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1. Godkjenning av innkalling 

 
I vedtektene for SHG står det i § 6: 
«Årsmøtet skal avholdes innen 1. mars påfølgende år. 
Innkalling til årsmøtet skal skje med annonse i avisen VALDRES 3 uker før møtet. Det gis frist på en uke til å 
melde nye årsmøtesaker. En uke før møtet blir fullstendig saksliste lagt ut på fullsenn.no.» 
 
Pga av nasjonale reglar om kor mange som kan samlast i offentlige møter så måtte årsmøtet i år gjennomførast 
etter 1. mars slik vedtektene legg opp til. Årsmøtet vart annonsert i avisa Valdres onsdag 26. mai. Sakslista vart 
lagt ut 10. juni på medlemssida på fullsenn.no 

 
Styret sitt forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling 
 
Vedtak: 
 

2. Valg av møteleiar og to personar til å underteikne protokoll saman med      

formann  
 
Møteleder:  
Protokoll:  

 
Sak. 3: Årsmelding:  
Styret i Skrautvål Heimås Grunneierlag har i 2020 bestått av: 
Leder:     Erik Dajani    
Nestleder    Terje Haugen  
Kasserer/jaktkort:   Knut Harald Bergum   
Styremedlem/Driftsplan elg.:  Ståle Engen    
Styremedlem:    Mette I Johansen 
Varamedlem     Sissel Bergsbakken Volden 
 
Knut Harald har take seg av kortsalg for småvilt og rådyrkort. Ståle Engen har vore 
grunneigarlagets representant i arbeidet med driftsplan for elg, samt veging av elgkjøtt. Ståle 
har også vore vår representant i grendelaget. 
Styret har hatt 2. møter, eit i juni 2020 og eit i februar 2021.  
Det er solgt 7 bukkejaktkort, 25 rådyrkort, 9 sesongkort småvilt, 28 vekeskort småvilt og 3 
treningskort. Felt rådyr, 7 bukk, 1 bukkekiling, 2 geitekiling, 1 geit. Totalt 11 rådyr. 
Elgjakt: Felt 17 dyr. Hjort: Felt 1 dyr.  
I Sæbufjordfeltet vart det felt 6 elg. Bra innsats frå Bjørn Engen og jegerane med han på å 
redusere elgstamma heime i bygde. Styret fekk inn tre søknader om midler frå elgjakt i 
Sæbufjordfeltet. Det var frå Soknerådet, Kvednavegen og Leirin skiløyper, med ein tredjedel i 
tilskudd til kvar. 
Trugebakk småviltterreng står ledig etter at dei som hadde det trekte seg. Her gjenstår det 
tre sesongar, og styret arbeider for å få det leigt ut. 
I sammarbeid med regnskapsfører er det innført elektronisk fakturering. Fakturaer inn og ut 
blir der registrert i regnskapsystemet av kasserer og dette vil redusere regnskapsarbeidet. 
 
Styrets forslag til vedtak: Årsmeldinga er godkjent 
Vedtak: 



Sak 4. Regnskap 2020 
 

     

REGNSKAP SKRAUTVÅL HEIMÅS GRUNNEIGARLAG SA  

     

     

INNTEKTER Note 2020 Budsjett 2020 2019 
          
Elgjakt 1 144 945.16 120 000.00 130 424.70 
Elgjakt, Sebufeltet 1 36 883.95 25 000.00 37 084.95 
Småviltjakt 2 95 537.72 80 000.00 75 764.00 
Fellingsavgift 1 10 484.00   9 522.00 
Avgift solgt tomt  7 -15 000.00     
Fra EK         

Sum inntekter   272 850.83 225 000.00 252 795.65 
          

KOSTNADER         
          
Fellingsavgift 1 10 484.00   9 522.00 
Lønn/honorar/bilgodtgj. 3 24 902.50 25 000.00 23 302.50 
Arbeidsgiveravgift   1 582.56 1 600.00 1 480.16 
Leie av grunn   6 500.00 7 500.00 223 400.00 
Tilskudd veger etter søknad   88 832.63 115 000.00   
Regnskap/kontorutgifter   36 060.00 25 000.00 32 932.06 
Annonser   1 312.08 2 000.00 2 682.56 
Andre kostnader   996.96 3 000.00 2 616.90 
Fellestiltak,etter søknad 4 36 999.00 37 000.00   
Overskudd,overf. EK     8 900.00   

Sum kostnader   207 669.73 225 000.00 295 936.18 
          

Driftsresultat   65 181.10 0.00 -43 140.53 
For mye avsatt skatt forrige år         
Renteinntekter, bank   2 196.26   5 789.85 
Andre renteinntekter         
Rentekostnader   523.00   207.00 

Resultat før skatt   66 854.36     
Skattekostnad 6 7 718.00   1 175.00 

Årsresultat etter skatt   59 136.36 kr 0.00 -38 732.68 

     

     

     

     

     

     



    2020   2019 

EIENDELER         
Bankkonto 2070 68 32956   433 759.61   334 191.57 
Bankkonto 1506 07 29384, skattetrekk   6 603.00   6 603.00 
Bankkonto 1208 71 53558   506 189.89   504 224.65 
Til gode jaktkort   1 100.00   15 000.00 
          

Sum eiendeler   947 652.50   860 019.22 
          
          
          

