtet i 2013) til og med 16. februar 2014 (når dette skrives). 
Dette gir et snitt på  155 (156 ) sidelastinger hver dag. 24 541 (24.276) unike brukere er registrert i denne perioden på 
11 måneder. Nettsida driftes av daglig leder/sekretær.  (Tall fra driftsåret 2012/2013 i parantes).

Sekretær i halvstilling med kontor i Meierigarden Bygdasenter:
Stillingen har fungert etter hensikten i driftsåret 2013-2014. Kontoret er åpent på tirsdager og onsdager mellom klokka 
08.00 og 16.00. Den “halve dagen” brukes i forbindelse med jaktkortsalg, nødvendig utearbeid i forbindelse med jakt, 
all møtevirksomhet på kveldstid og oppsynsvirksomhet. På kveldstid i juni 2013 jobbet jaktlagsstyret dugnad sammen 
med redaksjonen i Nordavær for å pusse opp “Kontorbygget” (utvendig beising, rep. av takrenner, sveising av trapp og 
rep. av vindu). Kostnaden i forbindelse med oppussingen ble bekostet av Dalsbygda Jaktlag. Kontoret egner seg godt 
til nesten all møtevirksomhet (begrensningen oppad er på cirka 15 personer). Uten kontoret og utstyret der, hadde det 
vært bortimot håpløst å organisere/ordne alt i forbindelse med jordskiftesaken.

“Arkivet i Samfunnshuset” (brannsikker kjeller):
I forbindelse med jordskiftesaken ble det oppdaget at Jaktlagets skap i kjelleren er brutt opp. Hvem som har gjort det, 
er usikkert. Det er også usikkert hva som eventuelt er fjernet fra skapet. Det foreligger ingen oversikt over hva som er 
arkivert i dette skapet.

Rovvilt: 
Av frykt for konsekvensene for rype- og harebestanden ved krakk i smågnagerbestanden, har styret siden høsten 2011 
samarbeidet tett med Os JFF. Samarbeidet har så langt resultert i “Predatorprosjektet” (beskrevet i årsmeldingen for 
driftståret 2011/2012) - og et aktivt uttak av predatorer. Etter det store fokuset på skadefellingsopplegget og økningen 
i skuddpremiesatsene, ble det i driftsåret 2011/2012 utbetalt 34.600 kroner i skuddpremier, slik: 38 rødrever, 2 mår, 7 
minik, 8 røyskatter, 24 kråker og 2 grevlinger. Dalsbygda Jaktlag og Os JFF fortsatte samarbeidet også i inneværende 
driftsår (jegerkveld i Samfunnshuset med John S. Opdahl som foredragsholder tirsd. 28. jan. 2014).  I driftsåret 
2012/2013 er det utbetalt tot. 40.400 kr. i skuddpremier, med følgende fordeling: 49 rødrever, 21 kråker, 10 mink, 1 
mår og 8 røyskatter.

Buer med fast oppsyn (Rundflobua Ola Krog, Håkkårabben Ola Breen, Åslifjellet Erik P. Johaug og Bygdabua Edvard 
Ryen). Dalsbygda Jaktlag/Jaktsameie forvalter fire åpne buer i fjellet. Rundflobua var sterkt nedslitt, og ble restaurert på vårvin-
teren i 2013. Det ble også gjort ei nødvendig fasadeendring på Bygdabua i løpet av vårvinteren 2013. Restaureringsarbeidet er 
utførlig beskrevet på nettsida til jaktlaget. Arbeidet som ble gjort - og den store dugnadsinnsatsen var imponerende! I buene ligger 
det giroer med henstilling om å betale 50 kr. for hver overnatting. I driftsåret 2010/2011 kom det inn 3150 kr. på kontoen (63 over-
nattinger), mens inntekten gikk kraftig ned i 2011/2012 med 1150 kr. innbetalt (23 overnattinger). I 2012/2013 er det bokført 2349 
kr. på overnatting buer (46 overnattinger). I driftsåret 2013/2014 har det kommet inn 3650 kr (73 overnattinger).
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Storviltjakta, småviltjakta, jaktoppsyn,  fõring og div. bilder, se side 7 - 19

I løpet av vårvinteren i 2013 ble det gjort mye på Bygdabua og Rundflobua:

Den som overnatter i Bygdabua ved Dalbusjøen om vinteren, kan fra nå av sove trygt. Inngangsdøra er flyttet fra sørveggen til vestveggen. Bua har også fått et 
større vindu på østveggen. Jobben er gjort av oppsynsmann Edvard Ryen og medhjelper Per Brynhildsvoll. Bildene er tatt av Per og Edvard.

Rundflobua er nå ferdig restaurert - etter en imponerende dugnadsinnsats vinteren 2013 Alt gikk som planlagt. Rundflobua er mye brukt, særlig i sommer-halvåret. 
30 års intens bruk hadde satt sine spor, og det var  høyst påkrevet med ei skikkelig oppussing. Nå er det lagt nytt golv i bua som også har fått nye køyer, nye ma-
drasser og nye puter. Overkøyene kan legges ned i forkant - og fungerer nå som ryggstøtte. Der kjøkkenkroken var før, er det nå plass til ryggsekker. Det er også 
lagt golv i uthuset. Kjetil Eggen organiserte arbeidet med Vegar Lillebakken som byggebas. Arbeidet ble i helhet utført i mars, også transport og montering av et 
flunkende nytt hyttekjøkken gitt i gave av Os Trekultur! Rundflobua er ikke til å kjenne igjen, innvendig. I løpet av vinteren 2014 skal det monteres ny ovn i bua, og 
det samme skal gjøres i bua på Håkkårabben. Mange jobbet dugnad: Ivar Ryen, Kjetil Eggen, Svein Sandnes Vangsgjelten, Vegar Lillebakken, Per Inge Eggen, Steinar 
Ytterhaug, Kjell Erik Brynhildsvoll, Kjell Magne Ryen, Geir Østgårdsgjelten, Stig Ole Henningsmo, Petter Nygård, Kristen Gjelten, Jan Morten Akeren, Kjell Dybvig, 
Steinar Meli, Tommy Presthagen og Jan Petter Brynhildsvoll.  Foto: Dugnadsgjengen
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Økonomi:
Inntekter:  På inntektssida fikk vi som antydet på årsmøtet i 2013 en pen økning på ca. 400.000. Det er i hoved-
sak rypejakta som står for inntektsøkningen. Anbudsrunden på utleiefeltene ga en inntektsøkning på ca. 230.000 og 
kortsalget på rype har hatt en økning på 100.000. Det er også solgt rypejaktkort til innenbygds for 11.000 mer i 2013. 
Totalt står rypejakta for 55 % av inntektene til Dalsbygda jaktlag, noe som er en økning på ca. 10 % fra 2012.  Styret 
planlegger ingen økning av prisen på rypejakt i 2014.  Reinsjakta hadde en inntektsøkning på ca. 15000 og står nå for 
17 % av inntektene. Dette er en nedgang på 4 % fra 2012. Prisene for reinsjakt ligger ganske høyt, og skal vi beholde 
den prosentvise inntektsandelen her, må nok vinterstamme og kvote heves.  Elgjakta står for 15 % av inntektene til 
jaktlaget og dette er en reduksjon på 5 % fra 2013. Elgjakta utøves i hovedsak av grunneiere og styret ønsker ikke en 
økning av prisene her i årene som kommer.  Rådyrjakta er på linje med 2012 og tilfører ca. 10.000 kr til Jaktlagets 
inntekter. På hjortejakta har det i 2013 vært en reduksjon i inntekter på ca. 25 % (19660 kr). Grunnen til dette er færre 
felte dyr 2013. Dalsbygda ligger i grenseland for hjortens leveområde, og dette fører til en varierende bestand. Skal vi 
klare å forvalte en stabil jaktbar bestand må vi nok ha en strengere rettet avskyting. Renteinntektene sto i 2013 for ca. 
6 % (97.000 kr) av lagets inntekter noe som er på linje med 2012. De totale driftsinntektene for Dalsbygda jaktlag i 
2013 ble 1 602 977 kr mot 1 201 804 kr i 2012, altså en økning på 400.000 kr.

