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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 
VARDAL GRUNNEIERLAG 2019 

 
 
Årsmøtet avholdes på Medalheim torsdag 25. april 2018 kl. 19.30  
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av to til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 
3. Valg av protokollfører 
4. Årsberetning og regnskap for 2018 

a. Se vedlegg 
5. Disponering av overskudd for 2018 

a. Styrets forslag for 2018: 470 kr ekskl. mva. (588 inkl. mva.) 
6. Jakttider og priser for 2019 

a. Styrets forslag: se vedlegg 
7. Budsjett for 2019 

a. Styrets forslag: se vedlegg 
8. Fellingstillatelser for elg 2019 

a. Styrets forslag: Søke om 58 dyr.   
9. Valg v/valgkomiteen 

a. Se vedlegg 
 
 
Styret ønsker å effektivisere utsendinger av saksdokumenter. Styret trenger derfor din  
e-post adresse og ditt mobil tlf. nummer. Send oss en e-post til: post@vardalgrunneierlag.no 

 
 
 
Velkommen 

 
 

Gjøvik 10. april 2019 
 
 

Olav Malmedal 
leder     

 
 
 

   vardalgrunneierlag.no 
 
 
 
 
 

  

mailto:post@vardalgrunneierlag.no
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Sak 4. Årsmelding Vardal grunneierlag for 2018                                                                        
Styrets sammensetning  Småviltutvalget 

Olav Malmedal, leder Haldor Braastad, nestleder Lars Slåtsveen, leder 

Ole Jonny Indergård, sekretær Ole Christian Øksne Kjell Roger Hansebråten 

Harald Børstad, kasserer  Jonas Slåtsveen 

 
Medlemsskap 
Medlemsmassen har holdt seg forholdsvis stabil i 2018 og vi har en innmelding  
   
Antall andeler pr. 1.1.2018: 1251 ekskl. Mustad 
Antall andeler pr. 1.1.2019: 1263 ekskl. Mustad 
 
Elgjakt 
10 lag deltok under årets elgjakt, men Stokkberget har fortsatt et svært redusert areal og det gir ikke 
grunnlag for ei rasjonell jakt. Overgangsavtaler mellom Kastad, Stokkberget og Bjørgelaget forbedrer 
imidlertid situasjonen noe. Etter styrets syn ble det en god jaktsesong for de fleste lagene, men det 
har vært noe varierende med dyr i de ulike områder. Av de ti lagene var det åtte som fylte kvoten sin, 
et lag manglet et dyr og et lag fikk ingen dyr.  
 
Med bakgrunn i redusert kvote generelt ble Vardal grunneierlag tildelt kvote på 47 dyr, en nedgang 
fra 51 i 2017. Det ble felt 44 dyr, og det gir en fellingsprosent på 93,6. Dette er høyere enn både i 
2016 hvor den var 87 % og 2017 hvor den var 84 %.  
 
Elgbeiteregistreringen fra 2012 viser at vi har et godt grunnlag for produksjon av elgbeiter, men 
rapporten ga råd om at det er viktig å vise moderasjon med økning av bestanden. Ifølge 
elgbeiteundersøkelsen fra 2018 som vi har fått høre litt fra kan det se ut som beitepresset har vært 
hardere enn tidligere og at det derfor foreslås en ytterligere reduksjon i bestanden. Det vil komme 
mere detaljer fra takseringa på årsmøtet i Gjøvik bestandsplanområde. 
 
I følge bestandsplanen er det et mål å ha en stamme som stabiliseres på et nivå som gjør at 
beiteproduksjonen for elgens viktigste beiteplanter (rogn, osp, selje, vier) opprettholdes. Dvs. at 
uttaket av årsskudd over et større område bør være mindre enn 35-40 %. Det antas at dette tilsvarer 
en stamme som tåler et årlig uttak på 150-200 dyr. Det er ikke klart hvor stor bestand den siste 
elgbeitetaksten gir grunnlag for å anbefale. 
 
I bestandsplanområdet ble det i 2018 felt 177 dyr, en liten oppgang fra 2017 hvor det ble felt 170. Av 
de totalt 44 dyr som ble felt i Vardal grunneierlag var 10 okser, 9 kyr, 4 piggokser, 6 kviger, 7 
oksekalver og 8 kukalver.  
 
Fellingsresultat 2004 -2018 i Vardal grunneierlag 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Okse 15 13 11 10 13 17 13 16 15 15 11 11 12 6 10 

Ku 11 8 8 12 12 17 14 13 13 12 9 8 7 6 9 

1,5 
år 

23 19 25 20 21 17 26 13 24 22 24 9 10 13 10 

Kalv 29 26 28 24 28 29 32 42 39 39 28 23 18 18 15 

Sum 78 66 72 66 74 80 85 84 91 88 72 51 47 43 44 
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Hjort 
Det ble skutt en 11/2-årig hjortebukk i grunneierlaget i 2018.  
 