EGENKAPITAL OG GJELD         
          
Merverdiavgift   59 998.89   54 533.20 
Arbeidsgiveravgift   1 580.70   1 480.14 
Forskuddstrekk   9 097.00   6 603.00 
Annen kortsiktig gjeld 5 18 166.67   4 273.00 
*Beregnet skatt av årets resultat 6 7 718.00   1 175.00 
    96 561.26   68 064.34 
Bundet egenkapital    48 468.00   48 468.00 
Fri Egenkapital 1.1.2020 kr 743 486,88         
Årsres. 2020 kr 59 136,36   802 623.24   743 486.88 

Sum egenkapital og gjeld   947 652.50   860 019.22 
          

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    



  
  

       

 NOTER 2020      

        
1. Elgkjøtt fakturert i 2019 - 2 521,5 kg: kr 167 509,40    

 Kjøtt fakturert i 2020 - 2 726,50 2 521,5 kg:  kr 167 509,40   

 Sebufeltet, 6 dyr, 574 kg, kr 36 883,95     

 Fellingsavgift  til sammen 23 dyr, herav 1 hjort    

        
2. Småvilt, anbud : kr 38 913,72     

 Småvilt, jaktkort : kr 43 072,00     

 Rådyr, jaktkort : kr 13 552,00     

        
3. Godtgjørelser leder og styremedlemmer : kr 24 000    

 Lønn etter timeliste kr 700     

        
4. Fellestiltak etter søknad, kr 36  999     

 Skrautvål Sokneråd, Leirin Skiløyper og Kvednavegen har fått utbetalt kr 12 333.  

        
5. Saltmyrbakkenvegen, tilskudd kr 6 789,67, er utbetalt februar 2021  

 Inngående faktura, kr 11 377,00, er betalt januar 2021.   

        
6. Skattekostnad  kr 7 718      

 Grunnlag skatt på inntekt :29 296 ( 66 584 - framførbart underskudd fra tidligere kr 37 558) 

 gir en skatt på kr 6 445      

 Beregnet formueskatt kr 1 273     

        
7 Dette gjeld innbetaling av ei hyttetomt på Dalen som vart frådelt og solgt i 2012 av ein som no er død. 

 Det har vore vanskeleg for styret å få krevd inn avgift for denne tomta.  

 Styret har difor valgt å stryke innbetaling for denne tomta.   
        
     
    



Styrets forslag til vedtak:  Årsmøtet godkjenner SHG sitt regnskap for 2020 

Vedtak: 

Sak 5. Disponering av overskudd 
På årsmøtet 2018 vart det gjort fylgjande vedtak: 
 
«Årsmøtet i SHG godkjenner styret sitt forslag til budsjett for 2018. Årsmøtet går videre inn for 
alternativ b  (dvs to års overskudd utbetales til medlemmer etter andeler, det tredje året fordeles 
overskuddet til veg) for disponering av overskudd i perioden 2018 -2023. « 
 
I 2017 var det utbetaling av tilskudd til veg. I 2018 vart overskuddet oppspart og i 2019 var det 
utdeling av arealleige til andelseigarane kr 230500. I 2020 vart det utbetaling til veg. Over åra 2018, 
2019 og 2020 vil då 2/3 av utbetaling gå til arealleige og 1/3 til tilskudd veg. 
I 2021 skal derfor overskudd oppspares. Av vegtilskudd som vart tildelt etter søknad i 2020 stod det 
igjen kr 23300 i ubrukte midler. Dei som fekk tilsagn om tilskudd i 2020, men som ikkje fekk utført 
arbeid kan utføre arbeidet fram til neste søknadsrunde og legge fram utgiftene til grunn for søknad 
om tilskudd i 2023.  
Styret har fått inn søknad frå Skrautvål historielag om støtte til utgiftene med stølsboka.  
 
Styrets forslag til vedtak: Ubrukte midler frå vegtilskudd 2020 på kr 23 300 blir tildelt Skrautvål 
historielag for utgifter med å gje ut stølsbok.  
Resterende overskudd 2020 blir sett inn på grunneigarlagets konto. 
 
Vedtak:  

Sak 6. Disponering av overskudd elgjakt Sæbufjordfeltet 
 
Grunneigarar i Sæbufjordfeltet har gitt SHG tillatels til å administrere elgjakt i feltet der overskuddet 
frå elgjakta skal gå til allmenne formål i bygda. 
Styret plar foreta tildelinga: 
 
Forslag til vedtak:  
Styret får fullmakt av årsmøtet til å tildele midlane frå elgjakt i Sæbufjordfeltet i 2020 til allmenn 
nyttige formål i Skrautvål. 
Vedtak: 



 
 

Sak 7. Gjeldande vedtekter etter endring årsmøte 2020 

 
Årsmøtet 2020 vedtok endringar i vedtektene i forhold til antal revisorer. Vedlagt er 
gjeldande vedtekter etter endring. 
 
Foslag til vedtak: Årsmøtet tek gjeldande vedtekter til orientering 
Vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtekter for Skrautvål Heimås Grunneierlag SA 
 
På stiftelsesmøte i Skrautvål Heimås Grunneierlag den 1. juni 1988 ble følgende vedtekter godkjendt, med 
senere endringer vedtatt på årsmøter 20. mars 1997, 13. desember 2006 og 22. november 2012. Revidert 
21.februar 2019 og 20. februar 2020. 
 
§ 1. SAMMENSLUTNING 
Skrautvål Heimås Grunneierlag SA (senere kalt SHG) er et samvirkeforetak og er en sammenslutning av 
grunneiere med eiendommer innenfor SHG sitt område (jfr. §3). Medlemmene har begrenset ansvar. SHG har 
vekslende medlemstall og vekslende kapital. Forretningskontoret er i Nord-Aurdal kommune. 
 