Utgifter: Som varslet på forrige årsmøte ville 2013 bli et år med økende driftsutgifter.  Lønn til sekretær og leie av 
kontorlokaler i Meierigarden bidrar til dette. Det totale bidraget fra Jaktlaget til bygdesamfunnet er noe redusert 
fra 710.000 i 2012 til  584.500 i 2013. Det er i tillegg gitt et lån til Kjurrudalsveien på 150.000 noe som gir en total 
utbetaling på 734.500, en økning på 24.500 fra 2012.Totale driftskostnader for Dalsbygda jaktlag SA i 2013 ble 1 415 
877 mot 1 273 772 i 2012, altså en økning på 142.000. Årsresultatet ender dermed på 285.327 i 2013 mot 20.831 i 
2012.

Fondsmidler 2013:
Årsmøtet 19.03.2013 bevilget: IL Nansen, 35 000 kr (oppgradering av Åsen kollen), Dalsbygda Samfunnshus, 25 000 
kr (mobilt garderobestativ) og Dalsbygda Menighetsråd, 25 000 kr (restaurering av kapellet). 

Årsmøtet vedtok i tillegg følgende: Fra og med driftsåret 2013-2014 endres praksis for utbetaling av midler fra 
Næringsfondet, slik: 1. Styret fatter vedtak (vedtatt enst. etter endringsforslag fra Inge Kroken). 2. Midlene overføres 
til søkers konto når tiltaket er dokumentert gjennomført. 3. Det kan søkes om et rentefritt lån for å få tiltaket gjennom-
ført. Enst. vedtak

Sluttord:
Dalsbygda Jaktlag har lagt et nytt driftsår bak seg - med jordskiftesaken som den mest arbeidskrevende. I løpet av 
driftsåret har “Jaktlagskontoret” i Meierigaden blitt tatt i bruk. Kontoret fungerer etter hensikten både administrativt 
og servicemessig (mange rettighetshavere har fått hjelp i forbindelse med jordskiftesaken). Tidvis har det vært trangt 
om plassen rundt møtebordet. Kontoret har en “kapasitet” på inntil 15 personer og er greit utstyrt med data- og 
kopieringsutstyr. I tillegg er “arkivrommet” innredet  med hyller fra golv til tak (dugnad utført av jaktlagsstyret). 

Dalsbygda Jaktlag har mange viktige samarbeidspartnere som jaktoppsynet, mannskapet i forbindelse med drifta 
av buene i fjellet og de mange frivillige som gjennomfører ryperegistreringene. Veiestasjonen på Løvli er jaktlagets 
“ansikt utad” i forbindelse med villreinjakta, og tilbakemeldingene er udelt positive. Alle gjør en meget viktig jobb - 
og styret benytter anledningen til å takke hver og en! Vi vil også benytte anledningen til å berømme samarbeidet med 
Statens naturoppsyn (SNO) - tjenestekjøpsavtale på 50.000 kr. i 2013 (samme sum som i 2012).

Regnskapskontrollen i Fjellregionen gjennomførte i tidsrommet 09.01.2014 til 29.01.2014 bokettersyn. Dalsbygda 
Jaktlag ble bedt om å sende inn regnskapsbøkene for 2012 (les mer om resultatet av denne kontrollen på side 30).

Styret i Dalsbygda Jaktlag SA

......................................          ..........................     .......................      ......................................         ..................................
Vegar Lillebakken                     Kjetil Eggen           Ivar Ryen          Kjell Erik Brynhildsvoll          Geir Østgårdsgjelten

........................
Ingulf Os
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Fôring av elg 2013- 2014

Rapport elgforing 2013-2014 
 
Foringsplassene som er benyttet i år er : 
Storrya, Nygardsåsen, Blestermyra, Myran, Stene, Langenget og Småsvingan
 
Storrya er det utkjørt 4 stk baller. Den første 18-11-13 og den siste 12-12-13. Bra med elger til å begynne med, men 
bråstopp i midten av desember.
Nygardsåsen er det utkjørt 4 stkballer. Den første 17-11-13 og den siste 20-12-13, da var det ikke dyr der lenger.
Blestermyra er det utkjørt 12 stk baller. Den første 16-11-13 og den hittil siste 17-02-14. Her er det fortsatt dyr, og skal 
derfor kjøre noen til dit.
Myran er det utkjørt 1 ball den 26-11-13. Den varte lenge, så derfor ble det ikke flere der.
Stene er det utkjørt 2 stk baller. Den første 20-01-14 og den siste 13-02-14. Der er det fortsatt dyr.
Småsvingene er det utkjørt 2 stk baller. Den første  17-11-13 og den siste 5-12-13. Det ble flyttet en halv-etten ball fra 
Nygardsåsen og en fra Småsvingom til Langenget først i januar 2014. Det har gått greit med utkjøringene i år da det er 
lite snø. Det er utkjørt 25 stk baller og gått med 30 timer til jobben.
 
Litjbakken 23.02.2014
Per Erland Lillebakken

“Jeg var uti Blæstermyra i går (22. februar 2014) og hentet viltkameraet, 
det er fortsatt bra med elg og rådyr der. Legger ved noen bilder. Vegar”



    11 Dalsbygda Jaktlag SA driftsåret 2013/2014

K: kalv    LB: liten bukk    S: simle   SB: stor bukk
Jeger: Jakte med: Tildelt: K.nr.: Felling sted: Vekt: Dato:
Overgangskort Vingelen K 194 Vingelen 18 23.aug
Overgangskort Vingelen K 195 Vingelen 22 25. aug.
Skytterlagene I Os K 196 Dalsbygda 21,5 4. sept.
Vigdis og Terje T. Øvergård K 197 Dalsbygda 19,5 4. sept.
Guri Nygård K 198 Vingelen 22,5 25. aug.
Stig Morten Hansen K 199 Vingelen 21 24. aug.
Rune Gjelten K 200 Vingelen 24 24. aug.
Mari Therese H. Trøan K 201 Vingelen 24 6. sept.
Stein Holm Agnar Holm K 202 Vingelen 21,5 8. sept.
Ivar Waag Belsaas K 203 Dalsbygda 20 6. sept.
Henry Holm K 204 Vingelen 22,5 6. sept.
Rolf Øvrum K 205
Svein Svee K 206 Dalsbygda 26,5 5. sept.
Martin Tamnes Krog K 207 Vingelen 22,5 18. sept.
Ståle Vangskåsen Vebjørn Vangskåsen K 208 Dalsbygda 22 21. aug.
Ola Krog K 209 Dalsbygda 19 4. sept.
Jørn Gisle Dalbakk K 210
Kristiane Midtaune K 211 Tynset 21,5 28. aug.
Stig S. Østgård Martin Aarset K 212 Dalsbygda 20,5 2. sept.
Martin Berg Tuveng K 213 Dalsbygda 21 25. aug.
Sigmund Ryen Henning Ryen K 214 Dalsbygda 21,5 4. sept.
Ola Ousten Jeanett Knutsen K 215 Dalsbygda 22 30. aug.
Knut Bjørnar Myrberg K 216 Vingelen 22 19. sept.
Bjørn Engan K 217 Vingelen 11,5 7. sept.
Steinar Meli Oddbjørn Meli K 218 Dalsbygda 24 1. sept.
Bjørn T. Aas K 219 Vingelen 22 19. sept.
Kristen Gjelten K 220 Vingelen 23,5 25. aug.
Thorvall Johaug K 221 Vingelen 22 19. sept.
Håvard Østgård Vilde Østgård K 222
Egil  Wikan K 223 Dalsbygda 21,5 3. sept.
Trond Simensen K 224 Vingelen 22 18. sept.
Lars Haukø Åsmund R. Haukø K 128 Dalsbygda 22 5. sept.
Dalsbygda Skole K 81 Dalsbygda 22 5. sept.

