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SAK 5:
STYRETS ÅRSMELDING FOR 2016
Styret har bestått av:
Leder :

Esten Vingelen

Sekretær :

Knut Aaseng

Jakt og fiskeutvalg : Stein Oddvar Østgård
Veiutvalg :

Øyvind Hodal

Beiteutvalg :

Olav Urset Østigård

Styret har avholdt 5 styremøter i løpet av 2016. Styret har vært representert på årsmøte i Tynset Utmarksråd,
jordskiftesaker og befaringer.
Dette året har det vært jobbet mye med Jordskiftesaker. Sperregjerdesaken er avsluttet, ny sak med veinettet vårt
som vi mener er viktig og få på plass med riktig lovverk rundt. Det er ryddet opp i medlemslister og
kontaktinformasjon til medlemmene som har tatt mye tid og koster en del. Det er viktig att medlemmene
innrapportere endringer til sekretær. Hjemmesiden vår er oppdatert og medlemslister og eierskifte finnes skjema
der. Informasjon fra styret vil bli lagt ut.
www.tynsetvestre.no
Det jobbes for en felles løsning på elektriske bommer sammen med Vingelen Utmarkslag. Det blir lagt fram mere
informasjon på årsmøtet.
Det har vært diskutert løsning med ett utfartssted på vinter tilknyttet løypenettet. Der er pr i dag 2 alternativer som
er skissert. Blir lagt fram på årsmøtet.
Det er 2 forhold som er anmeldt av Tynset Vestre Grunneierlag. Begge sakene er oppgjort og avsluttet.
Det er noen i styret som får negative tilbakemeldinger på saker som styret har vedtatt, i stedet for det blir gitt
tilbakemelding skriftlig til styret og styreleder. Noen har en evne til å ta seg til rette uten å følge demokratiet og
bestemmelsene i grunneierlaget, dette er unødvendig.
Det er gjort en meget bra jobb av utvalgene dette året. Dette vises i regnskapet med økte inntekter fra både vei og
jakt. Dette henger sammen med en stabil bestand av elg og småvilt og et oppstartet jaktprosjekt. Dette gir en god
stabilitet og forutsigbarhet i årene framover.
Takker alle som har verv eller har stilt opp for grunneierlaget dette året.
25.02.2017
Esten Vingelen

Årsmelding
Beiteutvalget i TVG 2016.
Styret har bestått av: Olav Østigård, leder
Bjørn Aasen
Roger Øvereng
I 2016 har vi avholdt ett styremøte og deltatt på flere møter i forbindelse med jordskiftesak/sperregjerde
Næverrøsta-Telneset og jordskiftesaken Lonsjøliveien.
Beitesesongen 2016 gikk bra første halvdel. Utpå sommeren ble det et problem med at sau trakk ned i
Bygda og på jorder uten gjerde. Nå når sperregjerdesaken på Telneset er avsluttet, regner vi med att disse
problemene ikke oppstår i beitesesongen 2017. Det er oppnevnt et styre for sperregjerdelaget som skal
forvalte strekningen Næverrøsta-Telneset.
Det har ikke blitt påvist rovdyr i området. Flere bruker nå elektroniske bjeller. Disse fungerer bra og gir
brukerne nyttig informasjon om dyras beitemønster.
Det er behandlet noen søknader i forhold til inngjerding rundt hytter og dyrkinger. Vi har bra dialog med
kommunen i forhold til dyrkinger, ved at vi får saker til uttalelse og tilbakemelding når dyrkinger er
godkjent.
En sak har blitt anmeldt. Det var en dyreeier som hadde en avlsokse gående i utmarka. Eieren ble dømt og
saken er godtatt og avsluttet.
Dyr på utmarksbeite som er innmeldt og registrert i Åsan Lonsjølia Beitelag:
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Jeg vil da takke for mine år i Beiteutvalget.
For styret i Beiteutvalget
___________________________
Olav Østigård
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Årsmelding fra veiutvalget i Tynset vestre grunneierlag
Veiutvalget har i 2016 bestått av Sindre Gjelten, Eirik Ove Aaen, Morten Erik Ruud og Øyvind Hodal.
Det ble i løpet av 2016 utført vedlikehold i form av veihøvling på strekningen mellom Øimosletta på Ytre
Åsan opp til Milskiftet samt østsidevegen. Sterkt regnfall førte til utvasking og erosjon av vegbanen. Løftet
på strekningen Oftesaga i Næverrøsta og nordover til Telnessand ved Taraldsbekken ble dessverre utsatt, og
vil få oppstart i 2017. Dette førte til vesentlig lavere driftskostnader enn budsjettert i 2016. Vi har i løpet av
2016 sett en inntektsøkning når det gjelder bompenger. Dette kan muligens ses i forhold til økt
kontrollvirksomhet på veinettet. Antagelser basert på erfaring fra sammenlignbare områder tilsier at ca 30%
av brukerne ikke betaler bomavgift. I løpet av sommeren ble det kontrollert totalt 139 biler og skrevet ut 8
forelegg.
Vi ønsker å minne grunneiere på å ta ut virke som henger inn i veibanen og skaper problemer for trafikk og
vedlikehold. Det kommer jevnlig inn bemerkninger når det gjelder vegetasjon.
De siste tre åra har det påløpt relativt ulike beløp til vegvedlikehold, men
sett under ett har det i gjennomsnitt blitt brukt 213 457,- per år.