 
§ 2. FORMÅL OG ARBEIDSFELT. 
Grunneierlagets formål er å samle grunneiere i området (jfr. § 3) for i samarbeid utvikle utmarksproduktene som 
næring til landbruket for en best mulig økonomisk avkastning for grunneierne, samt bevare ressursene på lang 
sikt. 
 
SHG skal forvalte utnyttelsen av utmarksressursene som storvilt, småvilt og fiske på lagets område. Laget skal 
også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår annen areal disponering som veibygging, 
fritidsbebyggelse, friluftsliv, naturvernspørsmål og lignende. Laget skal også arbeide for tilfredsstille 
befolkningens rekreasjonsbehov i utmarka. 
 
§ 3. GRUNNEIERLAGETS OMRÅDE. 
 
 
Årsmøte kan treffe vedtak om utvidelse av lagsområdet. 
 
§ 4. INNMELDING OG UTMELDING.  
Medlem av grunneierlaget kan alle bli som har minst 50 da utmarksareal. Grunneier med mindre areal kan ikke 
bli medlem uten spesiell godkjenning av styret. Årsmøtet kan stoppe innmeldinger av nye medlemmer for en 
bestemt periode når dette ansees hensiktsmessig for lagets arbeid. Innmelding i laget skjer ved undertegning av 
innmeldingserklæring. Medlemskapet skal lyde på vedkommendes eiendom og kan ikke skilles fra denne.  
Andelsinnskuddet skal hvert år justeres og reflektere lagets verdi. Laget har ingen årlig medlemsavgift. 
 
Hvert medlem får en andel pr. påbegynt 100 da utmarksareal. Hvis laget engasjerer seg i kultivering og 
utnyttelse av fiske skal andelsgrunnlaget for fiske være en andel pr. påbegynt 50 da vannareal som er egnet til 
fiskeproduksjon (eventuelt en andel pr. f. eks. hver påbegynt 100 meter strandlinje). Medlemmer som har 
spesielt verdifulle områder eller rettigheter kan tildeles tilleggsandeler av styret, etter forslag fra sakkyndig. 
 
Medlemmene er bare ansvarlig for lagets gjeld med andelsinnskuddet. Utmelding kan skje skriftlig med ett års 
varsel. Utmeldt medlem er likevel bundet av eventuelle langsiktige leieavtaler laget har inngått etter vedtak på 
årsmøtet, dog ikke ut over 5 år. Utmeldt medlem har ikke krav på tilbakebetaling av innskutte midler eller fonds. 
 
 
§ 5 a). STYRET OG DAGLIG LEDER. 
SHG skal ikke ha daglig leder. Grunneierlaget ledes av et styre på 5 medlemmer. Gyldig vedtak fattes med 3 
stemmer. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Styret velger selv blant sine medlemmer 
nestformann, sekretær og kasserer. Styrets oppgave er å lede laget og dets virksomhet innenfor rammen av 
gjeldende vedtekter. En sentral oppgave vil i så måte være koordinering og tilrettelegging av fellestiltak og andre 
samarbeidstiltak innen utmarkssektoren. 
 
 
Styret skal blant annet: 

1. Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og 
arbeidsplan for kommende år.  

2. Ordne med utnyttelsen av områdets utmarksressurser på den måten årsmøtet bestemmer. Styret skal 
prioritere utnyttelse som skaper økte arbeids- og inntektsmuligheter. 

3. Fremme forslag om eventuelle endringer av lagets retningslinjer for utnyttelse innen de forskjellige 
saksområder. 

4. Anmelde ulovlig jakt og fiske på lagets område. 



5. Ta opp, forberede og/eller gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret. 
6. Forelegge valgkomiteen 4 uker før årsmøte en oversikt om hvem som er på valg. 

 
§ 5b). VALGKOMITEEN  
består av 2 personer som er på valg annet hvert år. Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater til 
tillitsverv, og som er på valg. Valgkomiteen skal forvisse seg om at kandidatene er valgbare og villige til å motta 
et tillitsverv. Formann i valgkomiteen skal møte på årsmøte og legge fram valgkomiteens innstilling. 
 
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. 
 
§ 6. ÅRSMØTET. 
Årsmøtet skal avholdes innen 1. mars påfølgende år. Rett til å delta på årsmøtet har bare medlemmer eller deres 
fullmektig. Ett medlem kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for ett annet medlem, men ikke for flere. 
 
Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Forøvrig kan årsmøtet 
treffe vedtak på de områder som inngår i grunneierlagets virkeområde og herunder også omgjøre styrets vedtak. 
Innkalling til årsmøtet skal skje med annonse i avisen VALDRES 3 uker før møtet. Det gis frist på en uke til å 
melde nye årsmøtesaker. En uke før møtet blir fullstendig saksliste lagt ut på fullsenn.no. Saksdokumenter skal 
gjøres tilgjengelig av styret på forespørsel fra medlemmene. 
 
Årsmøtet skal: 

1. Velge møteleder og 2 personer til sammen med formannen og underskrive protokollen. 
2. Behandle styrets årsmelding, reviderte regnskaper, herunder avsetning til fonds og budsjettforslag for 

kommende år. 
3. Treffe avgjørelse om disponering av overskudd. 
4. Fastsette retningslinjer for jakt og fiske i området, (jfr. paragraf 7-9). 
5. Velge formann for 1 år, blant styrets medlemmer. 
6. Velge det antall styremedlemmer med varamenn som står på valg. Styremedlemmene velges for 2 år. 
7. Velge 1 revisor og 1 person til valgkomiteen. 
8. Velge nødvendige underutvalg. 
9. Velge utsending til fylkeslag eller annet samarbeidsorgan. 
10. Behandle andre saker som blir tatt opp. 