Dalbusjøen LB 555 Vingelen 34 17.sept.
Øystein Lian Kristian M. Lian LB 556 Vingelen 23 13. sept.
Ole Petter Taknæs LB 557
Styrkar Wadsten LB 558 Vingelen 19 7. sept.
Kjell Magne Ryen LB 559 Vingelen 27 7. sept.
Aanderbakk, Geir LB 560 Tynset 40 20. aug.
Roar Eckermann LB 561 Tynset 34 22. aug.
Øystein Andresen Håkon Andresen LB 562 Vingelen 64 5. sept.
Rune Høistad Vemund Høistad LB 563 Vingelen 36 7. sept.
Ole Høsøien Simensen LB 564 Dalsbygda 52 22. aug.
Vegar Lillebakken LB 565 Dalsbygda 41 30. aug.
Kjell Erik Brynhildsvoll LB 566 Dalsbygda 15 6.sept.
Knut Simensen LB 567 Vingelen 32 15. sept.
Jon Horten Anita Horten LB 568 Dalsbygda 35,5 1. sept.
Harald Enge Karen Elisabeth Johaug LB 569 Vingelen 31 26. aug.

Overgangskort Vingelen S 407 Vingelen 31 21. aug.
Øyvind Larsen S 408 Dalsbygda 30 21. aug.
Kjell Dybvig S 409 Vingelen 36,5 30. aug.
Terje Andresen Svein A. Kaldestad S 410 Vingelen 40 5. sept.
Per Inge Osgjelten Sondre Osgjelten S 411 Dalsbygda 38 3. sept.
Jørstein Nygård Kjell Erik Nygård S 412 Vingelen 34 16. sept.
Jan Morten Akeren S 413 Vingelen 27 23. aug.
Endre A. Stakkerud Even Stakkerud S 414 Dalsbygda 32,5 23. aug.
Per Olof Holmberg Roar Fjeld S 415 Dalsbygda 34,5 5. sept.
Vegard Aasen Arvid Roar Helander S 416 Vingelen 35 7. sept.
Geir Østgårdsgjelten S 417 Vingelen 33 23. aug.
Hallgeir Gravråk S 418 Dalsbygda 30 4. sept.
Stig Ole Henningsmo Anne Cathrin Johnsen S 419 Dalsbygda 38,5 7. sept.
Kjetil Eggen S 420 Vingelen 35 17. sept.
Rune Fredheim S 421 Vingelen 22 5. sept.
Jon Egil Bakken S 422 Dalsbygda 41 22. aug.
Petter Nygård S 423 Vingelen 33 7. sept.
Atle  Berg Øyvind Berg S 424 Vingelen 40 25. aug.
Trond Vangskåsen S 425 Tynset 33 21. aug.
Per K. Langøien Amund Langøien S 426 Dalsbygda 35,5 22. aug.
Per Martin Rønningen S 427 Vingelen 35 17. sept.
Elisabeth Wikan Heidtmann S 428 Dalsbygda 35 3. sept.
Geir Moseng S 429 Vingelen 33 8. sept.

Kjell Jarle Meli SB 638 Dalsbygda 83,5 20. aug.
Terje Pedersen SB 639
Endre A. Stakkerud Jiri Krenovský SB 640 Vingelen 40 25. aug.
Vidar Ytterhaug Michael Skjold SB 641 Tynset 83 20. aug.
Per Erik Husøy SB 642 Dalsbygda 76 23. aug.
Svein Vangsgjelten SB 643 Dalsbygda 93,5 21. aug.
Helge Kokvoll SB 644 Dalsbygda 53 20. aug.
Arne Myran SB 645 Vingelen 80 30. aug.

Villreinjakta 2013
Kvote:
77 dyr, + 1 fra Haugasetra + 1 fra 
Romundhaugen, minus 3 til Vingelen 
(1 simlekort og 2 kalvekort),76 kort 
fordelt til jegere i Dalsbygda.
   
Felling:   
Storbukker: 7 (tot. 8 kort) 
Litjbukker: 14 (tot. 15 kort) 
Simler: 22 (tot. 23 kort, inkl. 1 kort 
til Vingelen/skutt)  
Kalver: 28 (tot. 31 kort, minus 2 til 
Ving. + 2 Haugasetra/Romundh. – 
alle skutt).
   
Fellingsprosent:
72 av 77 (her er simla felt i Vingelen 
regnet med): 93,5 % (off. resultat). 
Felling (dyr disponible for dalsby-
gdjegere): 71 av 76: 93,4 % (lokalt 
resultat).
    
Antall jegerdager (jegere med kort i 
Dalsbygda): 
19 dager (storbukkjegere), 69 dager 
(litjbukkjegere), 77 dager (simle-
jegere), 107 dager (kalvejegere); 
totalt 272 dager (snitt per jeger: 
3,6 dager).    
 
Fellingssted:   
Fo 11A/B (Dalsbygda): 29 dyr 
(40,3%) 
 Fo 1 (Tynset): 5 dyr (6,9 %) 
 Fo 12 (Vingelen): 38 dyr (52,7 %)
 Totalt: 72 av 77 dyr (simla felt av 
jeger i Vingelen regnet med).
    
Antall kontroller (jaktoppsynet):
Storbukkjegere: 0  
Småbukkjegere: 5  
Simlejegere: 7   
Kalvejegere: 7    
Totalt 19 kontroller   
  
Veiestasjonen hos Edvard Ryen:
Åpent hver dag i jakta fra15.00 
til 24.00. Yter meget god service! 
Ukentlig sjekk av veieliste sammen 
med daglig leder/sekr. Strategisk 
meget viktig plassering. Veiing for 
utenbygds jegere (overgang) be-
kostes av Dalsbygda Jaktlag. Meget 
populær ordning!
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År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kvote 94 94 88 49 49 37 37 96 113 105 79 72 72 77
Felling 91 93 83 45 49 32 34 68 93 81 70 60 54 72
Prosent 97 99 94 92 100 86 92 70 82 77 87 83 75 94

Villreinjakta 2000 -2013:

Kvote (blå)
Felling (rød)Antall dyr

År

Styret i Dalsbygda Jaktlag legger stor vekt på å sikre jegerne gode overgangsavtaler i villreinjakta. Dette er en forut-
setning for best mulig jaktresultat. Avtalen med Vingelen sameie (Fo-12) er flerårig. Som kompensasjon overfører 
Dalsbygda tre jaktkort til Vingelen (1 simlekort og 2 kalvekort). Inngang via eget terreng. Avtalen med Kvikne øst-
fjell villreinvald (Fo-1) er gjensidig, og gjelder alle kategorier dyr. Inngang fra eget terreng. I tillegg har Dalsbygda 
overgangsavtaler med Budal statsallmenning (Fo-4), Endal statsallmenning (Fo-3), Soknedal statsallmenning (Fo-2) 
og Nekjådal-Dragås statsallmenning (Fo-6 og Fo-7). De to siste årene (2012 og 2013) har Dalsbygda vært det eneste 
området sør for fylkesgrensa, som har vært med på fellesjaktavtalen på tirsdager, onsdager og torsdager. 

Siden jakta i 2011 har Dalsbygda Jaktlag hatt progressiv pris på kalv. Ordningen har fungert helt etter hensikten (målet 
er å spare de største kalvene). Fra og med jakta i 2014 innføres ordningen også på simle (dette er i tråd med ønsket fra 
Forollhogna villreinutvalg).

I områdesammenheng har Dalsbygda Jaktlag vært med på å legge føringene de siste årene. Her kan nevnes: Nytt mål 
for vinterstammen er 2000 dyr, beregningsgrunnlaget for tellenede villreinareal skal vurderes på nytt og ferdselen 
i Hogna-området skal kartlegges. Nasjonalparkvernet (2001) har beklageligvis resultert i at villreinen, i sommer-
halvåret, unngår området øst for aksen Såttåhaugen-Synnerdalen. For Dalsbygdas del betyr dette en kraftig inn-   
skrenkning av jaktbart villreinareal på egen grunn.

