
Vedtekter Engerdal grunneierforening 
for jakt og fiske 

  
   
§1. Foretaksnavn 

Navnet er Engerdal grunneierforening for jakt og fiske, heretter kalt foreningen. Foreningen  
har sitt forretningskontor i Engerdal kommune og ble stiftet den 07.03.2013. 
  
§2. Juridisk person 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset  
ansvar for gjeld. 
  

   §3. Formål 
Foreningens formål er å forvalte viltressursene som en del av landbruksnæringens og 
grunneiernes ressursgrunnlag, og i samsvar med viltlovens intensjon. 
 

Foreningen skal innenfor laget sitt område arbeide for: 
 

• Samle grunneiere og jaktrettshavere innen foreningens område for å sikre en helhetlig 
forvaltning, herunder arbeide aktivt for å hindre / begrense beiteskader på skog og 
innmark. 

• Fortløpende vurdere behovet for en felles forvaltning innen andre og større 
forvaltningsenheter. 

• Utarbeide driftsplaner og årlige avskytningsavtaler. 
• Fastsette grenser for jaktfelt innen foreningens område. 
• Utarbeide retningslinjer for utøvelse av jakt. 
• Fastsette reaksjonsbestemmelser ved brudd på retningslinjene. 
• Føre kontroll med jaktutøvelsen. 
• Rapportere fellingsresultatet til kommunen i tråd med forskriftene. 
• Være bindeledd mellom den enkelte grunneier / jeger / jaktlag og offentlig myndighet. 
• Fordele fellingskvoter. 
• Innkreve fellingsavgift. 
• Selge / fordele jaktkort. 

 
§4: Avgrensning 

Foreningen sitt område er avgrenset som beskrevet og i henhold til kart: 
Øst- mot statens grunn, nord- mot statens grunn, vest- mot statens grunn og sør mot 
eiendommene Lillestu og Gjermunds som er nordre del av Viltstellområde 1. 
Innmark (unntatt tellende vannlengde for bever), bebygde områder, seterområder og  
hyttefelt faller utenom foreningens areal. 
  

   §5. Grunneier/medlem 

   Medlem i foreningen er enhver grunneier og jaktrettshaver som inngikk i Engerdal  
   viltstellområde 2 med sin/sine eiendommer i henhold til vedtak i det konstituerende møte den  
   24.09.1998. 
 
   Foreningen omfatter alle grunneiere innenfor området som har større areal enn 10 dekar, samt 

tilsvarende for rene rettighetshavere og gjelder jakt på elg, rådyr, bever og småvilt, samt fiske. 
 



   Medlemskap følger eiendom og kan ikke skilles fra denne.  
  

§6: Årsavgift 
Medlemmer betaler en årsavgift etter eiendommens relative størrelse. Styret fremmer  
forslag til årsmøtet på medlemskontingent og det bestemmes ved alminnelig flertall på  
møtet.  
  
§7: Tillitsvalgtes godtgjørelse 

Tillitsvalgte skal motta et rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. 
Utgiftene skal fremgå av budsjett og regnskap, og vedtas av årsmøtet. 
 

§ 8: Anvendelse av års - overskuddet 
Et eventuelt årsoverskudd beholdes i foreningen og tillegges egenkapitalen. Midlene skal  
bidra til at foreningens formål og vedtekter ellers på best mulig måte kan oppfylles. 

 

§9: Årsmøtet 
   Ordinært årsmøte skal holdes innen 15. april hvert år. 
 
   Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Medlem kan la seg representere ved en annen  
   person med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. 
 
   Styret innkaller til årsmøte med skriftlig innkalling til medlemmene minst to uker før  
   årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker behandlet må være styret i hende innen en uke før 
   årsmøtet. Sakliste, årsmelding og regnskap vedlegges årsmøteinnkallingen. 
                   
   Det enkelte vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte. Til  
   vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke  
   avgitt stemme. Årsmøtet kan ikke gjøre gjeldende vedtak i andre saker enn de som er  
   bekjentgjort i årsmøteinnkallingen så fremt et enstemmig årsmøte ikke beslutter noe annet. 
 
   Dersom det i en sak kreves minst av et medlem, brukes gradert stemmerett.  
   Fordelingen av stemmer skjer da etter innmeldt areal på følgende måte: 
 

- Inntil 500 da tellende areal gir 1 stemme 
- Inntil 1000 da tellende areal gir 2 stemmer 
- Inntil 2500 da tellende areal gir 3 stemmer 

 
   For hver påbegynte 2500 da tellende areal utover de første 2500 da gis en stemme. Ingen 
   Medlem gis mer enn 5-fem stemmer.        
 
