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Innkalling til 

 

ÅRSMØTE I ERTVÅGSØYA VILTFORVALTNINGSLAG 

 

i Vårtun, Mjosundet Grendalag 

 

Søndag 24 april 2022 kl 16:00 

 

 
Faglig del: Før årsmøtet starter. Beite-erfaringer lokalt (Hans Olav Husby) + 

Beiteskadeprosjekt MRF og nasjonalt AgriDeer (Gunn Randi Fossland) 

 

Faglig del fra 16.00 - 17.00  

Mat fra 17.00 - 17.30 

Årsmøte fra 17.30 - 19.00 eller så lenge det tar. 

 

 

Saksliste årsmøte 
. 

1. Valg av møteleder og sekretær 

2. Godkjenning av sakliste og innkalling 

3. Godkjenne fullmakter 

4. Valg av to personer til å skrive under årsmøteprotokollen 

5. Velge fullmaktkomite på tre personer (tellekorps) 

6. Årsmelding. 

7. Vedta nye vedtekter (forbindelse med registrering i Brønnøysundregistrene) 

8. Regnskap 

9. Arbeidsplan 2022 

10. Forslag fra styret og medlemmene  

11. Valg (forslag fra valgkomiteen blir lagt fram på årsmøtet). På valg er: 

a) Leder på valg for 1 år 

b) To styremedlemmer på valg for 2 år 

c) Tre varamedlemmer på valg for ett år 

d) Ett medlem til valgnemnda på valg for 3 år 

 

 

Alle ønskes vel møtt, enten ved å møte selv eller ved skriftlig fullmakt slik vedtektenes § 11 

gir anledning til. 

 

 

Foldfjorden, 29 april 2022 

 

 

Jan-Einar Gjerde                                                  Carol Ålmo 

leder                                                                       sekretær 
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Ertvågsøya viltforvaltningslag – saker til årsmøtet 

 

Sak 6 – Årsmelding 2020/22 

 

6.1  Tillitsvalgte 

 
Styret har de to siste år bestått av: 

 

Leder:    Jan-Einar Gjerde 

Nestleder:          Frode Stavnes  

Sekretær:          Carol Ålmo 

Kasserer:           Pål Rune Vik  

Styremedlem:   Kristen Einar Skogset 

 

Leder velges på årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv. 

  

Varamedlemmer: Bjørn Roger Ertvaag, Ivar Bård Ertvaag og Tor Garshol. 

Revisorer:    Elin Saltrø og Gunnar Vingsnes. 

Valgkomite: (Hans Olav Husby leder),  Hilde Bergfald  og Aase Linusdtr. Todal 

 

6.2  Ertvågsøya vilforvaltningslag 
Ble etablert 11. mars 2007. Laget/grunneierne tok da over ansvaret for hjorteviltforvaltninga på 

Ertvågsøya fra kommunen slik viltloven legger opp til. 100 eiendommer (grunneiere) er medlem i 

laget, som har et tellende areal på 121 554 dekar. Valdet er inndelt i 22 jaktfelt.  

 

6.3 Virksomhet siste år 
Siste årsmøte ble holdt 27.05.2021 og vi har hatt 4 styremøter, 1 jeger/grunneiermøte.  

Totalt 24 personer fordelt på 6 kurskvelder deltok på kurs i "foredling av hjortevilt", og Evilt vil rette 

en stor takk til Kolbjørn Haugen, Torset bondegård og Kallammaren for flotte kurskvelder.   

I tillegg så deltok 3 stk fra styret på Naturdatas viltkonferanse på Stjørdal den 9 og 10 november der 

leder holdt et innlegg om - Hvordan drifte et stort vald med mange fellingstillatelser, mange 

grunneiere og mange meninger 

 

Styrets oppgaver er knyttet til langsiktig planlegging, fordeling av fellingsløyver, administreringen av 

jakta, innhenting av jaktrapporter og fellingsavgifter, organisering og gjennomføring av vårtelling og 

årsmøte, samt å vedlikeholde statistikk fra jakt og tellinger.   

 

Typiske oppgaver siste år: 

• Tildelinger ihht. til bestandsplan 

• Vedlikeholder hjemmesidene våre på  www.evilt.net.  

• Aktivt bruke Facebook-gruppe på Hjortevilt og Forvaltning på Ertvågsøya for å spre 

informasjon til medlemmer og andre jegere i vårt område. 

https://naturdata.no/2021/11/lyst-til-a-se-foredragene-fra-naturdatas-viltkonferanse/
https://naturdata.no/2021/11/lyst-til-a-se-foredragene-fra-naturdatas-viltkonferanse/
http://www.evilt.net/43335183
http://www.evilt.net/
https://www.facebook.com/groups/evilt/
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• Organiserte parteringskurs 

• Leder deltar på møtene. Se informasjon Aure viltforvaltningsråd (VFR): 

Interkommunalt utmarksråd /IKU): Hjorteviltregion 2 

• Møte med grunneiere, jaktfelt-ledere og jegere for utveksling av erfaringer fra jakta januar 

2022. Se referat her. 

• Gjennomføre vårtellinger. Se informasjon her. 