Foto: A. Nyaas
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Rypejakta 2013
Rypejakta er den jaktutøvelsen som har desidert størst betydning, både omdømmemessig og økonomisk, for Dals-
bygda Jaktlag. Daglig leder/sekretær har alene solgt rypejakt i 2013 for over én million kroner brutto (for økonomisk 
resultat, se regnskapet). Etter omleggingen av søknadsopplegget i 2011, sammen med oversikten over setrer og hytter 
som kan leies av jegerne, har interessen for rypejakt i Dalsbygda økt kraftig. Langt fra alle som søker om rypejakt, får 
ønsket oppfylt. På Vestfeltet og Østfeltet har styret satt en øvre grense på 25 jegere per dag, mens inntil 10 jegere får 
slippe til per jaktdag på Kjurrudalen Nord. Det jaktes i fire perioder, hver på fem jaktdager, med én jaktfri dag mellom 
hver periode. 

Produksjonstellinga i første halvdel av august er helt avgjørende for jaktopplegget utover høsten. Tellingene skjer på 
nøyaktig samme måte, fra år til år. Mannskapet er skolert, og de fleste har vært med på rypetakseringene siden 1996. 
Lokal koordinator er Stig Ole Henningsmo. Utenbygds kortjegere jakter på Vestfeltet, Østfeltet og Kjurrudalen Nord. 
Det kan også innenbygds rypejegere gjøre, men fra jaktstart velger de fleste Kjurrudalen Sør og Sandtjønnfeltet.

Etter endt taksering på telleområdene i fjor (Mastukåsa, Åslia, Rabblia, Håkkårabben og Kjurrudalen) fattet styret føl-
gende jaktvedtak den 14. august : 1. Dagskvote på 4 ryper per jeger per dag (samtlige kortområder + innenbygds rypejegere).  
2. Salg av jaktkort på Dalsbygda Handel fra og med 3. oktober og utover høsten (for inntil 5 jaktdager). Salget skjer i åpningstida 
for butikken. Ikke mulig å forhåndsbestille/reservere. 3. Innen utgangen av september kommer styret i Dalsbygda Jaktlag til å vur-
dere om utleiefeltene skal åpnes for innenbygds rypejegere f.o.m. oktober og utover høsten. (Jaktfeltene ble åpnet for innenbygds).
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Tabellen over viser at Dalsbyga Jaktlag har ført et strengt “regime” i rypejaktforvaltningen siden “krakket” kom i 
2009, med  produksjonsnedgang landet over. Til tross for at fjorårets telling var oppløftende, har vi ennå mye å gå 
på sammenlignet med 2005 og 2004, for ikke å snakke om de “store årene” midt på 80-tallet. Som tabellen viser var 
fjorårets telleresultat mye likt telleresultatet i 2003. For 10 år siden var det fri jakt, mens kvoten i fjor var på fire ryper 
per jeger per dag. Nå håper vi på et “skikkelig oppsving” i rypebestanden i 2014. Det har vi fortjent!

Noen av tilbakemeldingene etter rypejakta i 2013:
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Harejakta 2013
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I harejakta er det fortsatt entusiastene som rår grunnen. 30 harejegere deltok i jakta i 2013. I snitt ble det 0,8 harer per 
jeger (totalt 24 fellinger). I det “siste” store småviltåret (2005) skjøt 48 jegere 101 harer, som gir 2,1 harer i snitt per 
jeger. I de store småviltårene på 90-tallet ble det til sammenligning skutt 134 harer (1996), 157 harer (1994) og 127 
harer (1989). Det foreligger ikke opplysninger om hvor mange som deltok i harejakta i disse gode årene, som helt 
sammenfaller med meget gode produksjonsår, også i lirypeterrenget. Til sammenligning ble det felt 1667 ryper i 2005, 
1562 ryper i 1996, 1222 ryper i 1994 og 2186 ryper i 1989. Både hare- og rypejegerne er helt avhengige av at mange 
faktorer skal “klaffe” for å kunne høste mye både av ryper og harer:  En god voksenbestand, mye smågnagere, lite 
rovvilt og gunstige værforhold i juni. Klaffer alt dette, ja, da er det moro å være småviltjeger i september og oktober! 
I årene etter 2005 har det vært “slitsomt” å være småvilt - og heller ikke så alt for oppmuntrende å være småviltjeger. 
Sammenlignet med  vårvinteren i fjor har Dalsbygda i 2014 en større voksenbestand av både ryper og harer. Så får vi 
håpe at vi har færre predatorer i 2014 (en god del rovvfugl og rev i fjor) - og at våren og forsommeren blir gunstig for 
småviltet vårt. 

Foto vinteren 2014: A. Nyaas
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Rådyrjakta 2013

Hjortejakta 2013

Beverjakta 2013

Tildelt jaktkvote i 2013: 20 dyr

Høsten 2013 åpnet Dalsbygda Jaktlag og Jaktsameie (DJJ) for andre gang jakt på voksen rådyrbukk (råbukk), 
med jakttid fra og med fredag 10. august til og med mandag 24. september. Etter søknad fikk seks jegere til-
delt jaktkort. 1 råbukk ble felt. I tillegg ble ei rådyrgeit felt i førsteperioden i elgjakta.

I styremøtet onsdag 2. oktober 2013 fattet styret i Dalsbygda Jaktlag følgende vedtak (enstemmig): “Som en 
prøveordning i 2013 vedtas forslaget fremmet av Fort Hjort v/jaktleder Henry Holm (dele Bygda i to jaktom-
råder). Årets rådyrjakt skjer derfor med to lag: Fort Hjort og Råbukkens II. Førstnevnte lag jakter på «østsida» 
og Råbukkens II på «vestsida» av følgende grense: Ytre Dalsbygdvei til Sentrum/Krysset, Midtveien og Vangrøft-
dalsveien. I følgende områder skal det ikke jaktes rådyr: Mellom Midtre og Nedre Dalsbygdvei fra Haugseggen til 
sentrum. Området mellom Gamle Vangrøftvei fra sentrum til Lillehaug, veien fra Lillehaug til Nansen stadion, 
veien fra stadion til kryss Brattåsen og Midtre Dalsbygdvei til Sentrum. Vis hensyn. Unngå å jakte nær be-
byggelsen! Dalsbygda Jaktlag er i år – som i fjor – tildelt en kvote på 20 dyr av Viltnemnda (Formannskapet). 1 
råbukk ble felt i råbukkjakta, og ett dyr er felt i elgjakta. Av de 18 dyrene som er igjen, tildeles 16 i første omgang: 
8 på hvert av lagene. 2 dyr holdes tilbake, med mulighet for lagene å søke om ekstra dyr dersom kvoten fylles».

I jakta ble ett dyr felt i siste halvdel av jakta, totalt tre fellinger i løpet av høsten, av kvoten på 20.

Total jaktkvote i Os kommune høsten 2013: 40 dyr (samlet for alle viltstellområdene, vedtatt i f. skapet i sak 
38/13, med andre ord samme kvote som i 2012 og 2011). Dalsbygda Jaktlag mottok 19 søknader om hjorte-
jakt, og samtlige fikk tilsendt brev + giro. En hjort ble felt.

Det var vesentlig mindre med hjort i Dalsbygda høsten 2013 sammenlignet med høsten 2012. En forklaring 
kan være at ved felling av bukker og kronhjorter (tre ble felt i Dalsbygda høsten 2012) trekker produksjons-
dyrene ut av området. En viss konsentrasjon av store bukker er med andre ord avgjørende for å holde på 
populasjonen.