 
Gradert stemmerett brukes når minst en av de stemmeberettigede forlanger det. Ellers har hvert medlem kun en 
stemme. I de tilfeller gradert stemmerett brukes, blir fordelingen av stemmer slik: 
 
Inntil 5 andeler  1 stemme 
Inntil 6 - 15 andeler 2 stemmer 
Over 15 andeler  3 stemmer 
 
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det. Det skal føres 
protokoll over årsmøtets forhandlinger. 
 
§ 7. DISPONERING AV JAKT OG FISKE. 
Styret ordner omsetningen av jakt og fiske gjennom arbeidsåret slik det er bestemt på årsmøtet. M.h.t. elgjakten 
skal lagsområdet tilstrebes forvaltet som ett jaktvald, eller det som til en hver tid gir best ressursutnyttelse. 
 
Småviltjakten vil bli inndelt i hensiktsmessige jaktfelt og leies bort i sin helhet eller med jaktkortordning. Ett 
eller flere medlemmer som ønsker å disponere egen jakt- og fiskerett, eller deler av denne, kan søke laget om 
dette. Laget kan ikke nekte slik disponering hvis følgende forutsetninger er til stede:  
 
- Feltet er av en hensiktsmessig størrelse. 
- Feltet er brukbart arrondert, og ikke deler opp grunneierlaget på en uhensiktsmessig måte. 
 
Når det gjelder egen disponering av storviltjakt må feltet være så stort at det gir grunnlag for minst en 
fellingstillatelse og jaktfeltet må fortsatt være en del av grunneierlagets storviltvald. 
 
§ 8. SAMARBEID. 
Grunneierlaget kan etter behandling i årsmøtet opprette avtaler med lokale foreninger angående spesielle 
arbeidsoppgaver og ansvarsområder innen grunneierlagets område. Grunneierlaget kan videre tiltre aktuelle 
samarbeidsorgan etter nærmere årsmøtevedtak, herunder inngå i større forvaltningsregioner for storvilt. 



 
§ 9. EGNE ENHETER INNENFOR GRUNNEIERLAGET. 
Der det ansees mest hensiktsmessig og faglig forsvarlig, kan grunneierlagets område deles i planenheter, 
fordelingssoner eller saksområder. En planenhet er. et, mindre, geografisk område innen grunneierlagets totale 
areal som det er naturlig å planlegge under ett. Grunneierne innenfor et slikt område kan selv stå for 
gjennomføringen av planen innenfor rammen av de retningslinjer grunneierlaget trekker opp. De kan vedta 
interne fordelingsordninger for grunnlagsinvesteringer og få disse godkjent av grunneierlaget. Til å lede arbeidet 
i et slikt område kan nedsettes et lokalt utvalg på 3 medlemmer. Alt arbeid i et slikt område skal skje etter de 
retningslinjer som er vedtatt av grunneierlaget. 
 
§ 10. INNTEKTER OG UTGIFTER 
Årsmøtet kan gjøre vedtak om at alle medlemmer som har nytte. av det, skal ta del i kostnader med planlegging, 
anlegg, vedlikehold og drift av de felles tiltak som er nødvendig for en tjenlig utnytting i området. 

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes 
anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen 
innenfor følgende rammer, se samvirkeloven § 26–30: 

a) Godskriving av foretakets egenkapital 
b) Etterbetaling til medlemmene  
c) Avsetning til etterbetalingsfond 
d) Avsetning til medlemskapitalkonti 
e) Forrentning av eventuell andelskapital og medlemskapitalkonti 

 
Ved utdeling av utbytte eller fordeling av utgifter legges medlemmenes andeler til grunn. For medlemmer som 
sjøl disponerer egen jakt og/eller fiske reduseres utbyttet tilsvarende. Disse medlemmene kan pålegges å dekke 
en del av grunneierlagets administrasjonsutgifter. 
 
§ 11. OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING. 
Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående 
ordinære årsmøte. Minst halvparten av stemmeandelene må være til stede. Møter ikke så mange medlemmer, kan 
forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de frammøtte. Oppløsningsprosedyren skal for øvrig 
følge samvirkelovens 10. kapittel. Ved oppløsning har foretakets medlemmer rett til å få utbetalt sine eventuelle 
andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti, dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket 
sine forpliktelser. Gjenværende midler ut over dette skal tilfalle dem som er medlemmer på 
oppløsningstidspunktet og fordeles etter eierandeler. 
 
Vedtektsendringer kan foretas av årsmøte om endringsforslaget får støtte av 2/3 flertall. Vedtektsendringer etter 
samvirkeloven § 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. 
 
 
§ 12. TVISTER 
Alle tvistligheter mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og 
gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindende virkning for alle parter (jfr. rettergangslovens kap. 
32) av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Den tredje oppnevnes av 
Sorenskriveren i Valdres. 
 

 

 

 

 

 



Sak 8. Endringar jaktreglement, e-faktura og innmark 
 
På årsmøtet 2019 vart det diskutert kven som blir rekna som medlem i forhold til jakt. 
I gjeldande jaktreglement står det: 
«e) Tilby medlemmene fortrinnsrett til alle jaktprodukter med en 20% rabatt (før m.v.a.)  på ellers 
like vilkår (gjelder ikke elgjakt basert på kilopris). I jaktlag kreves det at det er minimum 50% 
medlemmer, regnet ut fra maksimalt antall jegere pr. felt. Med medlemmer menes eieren selv, 
ektefelle/partner, barn inntil fylte 20 år og foreldre (hvis de har eid eller bor på eiendommen).» 
 