Solmo 27.02.16
Øyvind Hodal

Årsmelding Jakt og fiskeutvalget 2016
Det er i 2016 avholdt 1 møte i jaktutvalget, ingen vesentlige eller innkommende saker er behandlet.
Vinterforing av elg vinteren 2016/2017 kom sent i gang pga. forbud fra mattilsynet med frykten for
smittefare av sykdommen CWD. Når vi da fikk dispensasjon til foring, kunne elgregionen bidra med
kostnader til 35 rundballer, noe som holdt til ca 4 uker.
Salget av rådyrkort med oppdeling i to områder fungerte bra, fikk fordelt jegere over hele TVG.
Vi forer rådyr med pellets på 3 plasser i vinter, Tunndalen – Næverøsta – Telneset, noe som er særs viktig
med mye snø og tunge forhold for dyra.
I høst ble det tatt noen jegere uten jaktkort, de ble anmeldt og sak opprettet. I mekling ble det inngått et
forlik da TVG trekker anmeldelsen og jegere betaler 7500,- kr til grunneierlaget dermed anser vi saken som
avsluttet.
Harejakt har en økende etterspørsel og derfor deler vi opp TVG i 3 jaktfelt fra høsten.
Fiske i TVG er som på det vanlige, I Milskifttjønna ble det satt ut 4000 yngel også denne sommeren, dette er
et samarbeid med Åsan sameie. Blir spennende i sommer å se om yngelen fra 2015 fortsatt lever.
Elgjakt.
Elgjakten har gått bra, bestand virker stabil og sunn. Av en utdelt kvote på 25 dyr ble 25 dyr felt, det blir en
fellingsprosent på 100%.
I 2016 ble det brukt 435 jegerdagsverk mot 520 jegerdagsverk i 2015.
Vi har i 2016 søkt og fått innvilget penger fra Innovasjon Norge til utvikling av guidet jakt i en 3 dagers
periode. Se egen sak.
Skutt elg

Sett elg

Hjortejakt.
Hjortejakta i 2016 var fredet, ingen tildelte dyr. Utfra antall sette dyr, er ikke stammen økt noe det siste året,
men jaktutvalget åpner for anbudsjakt eller hjortejakt på en felleskvote for elgjaktlagene.
Sett hjort

Småviltjakta.
Harejakt ble det solgt 19 sesong kort, 10 dagskort og 19 5-dagers kort.
Storfugljakt ble det solgt 32 kort.
Rypejakt ble solgt i 5 dager for 9000,- kr.
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Jaktutvalget/styret`s forslag til priser
Harejakt døgnkort 02/10 - 23/12
Harejakt 5 dager 02/10 - 23/12
Harejakt sesong 02/10 - 23/12
Harejakt døgnkort vinterjakt 01/01 - 28/02
Harejakt døgn ungdomskort

Storfugl
Solgt kr 2014

Solgt kr 2015

Solgt kr 2016

Priser 2016
200
700
1200

Forslag til priser 2017
250
1000
1500
150
125

Skogsfugljakt 10/09 - 16/09 1 uke
Skogsfugljakt 17/09 - 23/09 2 uke
Skogsfugljakt døgnkort
Skogsfugljakt sesong
Skogsfugljakt døgn ungdom

2500
2500
250
1300

2500
2500
300
1500
125

Rådyrjakt Bukk 10/08-23/09
Rådyrjakt Ordinær 02/10-23/12
Rådyrjakt ungdomskort under 20 år
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Elg jakt