I tildelingsbrevet som ble sendt til hjortejegerne, ble følgende presisert:

Vær oppmerksom på følgende:
1. Jakt på innmark MÅ avklares med grunneier på forhånd!!!
2. Du kan felle alle typer dyr (bukk, hind og kalv).
3. Felling rapporteres umiddelbart både til Dalsbygda Jaktlag v/Arne Nyaas : 952 02 504,
og til Os kommune v/ordfører Arnfinn Nergård: 952 66 501.
4. Det kreves tilgang på godkjent ettersøkshund. Jegere som ikke har opplyst om godkjent ettersøkshund i søknaden til DJJ, varsler 
jaktlaget om dette før jaktstart. Ring Dalsbygda Jaktlags telefon: 952 02 504, eller send epost: jaktlaget@dalsbygda.no
5. Det kreves følgende for å jakte hjort: 80 treningsskudd, betalt jegeravgift og bestått skyteprøve – samt tilgang på godkjent et-
tersøkshund (se over). Dette forevises før jaktstart (send gjerne kopier på epost til jaktlaget@dalsbygda.no)
6. Betalt faktura (sammen med dette tildelingsbrevet) = jaktkort.
Prisgrunnlaget er dette: 250 kr. for innenbygds + 50 kr per kilo kjøtt (mva inkl). Utenbygds jegere betaler en grunnpris på 1000 kr 
+ 50 kr per kilo kjøtt (mva inkl.)
7. Veiing: Ring Edvard Ryen (995 84 754 eller 624 98076). Han tar med vekta og kommer hjem til deg.
8. Alle hjortejegere skal fylle ut «Sett-hjort»-skjemaet (vedlagt) og levere dette til jaktlaget etter endt jakt.
9. Fredet område: Årsmøtet i 2006 fattet vedtak om at følgende områder er fredet for rådyrjakt og hjortejakt: 1. Området mellom 
Midtre og Nedre Dalsbygdvei fra Haugseggen til Sentrum. 2. Området avgrenset av gammelveien fra Sentrum til Vangrøfta ved 
Lillehaug, derfra veien bak Brattåsen til krysset mot Nansen stadion, veien opp til Smedåsen og Midtveien fra Smedåsen til Sen-
trum. Unngå å jakte nær bebyggelsen (avtal i så fall på forhånd).

Ikke en eneste bever ble felt i jaktsesongen 2012-2013 (jakttid 1.10.2012 - 15.05.2013). Noen få jaktkort ble 
solgt. Dalsbygda har vesentlig mindre med bever nå, enn for noen år siden.
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Årsrapport 2013 jaktoppsynet
Ivar Waag Belsaas og Geir Østgårdsgjelten gikk oppsyn i forbindelse med småviltjakta i 2013. Mona Østgård-
strøen sliter  med ryggen, og måtte også i 2013 melde pass. I tillegg til Ivar og Geir, hadde Arne Nyaas kontakt 
med feltleierne under rypejakta. Oppsynskorpset var i terrenget i totalt 27 timer. Kontrollene ble gjennomført 
i en god tone, og oppsynskorpset møtte - også høsten 2013  - hyggelige og imøtekommende jegere.

Her er rapporten fra Geir Østgårdsgjelten:
Dato: Område: Ant. 

timer
Kommentar

14/9 Østfeltet 2 Flott vær og god sikt. 3 jegere kontrollert på Falkhøgda. Intet å bemerke.
16/9 Østfeltet 3 Lettskyet og god sikt. 2 jegere kontrollert på Fjellsjøhøgda. Intet å bemerke.
16/9 Vestfeltet 2 Gråvær og moderat sikt. 3 jegere kontrollert. Intet å bemerke.
26/9 Kjurrd. Nord 2 Moderat sikt, stri vind. 1 jeger observert på Rundhøgda. Intet å bemerke.

Totalt 9
Km 139 km

Her er rapporten fra Arne Nyaas:
Dato: Område: Ant.

timer
Kommentar

11/9 Rabblia Samtale med de nye feltleierne
12/9 Mastukåsa Sjekk av jaktstarten
12/9 Åslia Sjekk av jaktstarten
Sept. Samtaler med andre feltleiere (Vola Nord, Vangrøfta Nord, Vangrøfta Sør)

Her er rapporten fra Ivar Waag Belsaas:

ÅRSRAPPORT 2013 JAKTOPPSYN

Undertegnede har høsten 2013 vært engasjert som jaktoppsyn av Dalsbygda Jaktlag SA i forbindelse med 
småviltjakta på jaktlagets terreng. Totalt har jeg brukt 18 timer til oppsyn ute i felt, fra jaktstart til starten på 
november.

Kun seks jegere har blitt kontrollert i høst, og alle hadde papirene i orden. Alle kommenterte at det var svært 
lite fugl å se, og ingen av dem hadde felt fugl. 

Kontrollene har som vanlig vært gjennomført i en god tone; jeg har kun møtt hyggelige og imøtekommende 
jegere.

Dalsbygda 28. februar 2014

Ivar Waag Belsaas
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Div. bildeglimt fra driftsåret 2013-2014

1

2

3

4

Bilde 1: Nord-Østerdal jordskifterett, saksforberedende møte  i jordskifterettens 
lokaler i Rådhuset på Tynset torsdag 4. april  2013. Fra venstre og rundt bordet: 
Ivar Ryen, Per Ousten, Inge Kroken (delvis skjult),  Ingulf Os, jordskiftedommer 
Harry E. Tjernstad, Vegar Lillebakken, Håvard Østgård, Kjell Erik Brynhildsvoll, 
Ola Myrtrøen, avdelingsingeniør Tove Mette Tveråen og Leiv Olav Nyborg (delvis 
skjult). Foto: A. Nyaas

Bilde 2: Nytt arbeidsmøte/diskusjonsmøte på kontoret i Meierigarden onsdag 10. 
april 2013. Fra venstre og rundt bordet: Ola Myrtrøen, Leiv Olav Nyborg, Kjell Erik 
Brynhildsvoll, Håvard Østgård, jordskiftedommer Harry E. Tjernstad, Vegar Lille-
bakken, Kjetil Eggen (delvis skjult), Per Olof Holmberg (delvis skjult), Ivar Ryen, 
Ingulf Os og Inge Kroken. Foto: A. Nyaas

Bilde 3: I løpet av våren 2013 flyttet Dalsbygda Jaktlag fra “Jaktlagskontoret” i 
Dalsbygda skole/Samfunnshuset og inn i kontorbygget i Meierigarden. En god del 
måtte gjøres for å få kontoret brukbart, blant annet installasjon av varmepumpe og 
innredning (nye hyller) på “arkivrommet”. I tillegg måtte bygget pusses opp utvendig 
(reparasjon av takrenner, trapp, vindu og beising). Redaksjonen i “Nordavær” har 
kontor i det samme byggget, og etter initiativ av jaktlagsstyret ble vi enige om  sam-
men å beise bygget utvendig (to dugnadskvelder i juni). Foto: Olav Brynhildsvoll

Bilde 4: I desember 2013 startet arbeidet med å skaffe til veie, kopiere og digitalisere 
de viktigste rettsavgjørelsene opp gjennom årene - dokumentasjon på vegne av 
partene i saken. Arbeidet var meget tidkrevende, og resulterte i fem smekkfulle per-
mer. Ett sett ble levert til jordskifteretten, det andre settet står  på arkivrommet. Ola 
Myrtrøen, Atle Berg, Leiv Olav Nyborg, Inge Kroken, Kjetil Eggen og daglig leder/
sekretær gjorde denne viktige jobben. Foto: A. Nyaas
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Sak 3: Regnskap

Årsmeldinga ble gjennomgått av daglig leder/sekretær Arne Nyaas, med følgende 
kommentar fra Inge Kroken: - Formuleringa side 12 (nederst/nasjonalparkvernet/jaktbart 
villrein-areal) er alt for “sterk”. Her burde det, i det minste, vært føyd på et spørsmålstegn!

Arne Nyaas sa seg uenig i merknaden fra Inge Kroken, blant ved å vise til resultatet av
ferdsels-registreringene sommeren 2014. 

Årsmeldinga enst. godkjent.
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...........................................