Styret foresler fylgjande tekst for kva som blir rekna som medlem: 
«Med medlemmer menes eieren selv, ektefelle/partner, faste husstandsmedlem og foreldre (hvis de 
har eid eller bor på eiendommen).» 
 
I 2020 vart det  innført elektronisk fakturering. Betalt faktura for jaktkort kan derfor fungere som 
jaktkort. 
I 2020 var det tilfelle der rådyr ble skutt på innmark der grunneigar tok opp dette med jeger. I 
vedtektene til grunneigarlaget er ikkje innmarksareal med ved beregning av andeler. 
 
Teksten som beskriver grunneigarlagets området i vedtektene også skrives inn i jaktreglene og at det 
i I § 6 i jaktreglementet bør det legges til: 
«Det blir ikke utstedt jaktkort, men betalt faktura gjelder som jaktkort.» 
 
Forslag til vedtak: Vedlagt forslag til jaktreglement vedtas. 

Vedtak:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaktregler for Skrautvål Heimås Grunneierlag (SHG) 

Vedtatt på årsmøtet 16. feb. 2009, med endringer 21. feb. 2019, 20. feb. 2020 og 17. jun.2021 

 

1. ORGANISERING 
Jakt innenfor SHG sitt område organiseres av SHG sitt styre 
Grunneierlagets område er begrenset slik: 
 
Mot sydøst Ranheimsåsen utmarkslag. 
Mot sydvest Lagets område begrenses av Øverbygdsvegen (245). Fra avkjøring mot Mesidalshagin (1/5) 
følger grensen en rett linje mot grensemerke mellom gnr.1 bnr 4, gnr1. bnr.6 og Øystre Slidre Kommune. Til 
fradrag ved beregnet areal kommer dyrket mark/innmark. 
Mot nordøst Skrautvål sameie. 
Mot nordvest Øystre Slidre kommune. 
Mot øst  Etnedal kommune. 
 
2. MÅLSETTING 
Styret skal ta sikte på å utnytte jaktmulighetene i laget med best mulig økonomisk avkastning gjennom 
planmessig viltstell. 
 
3. HOVEDOPPGAVE for styret 
Styret skal: 

a) Utarbeide hensiktsmessige jaktprodukter og jaktområder  
b) Forestå utleie av jakten innen SHG 
c) Påse at jakt utøves i samsvar med god jegerskikk, og at viltloven og jaktregler følges 
d) Gi alle jegere nødvendig informasjon ved utstedelsen av jaktkort samt understreke og følge opp 

rapporteringsplikt 
e) Tilby medlemmene fortrinnsrett til alle jaktprodukter med en 20% rabatt (før m.v.a.)  på ellers like 

vilkår (gjelder ikke elgjakt basert på kilopris). I jaktlag kreves det at det er minimum 50% medlemmer, 
regnet ut fra maksimalt antall jegere pr. felt. Med medlemmer menes eieren selv, ektefelle/partner, faste 
husstandsmedlem og foreldre (hvis de har eid eller bor på eiendommen). 

f) Føre statistikk basert på jegerrapporter 
g) Foreslå endringer i jaktregler ved behov 
h) Foreslå og koordinere tiltak for hensiktsmessig viltpleie 

 
 
4. JAKTTIDSBESTEMMELSER 
SHG har følgende jakttidsbestemmelser:  
 
Elgjakt   25.09 – 31.10 
Hjortejakt  01.09 – 23.12  
Rådyrjakt  01.10 – 23.12 
Rådyrbukkejakt  10.08 – 24.09 
Skogsfugl:  10.09 – 23.12 
Hare  10.09 – 28.02 
Rype:  10.09 – 28.02 
 
Det er ikke tillat med harejakt med hund i perioden 25. sept – 1. okt grunnet elgjakt. All jakt opphører i perioden 
fom. 24.desember – tom. 1.januar. 
 
 
5. JAKTPRODUKTER 
Elgjakt: Ett år av gangen i samarbeid med Dokkfløyregionen. Antall dyr i henhold til fellingstillatelser fra 
viltnemda. Medlemmer har fortrinnsrett, jfr. §3. Betaling skjer etter kg. pris pluss fellingsavgift pr. dyr. Priser av 
avtales i samarbeid med Ranheimsåsen grunneierlag og Skrautvål sameige. Dersom det ikke er interesse blant 
medlemmer, leies jakten ut på anbud. Inntil 8 jegere. Sæbufjordfeltet er et eget jaktfelt som grunneierne der har 
gitt SHG tillatelse til å disponere elgjakta. Inntekt fra jakt på dette feltet skal gå uavkortet til et fellestiltak som 
årsmøtet i SHG bestemmer. 
 



Rådyrjakt: Sesongkort. Fri kvote. Dette administrereres av kasserer i laget. Det er krav om at de som skal ha 
sesongkort kan fremvise avtale om godkjent ettersøkshund. Rådyrbukkejakt 6 stk sesongkort. 
 
Sesongkort 
Det selges årlig inntil 12 sesongkort for fugl/hare til sammen, maksimalt 8 sesongkort for hare.  Dette 
administrereres av kasserer i laget. 
  
Ukeskort 
Det selges årlig 30-40 ukeskort for småvilt.  Dette administrereres av kasserer i laget.  
 
Salg av sesongkort og ukeskort annonseres i avisa Valdres innen 10 mai, med søknadsfrist 1. juni hvert år. 
Dersom det innkommer flere søknader enn vi kan imøtekomme, avgjøres dette ved loddtrekning. 
 