65+ mva

65+ mva

Hjortejakt 5 dyr på felleskvote elgjegere (Alt1)
Hjortejakt 5 dyr på anbud utrop / minimumspris (Alt2)

65+mva

65+mva
30 000

Prosjekt Utvikling av jaktprodukter i TVG:
Prosjektbeskrivelse: 2 årig prosjekt med mål om å utvikle jaktprodukter for norske og utenlandske jegere
via internasjonale jaktreiseselskaper. Det vil si guidet storviltjakt der ulike jaktformer presenteres. Det kan
skytes elg, hjort og rådyr innenfor rammene. Trofeavgifter tilkommer. Alt kjøtt som kan leveres, leveres
Stensaas. Det brukes lokale guider, lokal overnatting/mat og øvrig lokale tjenester der dette trengs.
Mål: Utvikle og øke verdiskapningen på utmark i TVG og for øvrig lokalt næringsliv. (Dette skal komme
som et tillegg til den grunneierorganiserte jakta som er i dag.) Dette skal på sikt gi mer penger til TVG, enn
ordinær anbudsjakt.
Offentlige prosjektdeltakere: Innovasjon Norge og Tynset Kommune.
Finansiering: Innovasjon Norge har støttet prosjektet med 145 000,- over 2 – år og Tynset kommune har
muntlig støttet med 15 000,Øvrige inntekter: Jaktdeltakere betaler i år to av prosjektet ca. 20 000,- NOK pr deltaker for å være med.
Vi kan håndtere 6-8 jegere. Kjøtt selges Stensaas, av det som kan selges videre som inntekt til TVG.
Lokale som benyttes i prosjektet: Telstad på overnatting, Aleksandar Vukovic på mat, ellers gjøres det
avtale med lokale jaktguider, annonsering går via Jaktspot sine markedsføringskanaler og Nord-Østerdal
Utmarkstjenester som har prosjektledelsen. TVG stiller også med mannskap etter behov, det er i
prosjektbeskrivelsen lagt inn en del egeninnsats fra TVG, som også lønnes med en sats pr dag, akkurat som
øvrig mannskap.
Tynset 23.02.2017
Stein Oddvar Østgård

Forslag til vedtak sak 5:
Styret anbefaler årsmøtet å vedta den fremlagte årsmeldingen sammen med utvalgenes rapporter

Sak 6: Utfartssted / løypetrasè
Det har den senere tid vært jobbet sammen med Tynset Turlag for å se på omlegging av trasè for skiløype.
Dette har hengt sammen med et ønske om å få lagt løype utenom vei da dette har sammenheng med når
TVG kan klare å åpne veinettet for kjøring. Dette arbeidet pågår. I sammenheng med dette har det kommet
innspill på at det i TVG sitt område bør settes opp et utfartssted som kan benyttes i ulike sammenhenger.
Dette er en større prosess som det er viktig blir utredet godt og hvor medlemmene kan komme med innspill.
Styret foreslår derfor at det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra TVG, Åsansameiet,
Tynset Turlag og eventuelt andre interessenter som arbeider videre med planen om etablering av utfartssted.
Styret ber arbeidsgruppa legge fram investerings- og driftsbudsjett for etablering av dette.
Forslag til vedtak sak 6:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe for at det settes ned en komite med personer fra ulike
interessenter for å jobbe videre med saken

Sak 7: Utestående fordringer:
TVG har i flere sammenhenger noe utfordringer med utestående fordringer. Dette medfører et omfattende
merarbeid og betydelig frustrasjon. Styret er av den oppfatning at dette bør få konsekvenser for de som ikke
gjør opp for seg i form av mindre tilgang på de goder som tilfaller medlemmene i TVG. Styret ber derfor om
årsmøtets tilslutning til å foreta nødvendige grep for å prøve og inndrive det som er utestående. Konkret
foreslås at rettigheter til jakt i TVG bortfaller for de som har utestående fordringer. Saken vil også bli
fremmet som sak til utmarksrådet for at dette kan implementeres i andre grunneierlag.
Forslag til vedtak sak 7:
Styret anbefaler årsmøtet å gi styret fullmakt til å avvise søknader om jakt for de som har utestående
fordringer i TVG.