REGNSKAPSKONTROLLEN I FJELLREGIONEN:

“Regnskapskontrollen i Fjellregionen gjennomførte i tidsrommet 09.01.2014 til 29.01.2014 bokettersyn. Dalsbygda 
Jaktlag ble bedt om å sende inn regnskapsbøkene for 2012. Kontrollen ble utført av Catharina Bernström-Roark. 
Kontrollen ble avholdt på vegne av Skatteoppkreveren i Os kommune - og foregikk i kommunehuset på Røros.
Kontrollen omfattet lønnsområdet med hovedvekt på oppgave-, skatte-, trekk- og avgiftsplikt etter lignings-, skatte-, 
skattebetalings- og folketrygdloven. Det ble foretatt avstemming av lønnsinnberetning for 2012 mot regnskapet, og det 
ble videre tatt stikkprøver av ulike konti (resultat og balanse)”.

“Avsluttende møte ble avholdt 21.01.2014 i selskapets lokaler. Nestleder/kasserer Ivar Ryen og regnskapskontrollør 
Catharina Bernström-Roark deltok. Arbeidsgiver er i avsluttende møte orientert om resultatet av kontrollen, og det ble 
orientert om videre saksgang. Det ble redegjort for at noen underlag for møter mangler årsak og manglende  organ-
isasjonsnummer på leverandører. Nestleder/kasserer ga uttrykk for at de presenterte konklusjonene ble akseptert”.

Den som ønsker å lese ettersynsrapporten i sin helhet, tar kontakt med daglig leder/sekretær (kontortid på tirsdager og 
onsdager mellom 08.00 og 16.00).
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Regnskapet m/revisjonsrapport ble i hovedtrekk gjennomgått av kasserer Ivar Ryen, som 
blant annet viste til følgende: 

I 2013 fikk Dalsbygda Jaktlag en pen inntektsøkning på cirka 400 000 kroner, og det er 
rypejakta som i hovedsak, står for økningen. Rypejakta står for totalt 55 % av inntektene 
til Dalsbygda Jaktlag. De totale driftsinntektene i 2013 ble 1 607 977 kroner mot 1 273 772 
kroner i 2012. Men, 2013 resulterte også i økte driftsutgifter, i hovedsak p.g.a. lønn til daglig 
leder/sekretær og leie av kontorlokaler i Meierigarden. Det totale bidraget fra Jaktlaget til 
bygdesamfunnet ble redusert fra 710 000 kroner i 2012 til 584 000 kroner i 2013. Det ble gitt 
et lån til Kjurrudalsveien på 150 000 kroner. Samlet resulterte dette i en utbetaling på 734 000 
kroner - som er en økning i utbetalingene på 24 500 kroner sammenlignet med regnskapet 
for 2012. I 2013 hadde Dalsbygda Jaktlag et netto årsresultat på 285 327 kroner, som er en 
økning på 142 000 kroner fra 2012.

Jørn Dalbakk: Jaktlaget bør søke Viltfondet om tilskudd til fóring.
Ivar Ryen: Det ideelle for Dalsbygda Jaktlag er å “drive i null”. Vi bør kanskje bli enige om et 
konkret objekt - for å binde midler?
Inge Kroken: Styret bør diskutere med banken.
Vegar Lillebakken:  Vi har særvilkår på våre tre viktigste kontoer.
Per Ousten: Det er mulig å endre betingelsene for en konto. 

Regnskapet enst. godkjent.

Møtet ble midlertidig hevet kl. 21.00

Elin Krog sørget for karbonadesmørebrød og kaffe/kaker 

Årsmøtet satt igjen kl. 21.25
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Sak 4: Dalsbygda Handel, drivstoffanlegget
Dette har skjedd i denne saken:

1. Vedtak i styremøtet 28. mai 2012:
Sak 20/12: Søknad fra Dalsbygda Handel om støtte til opprettholdelse av drivstoffpumper i Dalsbygda. Se søknaden fra Dalsbygda 
Handel , datert 10. mai 2012 (vedlegg).

Forslag til vedtak: For Dalsbygda Handel er det avgjørende å kunne tilby alle basisvarer lokalt, inklusive bensin og diesel. Forsvin-
ner drivstoffpumpene vil dette uvilkårlig redusere den øvrige handelen i bygda. På sikt kan konsekvensene bli store. Investeringen i ny 
automatløsning er kalkulert til cirka 120.000 til 150.000 kr (eks. mva) ferdig oppmontert. Dalsbygda Handel søker Dalsbygda Jaktlag/
Jaktsameie om 50 prosent av kostnadsrammen som tilskudd. DJJ bevilger 80.000 kr. til den nye automatløsningen.
Vedtak: Enst.

2. Vedtak i styremøtet 23. april 2013:
“Sak 18/13: Søknad fra Dalsbygda Handel BA om ytterligere midler til drivstoffanlegg. Se papirene fra Dalsbygda Handel:

1. Søknaden datert 21.04.2013
2. Tilbud fra Wayne
3. Investeringsstøtte – alt. 1 (benytte eksisterende pumper). Søker Dalsbygda Jaktlag om 79.225 kroner i tillegg til de 80.000 kronene 
som et enstemmig styre bevilget til samme formål i mai 2012 – (totalt 159.225 kroner)
4. Investeringsstøtte – alt. 2 (nye pumpe med mulig påkobling for landbruksdiesel). Søker Dalsbygda Jaktlag om 157.600 kroner i tillegg 
til de 80.000 kronene som et enstemmig styre bevilget til samme formål i mai 2012 – (totalt 237.600 kroner)

Vedtak: Styret utsetter saken til styremøtet tirsdag 14. mai 2013. Styret inviterer styreleder og daglig leder i Dalsbygda Handel, slik at 
de kan orientere om saken/svare på spørsmål. Styret ønsker blant annet svar på følgende: Hva med tankene (tilstandsrapport)? Klarer 
vi oss med det rimeligste alternativet? Hvorfor pumpe med 4 pistoler, dersom det bare skal selges bensin og vanlig diesel? I tillegg til 
Merkur-programmet og Dalsbygda Jaktlag, er annen finansiering undersøkt? Hvilken korttype er tenkt brukt? Bonusordning? Enst.”

3. Vedtak i styremøtet 14. mai 2013:
“Sak 22/13: Søknad fra Dalsbygda Handel SA om ytterligere midler til drivstoffanlegget, jfr. sak 18/13 (utsatt).

Vedtak: Drivstofftankene må kontrolleres før styret tar endelig stilling til søknaden om midler fra Dalsbygda Handel (datert 
21.04.2013). For kontroll av tankene kan Dalsbygda Handel bruke av midlene (80.000 kr) som jaktlaget bevilget i sak 20/12. Enst.”  
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4. Vedtak i styremøtet 3. september 2013:
“Sak 50/13: Søknad fra Dalsbygda Handel SA om ytterligere midler til drivstoffanlegg
Jfr. sak 18/13 (møtedato 23. april 2013) og sak 22/13 (møtedato 14. mai 2013)

Forslag til vedtak: Dette er en sak av stor prinsippiell betydning for Dalsbygda. I tillegg er det snakk om en betydelig økonomisk invest-
ering. Drivstoffanlegget har nå vært ute av drift i over ett år, og noen måneder til vil ikke utgjøre den store forskjellen. Det korrekte må 
være at årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag SA avgjør saken (møtedato 25.03.2014)”.  Vedtak: Enst.