Predatorjakt 
Alle som løser jaktkort i SHG får drive med predatorjakt i hele SHG.  
 
1. Jakten skal utøves på en forsvarlig og betryggende måte ut frå viltloven og dens jakttider på den enkelte 

art. 
2. For å drive med predatorjakt må jeger ha løst et jaktkort i SHG slik at jaktstyret har oversikt over 

aktuelle jegere. Predatorjakt er derfor inkludert i kort for elgjakt, rådyrjakt, kort til jegerne i anbudsfelt, 
sesongkort og ukeskort.  

3. Alle som løser jaktkort i SHG får drive med predatorjakt i hele SHG. 
4. Det utbetales skotpremie for disse artene:   
a. Rev kr 300.-  
b. Mår kr 250.-  
c. Mink kr 250.-  
d. Røyskatt kr 150.-  
e. Kråke kr 50.-   
f. Ravn kr 50.-  
5. Innlevering av predatorer, parvise framlabber rev og parvise føtter på kråke osv. Dette skal skje i 

begynnelsen av April måned etter annonsering på Fullsenn.no Utbetaling skjer i etterkant av denne 
kontrollen. 

6. Bruk av feller må skje i samråd med gjeldene regler og etter tillatelse frå grunneier. 
 
 
Jakt på hare, rype og skogsfugl – se under: 
 
Felt som leies ut på anbud. 
 
Skardåsen, ca 5 000 daa. 
Vekslende terreng – snaufjell og blandingsskog. Rype, skogsfugl og hare. Maks 5 Jegere. 
 
Trugebakkhøgde, ca 7 000 daa. 
Barskog/blandingsskog. Skogsfugl og hare. 
Maks 6 Jegere. 
 
Stavlihøgde ca 6 700 daa. 
 
Barskog/blandingsskog. Skogsfugl og hare. Maks 6 Jegere. 
 
Døvrestølen ca 4 000 daa. 
Blandingsskog. Skogsfugl og hare. Maks 5 Jegere. 
 
Leirhaugen ca 4 000 daa. 
Barskog. Skogsfugl og hare.Maks 5 Jegere. 
 
Gaupejakt: 
Styret godkjenner sporing og felling av gaupe på SHG sitt område av jaktlag som driver gaupejakt, uavhengig av 
SHG. 
 
Trening av hund 



Trening av jakthund kan foregå i perioden 1. september – 9. september for jegere på anbudsfelt eller innehavere 
av sesongkort innen SHG. Jegere bet kr 300 for perioden. Dette gir rett til å trene hunden 3 dager i denne 
perioden. Det stilles krav om at hundeeier skal kunne fremvise attest på at hunden er sauerein (ikke eldre enn 2 
år). 
 
6. ØKONOMI 
Styret skal påse at alle jaktavgifter er betalt før jaktkort utstedes. Det blir ikke utstedt jaktkort, men betalt faktura 
gjelder som jaktkort. Ved utleie av jakt for område/ felt skal en egen kontrakt utarbeides. Kontrakten er ikke 
bindende før kontraktsummen er innbetalt innen fastsatt frist. Kontrakten skal spesifisere navn, adresse og tlf. nr 
til jaktleder/jegere. Årlige priser og organisering er beskrevet i eget dokument og behandles av årsmøtet for det 
aktuelle året. 
 
 
7. ANSVAR OG KONTROLL 
Jegerens ansvar: 
Human jakt er et absolutt vilkår for å drive jakt. Viltloven § 19 lyder: "Jakt og fangst skal utøves på en slik måte 
at viltet ikke utsettes for unødige lidelser og slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller husdyr eller skade 
på eiendom". 
 
Jegeren plikter å innrette seg etter LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om viltet. I tillegg til loven har Direktoratet for 
naturforvaltning utgitt en rekke forskrifter som er utfyllende bestemmelser til loven. Eventuelle spørsmål kan 
rettes direkte til Fylkesmannens kontor i Oppland eller leder for SHG sitt styre. 
 
I tillegg skal SHG sine jaktregler og øvrige pålegg overholdes. Overtredelse vil føre til umiddelbar bortvisning 
fra jaktområdet uten noen form for økonomisk kompensasjon/ refusjon. 
 
Ved kjøp av jaktkort skal kvittering for betalt jegerlisens og eventuelt jegerprøve-bevis fremlegges. Jaktkort skal 
alltid medbringes ved utøvelse av jakt. Jeger skal på forespørsel fremvise jaktkort for det aktuelle området/feltet.  
Det stilles krav om at hundeeier skal kunne fremvise attest på at hunden er sauerein (ikke eldre enn 2 år). 
 
Dersom et lag leier jakt, skal det utpekes en jaktleder. Jaktleder står ansvarlig overfor styret for hele jaktlaget. 
Jaktleder er også ansvarlig for at de jegerne som er oppført er skikket til å utøve jakt, og at de har løst 
jegerlisens. Jaktleder undertegner leieavtale på vegne av laget. 
For best mulig oversikt over viltbestand, skal laget rapportere om felt vilt på utlevert skjema. Dette er jaktleder 
sitt ansvar. Det påligger også jegerne en plikt til å rapportere ulovlig eller inhuman jakt på området til SHG sin 
styreleder. 
 
Styrets ansvar 
Styret skal påse at jakten utøves på en måte som tar hensyn til viltbestanden og er i samsvar med god jegerskikk, 
og at viltlov og jaktregler blir overholdet. 
 