Svein Grimstad og Harald Lundbye har vært kontrollører i 2018. 
 
Utbytte  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kr/andel 455 530 530 530 520  
(650 
inkl. 
mva.) 

520  
(650 
inkl. 
mva.) 

500 
(600,- 
inkl. 
mva.) 

440  
(550 
inkl. 
mva.) 

440 
(550 
inkl. 
mva.) 

430 
(537 
inkl. 
mva.) 

 
Styrets forslag for 2018: 470 ekskl. mva. (588 inkl. mva.). 
 
Fiskeutvalget 
Felles fiskekortordning i Gjøvik kommune omfatter område Biri, Snertingdal og Vardal. Inntektene 
blir fordelt med en tredjedel på hvert av områdene. Vardal omfatter Gravåsen grunneierlag og oss. I 
tillegg dekker vi utsetting av fisk i Skumsjøen sameielag, etter nærmere avtale. Våre inntekter har 
vært beskjedne på denne delen av forvaltningen. Vardal grunneierlag har siden opprettelsen av felles 
fiskekortordning forestått arbeidet med å kjøre ut fiskekort, hente inn inntektene, samt utarbeidet 
statistikk over fiskerne i vårt område. I 2018 har det vært sammen med de andre lagene vært sett på 
en omlegging av ordningen. Det legges opp til at alt kortsalg skjer gjennom Inatur.  
 
Grunneierlagets andel av fiskekortsalg i 2018 har ikke blitt utbetalt på grunn av omlegging av 
administrasjonen av ordningen.  
 
Småviltutvalget  
Fugl 
Det ble i 2018 solgt 100 sesongkort (67 innenbygds og 33 utenbygds) og 20 dagskort. Av innkomne 
rapporter går det frem at det bestanden fortsatt synes å være bra. Det er rapportert skutt følgende 
fugl: 5 tiur, 9 røy, 16 orrhaner og 13 orrhøner. 
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Hare 
For sesongen 2018/2019 er det rapportert om bra med hare og det er skrevet ut: 
 

• 50 stk. kort innenbygds vanlig sesong. 

• 9 stk. kort utenbygds vanlig sesong. 

• 3 stk. kort innenbygds lang sesong. 

• 1 stk. kort utenbygds lang sesong. 

• 1 stk. ukekort 

 

Rådyr- og rovviltjakt 
Det er rapportert om bra med rådyr til tross for en hard snøvinter.  
 
Det ble skutt 38 voksne bukker, 19 voksne geiter, 17 bukkekillinger og 11 geitkillinger.  Totalt 85 dyr. 
Det er meget bra 
 
Mange jegere er flinke til å beskatte reven og dette er bra for småviltet. 
Det er meldt inn at det så langt i sesongen er skutt 29 rev.  
 
Oversikt jaktkortsalg 2018 (inkl. mva.) 

  Sum jaktkort 2018 Sum jaktkort 2017 

Elg 78000 80900 

Hare 65200 59250 

Rådyr 87200 83750 

Fugl 123550 106150 

Sum 353950 330050 
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Sak 6 Jakttider og priser for 2019.  
Elg 
Jakttid: Jakttidsramma er i 2019 fra 25.09. til 23.12. Bestandsplanområdet fastsatte i 2017 at vi skulle 
utvide jakttida til 15.11. men at det etter 1. november bare skulle skytes ungdyr/kalver. Det er ikke 
kjent om bestandsplanområde går for noe endring her i år men styret har spilt inn at hele kvoten må 
være jaktbar i hele jaktperioden. Styret ber om fullmakt til å fastsette jakttida med bakgrunn i 
innspill fra årsmøtet og hvilke anbefalinger bestandsplanområdet kommer med. 
 
Jaktkort på elg: Prisen for jaktkort på elg ble endret fra 1000 kr pr. jeger til 1200 kr. pr. jeger inkl. 
mva. i 2018. Styret foreslår ingen endring på denne.  
 
Kjøttpris: Konsumprisindeksen har økt med 3,1 % fra januar 2018 til januar 2019.  Styret foreslår en 
endring i prisformelen med +2, slik at den blir: Y/20+71 (61 i 2013, 62 i 2014, 64 i 2015, 66 i 2016, 68 i 
2017, 69 i 2018) kr eks. mva. Dette gir en prisøkning på 2,6 % for et dyr på 140 kg. For perioden 
januar 2013 til januar 2019 har konsumprisindeksen økt med 15,7 % og økningen vi legger opp til gir 
en økning i kjøttprisen på ca. 14,7 % for samme periode.  
 