Årsmøtevedtak: Se referat og vedtak side 35

Dette har skjedd i denne saken:

Vedtak i styremøtet 28. mai 2013:
Sak 30/13: Søknad fra Kjurrudalsveien. Bygging av ny bru. Kostnadsoverslag: kr. 340.081 (eks. mva), kr. 425.101,25 (inkl. mva.). Se 
søknaden og kostnadsoverslaget (vedlegg).

a) Styret viser til tidligere praksis ang. bevilgninger til bygging/reparasjon av bruer, med tilskudd fra Dalsbygda Jaktlag på inntil 25.000 
kroner per prosjekt. Styret bevilger 30.000 kroner til totalrenoveringen av brua i Kjurrudalen (kostnadsjustert). Enst.
b) Søknaden fra Kjurrudalsveien aktualiserer følgende:
1. Dette er et stort og kostnadskrevende prosjekt, som burde vært fremmet og behandlet som årsmøtesak.
2. En bevilgning i størrelsesorden 30.000 kroner til et arbeid som kan medføre en utgift på 425.000 kroner (sju prosent av totalkost-
naden), rimer ikke. Etter styrets mening aktualiserer dette følgende:
2.1: Vi er nødt til å vurdere «veipolitikken» på nytt.
2.2: Alle private veier (med offentlig ferdsel) i Dalsbygda bør være med i Dalsbygda Veilag. Da kan følgende skje:
2.3: Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag SA bevilger (årlig) én stor sum til Dalsbygda Veilag.
2.4: Styret i Dalsbygda Veilag prioriterer større oppgaver som må gjøres på veiene som er med i laget, og sørger for en rettferdig bruk av 
midlene – på sikt.
2.5: Inntil 20 prosent av jaktlagets årlige bevilgning fordeles av Veilaget til årlig vedlikehold av de mindre veiene som er med i laget.
3. Styret i Dalsbygda Jaktlag ønsker å diskutere «veipolitikken» med styret i Dalsbygda Veilag – som inviteres til styremøtet vårt tirsdag 
18. juni 2013 kl. 19.30, med mål om å fremme dette som sak for årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag tirsdag 25. mars 2014. Enst.

Sak 5: Alle veier med i Dalsbygda Veilag
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Sak 6: Fondsmidler

Ref. styremøtet 18. juni 2013 kl. 19.30 i Meierigarden
Følgende møtte: Vegar Lillebakken, Kjetil Eggen, Håvard Østgård, Kjell Erik Brynhildsvoll og Ingulf Os (Såttåhaugen). Ivar Ryen hadde 
meldt forfall. Følgende fra Veilaget møtte for å diskutere vedtaket i sak 30/13 (punkt b): Tor Ole Smedås (Kjurrudalsveien), Atle Berg 
(Vangrøfta) og Helge Nygjelten (Vangrøftdalsveien). I tillegg møtte daglig leder/sekretær Arne Nyaas
Orientering/diskusjon om vedtaket i sak 30/13 (punkt b). Kaffe

Vedtak i styremøtet 18. februar 2014:
Sak 100/13: I tillegg til det som er påpekt ovenfor, har organiseringen stor betydning i forbindelse med naturskader (jfr. det som 
skjedde våren 2012). Egenandelen er 10 000 kr. Med alle veier med i Veilaget er det aktuelt med bare én egenandel. Endring: Pkt. 2.5 
(over) endres til 10 prosent. Saken legges fram for årsmøtet 25. mars 2014. Enst.

Årsmøtevedtak: Se referat og vedtak side 36

Bevilget fra næringsfondet (jfr. årsmøtevedtaket i fjor):
Østgård Utmarkslag (utbedr. av veien fra Østgarden til Brufossen) 50 000 kr
Kjurrudalsveien (kassa er nesten tom, avskriving av lån på 150 000 kr) 15 000 kr.
Totalt: 65 000 kr. (vedtatt av styret i sak 91/13) - referert for årsmøtet

Innstilling fondsmidler, forslag til vedtak (årsmøtet avgjør):
IL Nansen (nytt o-kart, turnmatte) 10 000 kr
Dalsbygda Samfunnshus (garderobe) 10 000 kr
Dalsbygda Menighetsråd (nye salmebøker) 10 000 kr
FAU Dalsbygda Skole (utelek-område) 5000 kr
Arb.utv. Verjåtunet (gapahuk) 5000 kr

Per Ousten: Samfunnshuset er Bygdas storstue. Har styret tenkt på det?
Jan Morten Akeren: Redegjorde for planen med å gjøre om “kjøkkenet” nede til garderobe 
(Samfunnshuset).
Jørn Dalbakk: Jeg støtter innstillingen fra styret. Neste år må Samfunnshuset komme med en 
ny og oppdatert søknad.

Vedtak: Innstillingen fra styret enst. vedtatt

Sak 7: Innkomne saker

Ingen saker ble meldt innen fristen søndag 2. mars 2014.
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Sak 4: Dalsbygda Handel, drivstoffanlegget (referat og vedtak)

Styreleder Vegar Lillebakken redegjorde for saken, så langt.
Edvard Ryen: En viktig sak, men det er ikke økonomisk forsvarlig å satse mer penger på drivstoffanlegget. 
Eneste muligheten er å konkurrere på pris, men det er vel neppe realistisk.
Lars Oddvar Ryen: Vi bør tenke framover. Hva med beredskapsanleggene (landbruksdiesel) når disse
anleggene legges ned?
Ola Krog: Jeg er enig med Edvard, sjøl om det er lettvint å fylle drivstoff når du først er på butikken.
Erik Østgårdsgjelten: Det kommer en dato for beredskapsanleggene, også. I denne saken er det viktig å 
tenke framover i tid.
Jørn Dalbakk: Hva blir Bygda uten bensin og diesel? Jeg går for oppgradering! Vi må tørre å satse! Bare sjå 
på Tufsingdalen, som har både diesel og bensin. Det er viktig at vi satser på butikken.
Lars Oddvar Ryen: I løpet av ett år går det med diesel for cirka én million kroner på de fire beredskaps-
anleggene i bygda.
Inge Kroken: Kan Dalsbygda Handel levere drivstoffet til konkurransedyktig pris? Det er fire beredskaps-
anlegg i Dalsbygda. Hva med å samle alt sammen i Sentrum, i ett kortanlegg? Her ligger det enten an til
avslag - eller en anmodning til styrene for de forskjellige beredskapsanleggene om mulig framtidig
samarbeid.
Geir Østgårdsgjelten: Her er det snakk om framtida i Bygda. I dag vil jeg verken si ja eller nei. Samler vi alt i 
ett anlegg, ja, da må vi finne ei annen plassering enn i Sentrum. Denne saken må utredes nærmere og det må 
settes opp ei plan.
Tore Grue: Vingelen har greid å løse drivstoffproblemet. Her må vi dra veksel på nabobygda.
Per Ousten: Ingen enkel sak, dette. Spørsmålet er: Skal vi fortsatt kunne fylle diesel og bensin i Dalsbygda, 
eller skal vi ikke? Plukker vi “bit for bit”, ramler “korthuset”. Sjøl om vi ikke greier å tjene penger ved å selge 
drivstoff i Bygda, er dette uansett et viktig fellestiltak - som vi må sjå nærmere på. Jeg er ikke villig til å gi 
slipp på denne tjenesten - og salget av drivstoff hører naturlig under Dalsbygda Handel. Om noen få år må 
det gjøres noe med beredskapsanleggene. Saken bør utredes nærmere.
Inge Kroken: Jeg føler meg ikke komfortabel. I denne saken “henger det meste i løse lufta”.
Per Erik Husøy: Det blir “nakent” i Dalsbygda uten muligheten til å kunne fylle bensin og diesel. Her må vi 
satse.
Erik Østgårdsgjelten: To av tankene er godkjent for 5 nye år. Ei pumpe med to pistoler, en for bensin og en 
for diesel, er nok. Når datoen for beredskapsanleggene kommer, kan det ordnes med en ny tank oppe på
bakken.
Edvard Ryen: Dersom alt, inklusive landbruksdiesl, kan samles på ett sted, ja, da blir dette mye mer
interessant. Ei slik løsning stiller jeg meg ikke avvisende til.
Leiv Olav Nyborg: Om sju til åtte år spøker det for beredskapsanleggene.
Atle Lillebakken: Vi bør ruste opp dagens anlegg i Sentrum, slik at anlegget fungerer i noen år til. Så må vi få 
til ei samordning med beredskapsanleggene.

Omforent forslag fra Per Ousten og Inge Kroken: 
“Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag er positiv til videre drivstoffsalg i Dalsbygda. Årsmøtet ber om 
en mer konkret vurdering og evnt. plan for fortsatt drivstoffsalg i regi av Dalsbygda Handel 
SA. Dalsbygda Jaktlag vil ut fra en konkret søknad vedlagt plan for gjennomføring og 
finansiering, vurdere å støtte foretaket i den grad det er nødvendig”.

Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Sak 5: Alle veier med i Dalsbygda Veilag (referat og vedtak)
Styreleder Vegar Lillebakken redegjorde for saken, så langt.
Jørn Dalbakk: Os kommune jobber nå for en privatisering av kommunale veger. Inntil dette er avgjort, så 
“kjører vi” som før.
Inge Kroken: Vi må få en organisasjon som er formell (Dalsbygda Veilag). Intensjonen med Veilaget er å 
prioritere større vedlikehold. Dette hadde vi klart, dersom alle veiene hadde vært med i Veilaget. Det er nå 20 
til 25 år siden “rabaldermøtet” i skolen.
Kjetil Eggen (fungerende leder i Dalsbygda Veilag): Vei er unntatt merverdiavgift. Her får vi ikke refundert 
ei eneste krone, med unntak av de veiene som brukes til jakt. Dagens organisering av Dalsbygda Veilag er ok 
(viste her til kommentaren fra Inge Kroken).
Per Ousten: Det må være vilje i de forskjellige veiene til å samles. Poenget er: Vi må ha gode og farbare veier. 
I denne saken, som i saken om drivstoffanlegget, mangler det innstilling til vedtak. Styret viser bare til det 
som har skjedd i saken, fram til nå. 
Inge Kroken: For å oppnå den beste ordningen - også for småveiene - bør årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag 
henstille til småveiene om å slutte seg til Dalsbygda Veilag.

Forslag til vedtak, fremmet av styreleder Vegar Lillebakken:
“Årsmøtet i Dalsbygda Jaktlag ber/henstiller til Dalsbygda Veilag om å jobbe for å samle alle 
veiene i én organisasjon”.

Forslaget enst. vedtatt
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Styrets forslag til vedtak:
Budsjettet for driftsåret 2014-2015 vedtas som foreslått

Kasserer Ivar Ryen redegjorde for budsjettet, blant annet ved å påpeke at det også må 
budsjetteres med 50 000 kroner i utgifter til Nord-Østerdal Jordskifterett. Det budsjetterte
resultatet i 2014 blir da på 13 500 kroner.
Per Ousten:  - Regnskapstallene burde vært innlagt i budsjettet.

Vedtak: Budsjett-forslaget for driftsåret 2014-2015, med tilleggforslaget fra Ivar Ryen,  enst. 
vedtatt.

Sak 8: Budsjett for driftsåret 2014-2015



Dalsbygda Jaktlag SA 2013/2014    38

Sak 9: Valg

Sak 10: Avslutning

Jan Morten Akeren, leder i valgkomitéen, la fram følgende forslag for driftsåret 2014/2015:
Funksjon: Navn: Funksjons-

tid:
På 
valg:

Valgkomitéens forslag

Styreleder Vegar Lillebakken 2 år 2015 Gjenstående
Nestleder Kjetil Eggen 2 år 2014 Gjenvalg for 2 år
Kasserer Ivar Ryen 2 år 2014 Gjenvalg for 2 år
Styremedlem Kjell Erik Brynhildsvoll 2 år 2015 Gjenstående
Styremedlem Geir Østgårdsgjelten * 2 år 2014 Gjenvalg for 2 år
Vara til styret Rolf Øvrum 1 år 2014 Gjenvalg (1 år)
Vara til styret Knut Ole Brynhildsvoll 1 år 2014 Gjenvalg (1 år)
Vara til styret Jan Arvid Aamo (ny) 1 år Jan Arvid Aamo (1 år)
Vara til styret Steinar Ytterhaug (ny) 1 år Steinar Ytterhaug (1 år)
Repr. for Såttåhaugen Ingulf Os
Revisor Leif  Olav Ryen 1 år 2014 Gjenvalg (1 år)
Revisor Kjell Magne Ryen 1 år 2014 Gjenvalg (1 år)
Valgkomité leder Jan Roar Ytterhaug 1 år 2015 Gjenstående
Valgkomité Halstein Kvangraven 2 år 2016 Gjenstående
Valgkomité Simen Krog 3 år 2017 Simen Krog (ny)
Årsm. Forollh. villreinområde Styret i DJJ 1 år 2014 Styret
Vara årsm. Forollhogna Steinar Ytterhaug 1 år 2014 Steinar Ytterhaug
Årsmøte Dalsbygda
Samfunnshus

Vegar Lillebakken 1 år 2014 Gjenvalg

Årsmøte Dalsbygda
Samfunnshus

Kjetil Eggen 1 år 2014 Kjetil Eggen

Vara årsm. Dalsb. Sam-
funnshus

Rolf Øvrum 1 år 2014 Gjenvalg (1 år)

Ordstyrer årsmøtet 2014/2015 Tor Idar Galåen 1 år 2014 Tor Idar Galåen
Vara ordstyrer årsm. 
2014/2015

Arne Grue 1 år 2014 Arne Grue

Årsmøtet i Dalsbygda Handel Geir Østgårdsgjelten 1 år 2014 Geir Østgårdsgjelten
* inn for Håvard Østgård
Arne Nyaas har i driftsåret 2013/2014 vikariert for Roar Eckermann i 1/2-stillingen som daglig leder/sekretær, 
og fungerer til Eckermann tiltrer stillingen, senest i januar 2015

Valgkomitéens forslag enst. vedtatt

Valgkomitéen fremmet også forslag på samlet møtegodtgjørelse for styret for driftsåret 2014-2015, 
totalt kr. 50 000,-  Enst. vedtatt

Styreleder Vegar Lillebakken benyttet anledningen til å takke ordstyrer Per Ousten for en vel gjennomført 
jobb. I tillegg  takket styrelederen alle som har stått på for Dalsbygda Jaktlag siden forrige årsmøte, inklusive 
de som har tatt et ekstra tak i forbindelse med jordskiftesaken.  Lillebakken berømmet samarbeidet i styret, 
og han sa seg spesielt fornøyd med at Dalsbygda Jaktlag har iverksatt ordningen med daglig leder/sekretær: 
- Nå legges alt til rette, og nå fungerer styret, som et styre skal gjøre. Og ikke minst, nå takker folk ja til verv i 
Dalsbygda Jaktlag. Meget positivt! mente Lillebakken.

Møtet hevet kl. 23.20                            
Rett protokoll bekreftes:
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Såttåhaugen/Falken 4. august 2013:  Produksjonstellingene i første halvdel av august har i mange år vært avgjørende for rypejaktopplegget i Dalsbygda. Med telle-
linjer i Mastukåsa, Åslia, Rabblia, Håkkårabben og Kjurrudalen har jaktlaget hatt grei kontroll på store deler av terrenget. Unntaket har vært Østfeltet. I samarbeid 
med Såttåhaugen grunneierlag startet Dalsbygda Jaktlag i fjor høst med kontrolltellinger i dette området, med fem tellelinjer på totalt 21,2 kilometer (linjene er 
lagt på tvers av terrenget). Kontrollsjekken i 2013 viste hard predasjon av rypekullene, både første- og andregangsklekkingene. Tellingene her utføres av interes-
serte rypejegere som har god kjennskap til terrenget etter sjøl å ha jaktet på Østfeltet i flere år. Blant disse er Roar Eckermann med gordonsetteren “Falk”. Her med 
sistnevnte i sikker stand. Foto: A. Nyaas

Lyngan 30. sept. 2013: Aamo-laget hadde ei eventyrlig elgjakt i fjor høst med totalt 14 fellinger (jaktområde: Rabblia/Sameiet). Tildelingen var 12 dyr, og samtlige 
dyr var felt før førsteperioden var omme. Etter eget ønske fikk laget tildelt to ekstra dyr i andreperioden, totalt 14. Samtlige ble felt (total slaktevekt på 2038 kilo). 
Her skjæres de første skrottene. Fra venstre og rundt bordet: Kai Ove Berntsen, Stein Holm, Agnar Holm, Jon Brynhildsvoll, Jørn Dalbakk og Olav Aamo. Foto: A. 
Nyaas