Styret har hovedansvaret for at kun de som har gyldig jaktkort driver jakt. Alle medlemmer av SHG kan be om å 
få forevist gyldig jaktkort fra jegere på lagets område. Ved eventuell pågripelse uten gyldig jaktkosrt, skal 
vedkommende vises ut av SHG sitt område, og forholdet skal snarest rapporteres til styrets leder. 
 
Dersom det påvises ulovlig jakt på SHG sitt område vil vedkommende bli ilagt et kontrollgebyr på kr. 1000 til 
dekning av styrets merutgifter.  
 
Styret i SHG kan vurdere nektelse av å drive jakt på SHG sitt område, krav om eventuell erstatning og/eller 
anmeldelse av forholdet for strafferettslig forfølgelse ved graverende tilfeller av ulovlig eller inhuman jakt. Alle 
overtredelser skal rapporteres til fjelloppsynsmannen i kommunen. 
 
 
8. GENERELT 
Alle spørsmål vedrørende jakt innen SHG sitt område rettes til styreleder for SHG eller den styret bemyndiger til 
dette. 
 
 



Sak 9. Disponering av overskudd frå hyttefondet 
 
På årsmøtet i 2019 vart det i samband med regnskapet spurt om hyttefondet og eventuell 
tildeling av midler frå hyttefondet. Det vart bedt om at styret vurderer dette til neste 
årsmøte. 
 
Vedtekter for hyttefondet vart vedtake på årsmøtet i 2007 der det står: 
 
Vedtekter for ”SHG Vederlags-fond” (SHG VF) 
 

1. Vederlag for hyttetomter solgt innenfor områder der SHG har avtale med grunneier, settes uavkortet 
inn på høyrentekonto. 

2. Utgifter til SHG sin bistand i planprosesser (f.eks. ved planlegging av nye hyttefelt etc.) kan dekkes 
direkte av SHG VF sin årlige avkastning 

3. Fondets resterende årlige avkastning (etter at utgifter i pkt 2 er trukket fra) disponeres på følgende 
måte: 

a. Skatt på  skattepliktig inntekt trekkes fra fondet 
b. 50% av fondets årlige avkastning skal settes av til betaling av arealleie (til utbytte). 
c. Inntil 50% av fondets årlige avkastning disponeres til vedlikehold av  turstier, sykkel-løyper og 

skiløyper innenfor SHG sitt område. 
d. Resterende midler fra fondets årlige avkastning disponeres av styret i SHG. 

4. Dersom fondets årlige avkastning overstiger kr 50.000, skal det overskytende beløp tilbakeføres til 
fondet. 

5. Vedtektene er vedtatt av årsmøtet, og kan bare endres gjennom vedtak på årsmøtet. Det kreves 
simpelt flertall (mer enn halvparten av stemmene) for å endre fondets vedtekter.  

 
Vedtak på årsmøtet 2020 ble: «Avkastningen forblir på hyttefondet inntil vidare.» 
 
Forslag til vedtak: Styret foresler at fondet på kr 375 000 blir utbetalt til medlemane i 
grunneigarlaget, og at avkastningen forblir på fondet inntil vidare til bruk i tråd med 
vedtektene i hyttefondet. 
 
Vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 10. Hjortejakt 
 
Hjortestamma i SHG er aukande og stamma bør reduserast i forhold til beiteskader på innmark. 
Elgjaktlaget skaut ein hjort i 2020 og ein i 2019, og laget har hatt med seg gjestejegera for hjortejakt. 
I storvaldet Skrautvål og Ranheim jaktvald er det ei kvote på 22 hjort for 2021. 6 bukk, 6 geit, 6 kalv 
og 4 spissbukk. 
For å bidra til å redusere hjortestamma foresler styret følgjande:  
 
Forslag til vedtak: 
 
Medlamene av elgjaktlaget og gjestejegerane deires kan jakte hjort som før i perioden 1.september 
til 23 desember.  
 
Medlemer av grunneigarlaget skal kunne jakte hjort i SHG. For at elgjaktlaget skal få fred til å jakte 
elg/hjort skal desse jegerane ikkje jakte hjort i perioden 25. september-31. oktober. 
 
Pris på hjortekjøtt følgjer prisen elgkjøtt på lik linje med elgjaktlaget.  
Medlemene av elgjaktlaget kan jakte på hjort som før, og treng ikkje betale for jaktkort hjort. 
Dei øvrige betaler jaktkort for hjort der prisen følgjer prisen på kort for rådyr. 
Blir kvota på dei ulike dyr fylt gir styret beskjed til leder i elgjaktlaget og dei øvrige jegerane. 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 10. Verdiskaping Einar Asbjørnsen 
Einar Asbjørnsen har sendt inn eit skriv han har kalla: 
«Kulturlandskapet på Dalen- et pilotprosjekt for verdiskaping.» 
Der inviterer han grunneigarlaget til å bli med i ei prosjektgruppe. 
 
Dalen ligg innanfor SHG sitt området og det kan vere bra for SHG å kjenne til dette. Knut Harald 
Bergum frå styret har vore SHG sin kontaktperson fram til no. 
 
Forslag til vedtak: Eit styremedlem i SHG er kontaktperson i prosjektgruppa.  
 
Vedtak: 
 









 



 

Sak 10. Priser og disponering av jakt 2021 
 
Priser på sesong og ukeskort settes til samme pris som i 2020.  
 

Småviltjakt 
Det leies ut 5 felt på åremål. Perioden 2019-2023 er tildelt. 
 