   Årsmøtet ledes av styrets leder. 
 

 Årsmøtets oppgaver: 
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter. 
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
3. Årsberetning. 
4. Årsregnskap. 
5. Disponering av årsoverskuddet. 
6. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år. 

 
 



 

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styre og styreleder og møtegodtgjørelse for møter i 
fagutvalg. I fagutvalg gis bare møtegodtgjørelse ved frammøte/deltakelse. 

      8.   Vurdere behov for, og vedta vedtekter og sammensetning av fagutvalg for storvilt,                                           
            Småvilt og fiske. 
      9.   Valg av 2 stk. revisor. Valgperiode 2 år. 
    10.   Valg av valgkomite på 2 medlemmer og 1 varamann. Valgperiode 2 år. 
    11.   Valg av leder og 2 styremedlemmer. 1 varamann. Leder velges for 1 år. 
            Styremedlemmene og varamann velges for 2 år, men slik at 1 trer ut etter 2 år 
            første gang. 
    12.   Valg av 2 medlemmer herav 1 leder, samt 1 varamann til fagutvalg for småviltjakt 
            og fiske. Leder velges for 1 år. Styremedlemmene og varamann for 2 år. 
 
Videre kan årsmøtet bestemme: 
 

• Vedta retningslinjer vedr. jakt- og fiskeutleie. Herunder fastsette evt. endre grenser 
   mellom jaktfelt. 
• Vedta retningslinjer/regler i forhold til grunneiers fortrinnsrett til jakt.  
• Gi retningslinjer vedr. vilt- og fiskestelltiltak. 
• Vedta å avgrense jakttider, frede enkelte viltarter og/eller frede enkelte områder for jakt. 
• Vedta å melde laget inn i et større samarbeidsorgan. 
• Vedta opptak av nye eiendommer. 
• Vedta å tegne forsikring mot erstatningsansvar. 
• Delegere myndighet til styret/fagutvalg. 

 
   Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet. 

  
Ekstraordinært årsmøte kan kreves når styret eller minst 1/10 del av medlemmene krever det 
skriftlig. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er varslet i innkallingen. 
Innkalling med minst en ukes varsel. 
  
 
§ 10: Styret 
Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 
  
Styret skal: 

• Iverksette årsmøtets bestemmelser. 
• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks 

for disse. 
• Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til enhver 

gjeldende instrukser og bestemmelser. 
 
 Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene  
 forlanger det. 
 
 Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med  
 flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 
 
 Saker av mindre betydning kan avgjøres av styreleder og refereres på første styremøte. 
  



§ 11: Signatur og prokura 
Styrets leder alene gis signatur og prokura. 
 
 
§ 12: Tvister 
Tvister mellom grunneiere/medlem/er eller mellom en grunneier/medlem og foreningen  
eller mellom foreningen og andre som har et forhold til foreningen f.eks. jegere/jaktlag, skal  
først søkes løst ved forhandlinger, gjerne ved hjelp av en tredje person (som kan opptre  
nøytralt) Fører ikke slike forhandlinger fram kan hver av partene forlange tvisten avgjort  
ved voldgift etter bestemmelsene i lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift. 
Voldgiftsretten treffer også avgjørelse om saksomkostninger. 

 
 

§ 13: Utmelding 
Foreningen er sammenslått for 4 år gjeldende fra vedtaksmøtets dato 29.4.1998 og skal  
følge driftsplanen på 4 år. Sammenslåingen fornyes automatisk for ytterligere 4 år dersom  
ikke et flertall av grunneierne, som også representerer grunn med overvekt i jaktlig  
henseende, beslutter noe annet etter lovlig innkalling til siste årsmøte i 4-årsperioden. 
 

 
§ 14: Oppløsing 
Vedtak om oppløsing av foreningen blir gjort av årsmøtet med samme flertall som for 
vedtektsendring. 
Før oppløsning iverksettes skal alle foreningens forpliktelser være oppgjort.  
Evt. gjenstående midler overføres viltnemda eller tilsvarende forvaltningsorgan i Engerdal 
kommune for generell viltforvaltning.  
 
 
§ 15: Ikrafttredelse 
Disse vedtekter trer i kraft 03.04.2014. 
   
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