 

 

 

 

6.4  Økonomi 
Kommunens ”hovedutvalg for kommuneutvikling” (som er viltnemndmyndighet) har vedtatt at 

storvaldene fom. jakta i 2008 får beholde 45% av fellingsavgiften. På grunn av dette er lagets 

økonomi fortsatt god og E-vilt går også i år med et lite overskudd. Se punkt 8. 

 

6.5  Bestandsplan 2021 – 2023 →oppfølging 
Ny 3-årig bestandsplan ble vedtatt på årsmøtet 2021, og for å oppnå de ambisiøse målene i plan (500 

skutte i 2021) besluttet styret å tildele 564 dyr. Dette resulterte i at det høst 2021 ble det skutt 426 

hjort som ga en fellingsprosent på 91,2%. Plan tildeling for 2022 er å søke om overføring (10% 

regelen) 50 dyr fra 2021 som betyr at vi kan skyte 450 dyr. Styret vil vurdere om vi som i 2021 vil 

tildele flere dyr enn vi har lov til å skyte for å nå plan. Styret vurderer også å øke prosentandel tildelt 

bukk noe (men fortsatt restriktivt)  

 

Sak 7 – Vedta nye vedtekter  
Ertvågsøya viltforvaltningslag er i dag en sammenslutning av grunneiere samt 

rettighetshavere og vi forvalter en del midler som kasserer blir skattemessig belastet for. 

Dette er veldig uheldig og styret ønsket å registrere laget i Brønnøysundregistrene for å få 

en mer formell status på laget med et organisasjonsnr. samt at vi slipper at kasserer blir 

økonomisk belastet.  

 

I den forbindelse tok styret kontakt med Gunnar Vingsnes som er vår autoriserte 

regnskapsfører, medlem i laget og har erfaring med denne type registrering. Gunnar sa ja til 

å hjelpe oss, og kom med et forslag til vedtekter som ble revidert og godkjent av styret. 

Gunnar kommer på årsmøtet og orienterer. Se vedlagt reviderte vedtekter. 

De gjeldende vedtektene finner dere på vår hjemmeside https://www.evilt.net/43335167 

 

Når årsmøtet har vedtatt de nye vedtektene vil Gunnar hjelpe styret å stifte laget i  

Brønnøysundregistrene. Laget vil få et eget organisasjonsnummer når det blir godkjent. 

 
 

 

Sak 8 – Regnskap for 2021 

 
Regnskapet for 2021 behandles som egen sak på årsmøtet. Utgifter utover styrehonorar har i 

hovedsak vært leie lokale, ettersøk og parteringskurs. Laget går også i år så vidt med overskudd. 

Regnskap for 2021 vedlagt.  

 

Sak 9 - Arbeidsplan for 2022/23 

http://www.evilt.net/43335190
http://www.evilt.net/43335189
http://www.evilt.net/43335161
http://www.evilt.net/43335174
http://www.evilt.net/43335169
https://www.evilt.net/43335167
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Hovedoppgavene vil være: 

 

1. Tildeling av fellingstillatelser til jaktfeltene. 

2. Tilrettelegge for at vi når målsetningene i bestandsplan som blir vedtatt på årsmøtet 2021. 

3. Samarbeide med Aure kommune og de andre valda med tanke på felles praksis og 

gjennomføring av jakta.  

4. Føre kontroll med jaktutøvelse og sikre informasjon om bestanden gjennom tiltak som online 

registrering på settogskutt.no 

5. Organisere skrapdyrordning 

6. Invitere jaktfeltledere til møte for å evaluere jakta og dele erfaringer. Møtet holdes i Januar 

2020. 

7. Kreve inn fellingsavgift fra jaktfeltene i januar og betale andelen Aure kommune skal ha. 

8. Vurdere faglige temamøter og kurs - eventuelt i samarbeide med andre vald i kommunen. 

9. Vedlikeholde hjemmesiden vår   www.evilt.net og bidra til å holde liv i facebook gruppa på 

https://www.facebook.com/groups/evilt/ 

10. Evaluere bestandsplana (om det er behov). 

11. Føre statistikk over felte dyr og vårtellinger.  

12. Gjennomføre innmarkstelling av hjortevilt i hele valdet på datoer fastsatt av Aure kommune 

og samarbeidskommune Heim 

13. Forberede og arrangere årsmøte i løpet av april/mai (etter vårtellinger). 

 

Sak 10 - Forslag fra styret og innkomne forslag.  
 