Elgjakt 
Elgjakt innen SHG sitt område ble i 2020 leid ut til Bjørn Engen jaktlag. Medlemene her er 
Bjørn Engen, Knut Bjørnshagen, Cato Wigdah, Ola Lyseng, Roger Nymoen Lyseng, Knut Ole 
Ranheim, Geir Bakkene og Svein Granli.  I henhold til vedtatt jaktreglement i SHG har 
elgjaktlag med min 50 % medlemer i SHG fortrinsrett til elgjakt. Bjørn Engen jaktlag er 7 av 
dei 8 jegerane å rekne som medlemer av SHG.  
Styret foresler for årsmøtet å tilby elgjakt i SHG for 2020 til Bjørn Engen jaktlag med rett til 8 
jegere i henhold til jaktreglementet. 
 
Sæbufjordfeltet 
Elgjakt i Sæbufjordfeltet blir administrert som eit eige felt. I 2020 vedtok årsmøte å tilby 
Bjørn Engen kontrakt på feltet der han kunne organisere eit jaktlag med inntil 8 jegere som 
var interessert i å bidra til å redusere elgstamma nede i bygda. Det vart i 2019 klarert ei 
kvote på 6 dyr ut av totalkvota til storvaldet Ranheim og Skrautvål. 
Styret foresler for årsmøtet at Bjørn Engen får tilbud om kontrakt på elgjakt i Sæbufjordfeltet 
for eit jaktlag på inntil 8 jegere for 2021 på same vilkår som i 2020. 
 
Hjortejakt 
Hjortejakta åpner 1. september og avsluttes 23.12. Betaling som for elg-jakt. 
 
Rådyrjakt: 
Det er fri kvote for rådyrjakt. Dette administreres av kasserer i laget. Pris pr. kort for 2020 
settes til kr. 550 (kr. 440 for grunneiere). 7 bukkekort for perioden 10.8-24.9. 
 
Sesongkort 
Det selges årlig inntil 12 sesongkort for småvilt.  Dette administreres av kasserer i laget. Pris 
pr. kort for 2020 settes til kr. 2700 (kr. 2160 for grunneiere). 
 
Ukeskort 
Det selges årlig 30-40 ukeskort for småvilt.  Dette administreres av kasserer i laget. Pris pr. 
kort for 2020 settes til kr. 1100 (kr. 800 for grunneiere). 
 
Salg av sesongkort og ukeskort annonseres i avisa Valdres og på nettside innen 10 mai, med 
søknadsfrist 1. juni. Dersom det innkommer flere søknader enn vi kan imøtekomme, 
avgjøres dette ved loddtrekning. 
 
Hundetrening 
Trening av jakthund kan foregå i perioden 1. september – 14. september for jegere på 
anbudsfelt eller innehavere av sesongkort innen SHG. Jegere bet kr 300 for perioden. Dette 



gir rett til å trene hunden 3 dager i denne perioden. Det stilles krav om at hundeeier skal 
kunne fremvise attest på at hunden er sauerein (ikke eldre enn 2 år). 
 
Forslag til vedtak:  
Årsmøtet i SHG godkjenner styret sitt forslag til priser og disponering av jakt i 2021. 
 
Vedtak: 
 

Sak 11. Budsjett 2020 

   
INNTEKTER   

   
Elgjakt  140 000,00 

Elgjakt, Sebufeltet  36 700,00 

Småviltjakt, anbud  40 000,00 

Småviltjakt, salg av kort  50 000,00 

Fellingsavgift   10 000,00 

Ubrukt vegtilskudd 2020  23 300,00 

SUM INNTEKTER  300 000,00 

   
UTGIFTER   

   
Lønn, styrehonorar  20 000,00 

Arbeidsgiveravgift  2 000,00 

Fellingsavgift  10 000,00 

Tilskudd stølsbok  23 300,00 

Tilskudd/fellestiltak etter søknad  36 700,00 

Regnskap/Kontorutgifter   30 000,00 

Annonser  1 000,00 

Andre kostander  3 000,00 

Overf. EK  184 000,00 

SUM UTGIFTER  300 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 12 Valg: 
 
 

Styret 2020 Valgt Status – styret 2020 På valg 
Mette I Johansen 2020 Gjennvalg 2022 
Terje Haugen  2013 Ikkje gjenvalg 2021 
Knut Harald Bergum Ny  2020 
Ståle Engen  2013 Gjenvalg 2021 
Erik Dajani 2020 Lederverv avgjøres av årsmøtet 2022 
Cato Engen Wigdahl  Ny 

 
 

Varamedlemmer Valgt Status På valg 
Sissel Bergsbakken 2018  2022 
    
Revisorer Valgt Status På valg 
Kai Terje Kjørli 2017  2022 
    
    
Valgkomité På valg Status På valg 
Lage Ulrik Ranheim 2017 Gjennvalg ? 2021 
Arve Voldhaug 2018  2022 

    
 

   

I vedtektene § 5 står det : «Styret velger selv blant sine medlemmer nestformann, sekretær 

og kasserer.» 
 
I vedtektene under §6 står det at årsmøtet skal: 
«5. Velge formann for 1 år, blant styrets medlemmer.» 
 
Vedtak:  
 
 

Sak 13 Styregodtgjersle: 
 
 
Valgkomiteen skal vurdere godtgjøring til styret og/eller møtehonorar. Leders godtgjørelse er 
kr. 10.000 pr. år. Kasserer sin godtgjørelse er kr. 5000. Møtegodtgjørelse for styremedlemmer 
er kr. 500 pr. kveldsmøte. Møtegodtgjørsle for dagmøter er kr. 200 pr. time. Kjøttveging settes 
til kr. 200 pr time + kjøregodtgjørsle. Satsene ble oppdatert i 2012. 
 
Valgkomiteen foreslår uendrede satser. 
 
Vedtak: 

 

   

 