Avgift for ikke felte dyr og kalv<45 kg:  
For hvert tildelt ikke felt voksent dyr: kr. 4500 –  ingen endring 
For hvert tildelt ikke felt kalv.             kr. 2250 – ingen endring 
For hver felt kalv under 45 kg.                 Kr. 1000 – ingen endring 
 
Hjort 
Jakttid: 1.09 – 23.12 
Styret foreslår at hjort kan jaktes i forbindelse med elg og rådyrjakt. Bestandsplanområdet har 
begrensning på at maks tre dyr kan felles innenfor det enkelte elgjaktvald, men det kan vurderes 
økning ut fra bestandssituasjonen. Jegere plikter å holde seg oppdatert i forhold til restkvote via 
«Hjortetelefonen». 
 
Kjøttpris: Styrets forslag som for elg: Y/20+71 (62 i 2014, 64 i 2015, 66 i 2016, 68 i 2017, 69 i 2018) kr 
eks. mva. 
 
Fugl 
Jakttid:  And   21.8. – 31.10.  
 Kanadagås 10.8. – 31.10.  
 Skogsfugl 10.9. – 16.9. og 2.10. – 23.12.  
 
Hare 
Jakttid 17.9. – 23.9. og 2.10. – 23.12. samt 01.01. - 28.02.  
 
Priser:  

Varighet Innenbygdsboende  Utenbygdsboende 

 Fugl Hare  Fugl Hare 

Sesong 1100  950   1400  1200  

Uke 650  450   1100  750  

Dag 150 150   250 200  

 
For hare: Sesongkort som også gjelder 01/01 – 28/02, kr 1400. Første jaktuke er forbeholdt de som 
kjøper sesongkort for fugl og hare. Dersom det er flere søkere enn det er ledige områder ved 
søknadsfrist, har innenbygdsboende prioritet.  
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Rådyr 
Jakttid bukkejakt 10.8. – 23.9.  
Ordinær jakt  1.10. – 23.12. 
  
Pris: voksne dyr kr 800 pr. dyr, killing kr 600 pr dyr. 
 
Rovvilt 
Jakttid: 
Jakt på rovvilt innenfor ordinær jakt tilligger alle som har kjøpt småviltkort/rådyrkort. Utover dette 
kan egne rovviltkort utdeles for jakt etter rev og mår innen følgende tidsrom:    

Revejakt 15.7 – 23.12 og 1.1. – 15.4.  
Mårjakt 15.11. – 23.12 og 1.1.-15.3. 

 
Skuddpremie kr 300 pr. rev/mår. 
Rovviltkort fås gratis etter søknad. 
 
Alle prisene for småvilt og rådyr er inkludert 25 % mva. 
 

Sak 7 Budsjett 2019 
     

 
Inntekter 

   
Utgifter 

 

 
Småvilt/rådyr 

 
220000 

  
Div. lønn og honorarer 

 
60000 

Elgjakt 480000  Arbeidsgiveravg. 10000 

Fiskekort 10000  Kjøregodtgjørelse 4000 

Salg jaktretter 20000  Møter 8500 

Fellingsavgifter 17000  Regnskap/revisjon 25000 

Refundert 
kontrollavg. 

0  Kontorrekvisita/porto 3000 

Renteinntekt 2000  Annonser 0 

   Forskuddsbetalt fellingsavgift 30000 

   Diverse 5000 

   Skuddpremie 15000 

                           Bankgebyr 2000 

   Skatt 500 

Sum 749000  Sum 163000 

 
Overskudd 

 
586000 
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Sak 9 Valgkomitéens innstilling til valg 2019 
 
Styret: 
Leder (velges for 1 år):   Olav Malmedal,  gjenvalg 
Styremedlemmer (velges for 2 år):  

Harald Børstad,  gjenvalg 
Arnfinn Engen,  ny 
Ole Jonny Indergård,  ikke på valg  
Ole Christian Øksne,  ikke på valg 

 
Varamedlemmer (velges for 1 år): 
     1. Rita van der Eecken,  ny 

2. Harald Skjellaug,  gjenvalg 
3. Birgit Grimstad,  gjenvalg 

 
Revisorer:  
Geir Magne Fjellseth, gjenvalg 
Gunnar Ramstad,  gjenvalg         
  
Godtgjørelser: 
Styreleder: kr 10.000, pluss kr 700,- pr møte 
Sekretær: kr 5.000, pluss kr 700,- pr møte 
Kasserer: kr 5.000, pluss kr 700,- pr møte                                                   
Styremedlem: kr 1000, pluss kr 700,- pr møte  
Småviltutvalgets leder: kr 3000, pluss 700,- pr møte 
Småviltutvalgets medlemmer: kr 1000, pluss 700,- pr møte 
Møtende vara: kr 700,- pr møte 
Revisor: kr 1000,- pr år 
 
Valgkomité:  
Gunhild Skarkerud  (1 år) 
Terje Fremstad (2 år) 
Johan Aalstad  (ny, velges for 3 år) 
 
 