Forslag fra styret: 

 

1. Andelskapital (100 kr per andel) som ble betalt inn da Evilt ble etablert betales 

tilbake til medlemmene ihht. andeler beskrevet i dok. Medlemmer Evilt oppdatert 15 

november 2021  

 

2. Tildeling av dyr i bestandsplanperioden. 

I vedtektenes §2 Formål står: Laget skal sørge for at medlemmenes næringsmessige 

interesser ivaretas på best mulig måte. Mange leier ut jakt, og ha mulighet til å inngå 

avtaler om jakt tidlig på året eller for flere år  gir forutsigbarhet for den enkelte 

grunneier. Det er derfor viktig for styret at de står fritt til å tildele tidlig på året om 

styret finner det hensiktsmessig. 

 

Styret ber om årsmøtets tillatelse til å foreta tildeling uavhengig av årsmøtene år 2 og 

3 i bestandsplanperioden. 

 

 

Forslag fra medlem Gnr 99 Bnr 1,  Jakob Zihlm Aresvik og Maren Lockertsen Aresvik:  

 

1. Sak om forvalting av tilgjengelige økonomiske ressurser (penger som Evilt har på 

bok): 

Forslag til vedtak: Styret arbeider for å få på plass lokalt feltkontrollørkurs før jaktstart 

i inneværende år. Evilt støtter jegerprøver avlagt av ungdom med tilhørighet til 

Ertvågsøya med 50% av kursavgift. 

https://settogskutt.no/
http://www.evilt.net/
https://www.facebook.com/groups/evilt/
https://www.evilt.net/43335163
https://www.evilt.net/43335163
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2. Sak om kvotetildeling, klassifisering og planperioder: 

Styret forbereder sak og fremlegger for årsmøtet en styringsinstruks der kriterier for 

kvotetildeling til og klassifisering av jaktfelt synliggjøres og detaljspesifiseres. Dette 

må gjøres for å sikre transparens på styrets arbeid ovenfor rettighetshavere og 

grunneiere. 

Vi mener tildeling bør følge planperiode, og at klassifisering av jaktfelt må følge 

denne. Det må legges til grunn objektive kriterier for tildeling/klassifisering basert på 

avskytingsprosent fra forrige planperiode. Tildeling kan godt skje for hele 

planperiodens tidsramme. Vi kan ikke risikere en stor omrokkering innenfor en 

planperiode som gir store ringvirkninger for det enkelte jaktfelt og den enkelte 

grunneier – å justere årlig på A-B-C-klassifiseringene medfører stor usikkerhet for den 

enkelte rettighetshaver. Ved å følge planperioden, skapes stabilitet og forutsigbarhet 

for den enkelte – begynner man årlig å omklassifisere jaktfelt, medfører det en stor 

rokkering i hele tildelingen som resulterer i at den enkelte grunneier mister 

muligheten til å kunne planlegge og forvalte sin del på best mulig måte. 

 

3 Sak om ekstradyr – tildeling 

Slik det er nå så er det vanskelig å få søkt på ekstradyr på jaktfelt der det foretas 

videretildelinger/er flere underfordelinger. I slike tilfeller mener vi det bør være 

mulig for den delen av jaktfeltet som har skutt ferdig sin kvote, å påsøke ekstradyr 

uavhengig av at totalkvota er skutt. 

 

 

Sak 11 – Valg 
 

På valg er: 

 

Leder: Jan-Einar Gjerde - ny leder velges for 1 år. 

Styremedlemmer: Kristen Einar Skogset og Pål Rune Vik - velges for 2 år. 

Varamedlemmer: Bjørn Roger Ertvaag, Ivar Baard Ertvaag, Tor Garshol - 3 nye 

varamedlemmer velges for 1 år. 

Valgnemnda: Hans Olav Husby (leder) - nytt medlem velges for 3 år. 

Revisor: Gunnar Vingsnes  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forslag fra valgkomiteen: 
 

Innstilling frå Valnemda E-vilt til årsmøte 2022 

 

Leiar for 1 år: Jan Einar Gjerde gjenvalg 

 

Styret: 

Kristen Einar Skogset  gjenvalg 2 år 

Pål Rune Vik   gjenvalg 2 år 

Frode Stavnes   ikkje på valg 1 år 

Carol Ålmo   ikkje på valg 1 år 

 

Vara til styret for 1 år 
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1. Ole Reidar Råket Oldervik 

2. Bjørn Roger Ertvaag 

3. Ivar Baard Ertvaag 

 

Valnemda 

leiar: Hilde Bergfald   1 år 

Nest leiar: Åse Linusdotter Todal  2 år 

Nytt medlem: Hans Olav Husby 3 år 

 

Revisor 

Elin Saltrø   ikkje på valg  2 år 

Gunnar Vingsnes  gjenvalg 3 år 

 

Satser styrehonorar uendra 

 

Leiar av valnemda 
 