Sak 8: Elektroniske bommer
Ved innstallering av elektronisk bomsystem forventes en økt inntektsvekst ved innkreving av bompenger.
Grunneierlaget har et godt veisystem, og gjennom samarbeid med Vingelen og seterveiene i Magnilldalen
kan besøkende kjøre lange strekninger på en enkelttur. For å kunne benytte oss av denne løsningen, er det
flere momenter som må på plass. Herunder videreføring av samarbeidsavtaler med Vingelen og
Magnilldalen hvor det også må installeres bommer med samme system.
For TVG sin del ser vi på aktuelle plasseringer av et slikt system. Med alle våre innfartsveier til området kan
vi ikke ha bommer med betalingsløsninger på hver innfart. Følgende vurdering er gjort så langt:
1) Elektrisk bom med betalingsløsning (VISA, MasterCard, BankAxept)
- Krysset gamle riksvei/setervei opp til Ytre Åsan på østsiden. Godt mobilnett og ca. 500 m til strøm.
- Utby. Godt mobilnett og ca 200 m til strøm.
- Lonåsen. Usikkert mobilnett og ca 300 m til strøm.
2) Elektrisk bom uten betalingsløsning (kun nøkkelkort/fjernkontroll)
- Granheim. Ca. 160 m til strøm.
- Næverrøsta. Ca. 150 m til strøm.
- Øivang. Ca. 240 m til strøm.
- Brennvangen. Ca. 50 m til strøm.

Kostnadsbildet er på nåværende tidspunkt for dårlig utredet. Foreløpige kostnader er basert på et
løst overslag fra ulike tilbydere av slike systemer, og strømtilgang samt dekning over mobilnettet er med på
å avgjøre behov for eventuelt tilleggsutstyr.
Kostnader for oppsetting av elektronisk bom:
1)Elektrisk bom med betalingsløsning (VISA, MasterCard, BankAxept)
Kjøp av bomsystem 180 000,Grunnarbeid + støp 70 000,SUM eks. mva
250 000,2)Elektrisk bom uten betalingsløsning (kun nøkkelkort/fjernkontroll)
Kjøp av bomsystem 40 000,Grunnarbeid + støp 40 000,SUM eks. mva
80 000,Forslag til vedtak sak 8:
Årsmøtet gir styret fullmakt til å utrede mulig inntektsvekst ved innstallering av elektroniske
bommer.

Sak 9: Organisering av sperregjerdelag, beitelag / -utvalg
Sperregjerdelaget:
Hvordan dette skal organiseres, hvordan kostnader i TVG skal fordeles osv er et komplisert spørsmål.
Uttalelse fra Bjørn Aasen:
Dette er et stort og komplisert tema, som vil påvirke hvordan dette gir grunnlag for beskatning,
merverdiavgift, kostnader med organisering mm. Jeg mener fortsatt at det beste er å organisere dette
innenfor TVG.
Alternativet med egen organisering, er at vi må registrere oss i enhetsregisteret, sannsynligvis som et SA.
Videre må vi søke unntak fra innleveringsplikt for regnskap til skatteetaten. Dette vil vi nok oppnå. Da har
vi org. nr og dermed kan vi opprette kto i bank. Videre får vi neppe registrert oss i moms registeret. Vi må
fakturere alle medlemmer i beitelaget og videre føre et regnskap som viser resultat, videre føre ett
fordelingsregnskap som er grunnlag for å få moms igjen på de næringsdrivende.
Det finnes nok også flere løsninger, der vi for eksempel kan være organisert i brreg. som ett tingsrettslig
sameie. Men kjøre pengestrømmen/faktureringen innom TVG.
Det avgjørende er hva TVG synes. Jeg mener TVG har ett ansvar, da det er positivt for TVG at det er husdyr
i utmarka som holder denne i hevd. Hvem som har husdyr i utmarka og hvor mange dyr hver besetning teller
vil variere. Jeg reiser her noen spørsmål som bør avklares, før vi velger organisering.
1. Hvilke beitebrukere/beiterettshavere skal betale for 50 % av gjerdeandelen ?
a. Beitebrukere som har buskap i utmarka ved sperregjerdet.
b. Beitebrukere som har buskap i utmarka i andre deler av TVG.
c. Beiterettshavere som leier ut sin beiterett.
d. Beiterettshavere som ikke bruker og ikke leier ut sin beiterett?
e. TVG, for at utmarka blir holdt i hevd.
f. En kombinasjon av alle disse.
2. Den andre 50 % skal grunneiere som har innmark inn mot gjerdet betale.
Bjørn Aasen

Styrets forslag:
Leder i beitelaget, hamnelaget og sperregjerdelaget utarbeider et forslag som legges fram til neste årsmøte.
Organisering av lagene.
Styret foreslår att leder i beitelaget og leder i Hamnelaget ser på muligheten for at det kan være samme styre
i begge lagene(uten at de slåes sammen). Trenger ikke å være samme person som er leder i begge lagene.
Forslag til vedtak sak 9:
Leder i beitelaget, hamnelaget og sperregjerdelaget utarbeider et forslag for organisering av de ulike
lag som legges fram på neste årsmøte.

Sak 10: Regnskap 2016 og Sak 11: Budsjett 2017

Regnskap Tynset Vestre Grunneierlag SA 2016
Regnsk 2015

Budsjett-16

Budsjett -17

Regnsk 2016

RESULTAT
Driftsinntekter:
Jakt storvilt

Note

Note

230 628

255 000

234 800

250 000

54 166

54 000

95 880

80 000

Fiskekort

1 656

1 000

-

3 000

Veiavgift

233 170

230 000

247 429

250 000

Bompenger, inkl. oblater

59 990

60 000

121 528

90 000

Annen avg.fri innt.

12 782

Jakt småvilt (inkl. rådyrjakt)

-

Tilskudd

13 873
145 200

70 000

592 392

600 000

858 710

743 000

Lønn,styregodtgj.
Arbeidsgiveravgift

28 000
1 792

30 000
2 000

48 700
3 126

30 000
3 000

Bil og reisegodtgj.

2 290

1 886

2 000

114 162
214

290 000

1 815

10 000

61 154

35 000

Sum driftsinntekter
Driftsutgifter:

Vedh. veier/anlegg inkl uttak lager
Vewdlikh. gjerde,fôrhekker

339 798
192 002

Forkjøp til vilt

-

Kontroll og oppsyn

-

290 000
-

Administrasjonsutgifter

36 403 1

50 000

118 660 1

70 000

Provisjonskost. salg jaktkort

11 168

12 500

26 034

25 000

Fellingsavgift

12 350

12 500

10 650

10 000

Predatoravgift

6 840

7 500

7 220

5 000

Kontig. Elgreg. og Utm.rådet

8 100

10 000

10 600

10 000

Beite og tiltaksavgift

10 350

12 500

11 250

13 000

Bidrag og gaver

21 460

-

1 595

2 000

7 071

10 000

Sum driftsutgifter

672 148

429 000

423 141

513 000

Driftsresultat

-79 756

171 000

435 569

230 000

564 640

171 000

213 645

115 000

20 661

11 000

8 563

10 000

Andre kostnader/gebyrer

Åroppgj.disp:
Arealleie
Finansinnt
Renteinntekter

599

Finanskostnader
Renteutgifter
Skatt
Finansresultat

Årsresultat

Balanse

2
1 379

1 000

78
1 500

1 500

19 280

10 000

6 985

8 500

-625 116

10 000

228 909

123 500

Regnsk 2015

Regnsk 2016

SH 1822.36.24967 Vei

0
281 132
5 500
6 558
122 712
1 320 180
65 575

0
131 863
0
0
623 328
549 329
41 756

Sum Eiendeler

1 801 657

1 346 276

Egenkapital

685 079

1 131 894

Leverandørgjeld
Skyldig Leie

350 563
735 640
9 150
0
1 792
19 433

148 440
0
12 791
30 592
3 126
19 433

1 801 657

1 346 276

Eiendeler
Grus på lager
Kundefordringer
Veiavgift ikke innsatt
Jaktkort ikke innsatt
SH 1895.42.30712
SH 1895.26.31345

Egenkapital og gjeld

Forskuddstrekk
Skyldig moms
Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift
Skyldig lønn

Egenkapital og gjeld

Kommentar:

I resultat og balanse for 2016 er regnskapet til Aasansameie helt uttrekt.
Får således ett riktig bilde av drift og balanse for Tynset Vestre SA
Note 1 Note 1
Regnskapshonorar
Sekretærtjenester
Juridisk bistand
Kurs
Trykksaker
Porto
Årsmøteuygifter
SUM

22270
220
4300
2200
3174
1739
2500
36403

Tynset 23.2.2017
Vekstra Nord-Øst SA
POH

Forslag til vedtak sak 10: Styret anbefaler årsmøtet å vedta årsregnskap 2016.
Forslag til vedtak sak 11: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjett 2017.

34747
45837
21571
4536
0
981
10988
118660

