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VEDTEKTER FOR 
SØRLI TILDELINGSOMRÅDE 

 
 
§ 1, Geografisk område 
Sørli tildelingsområde er et vald iht. hjorteviltforskriften og en sammenslutning av grunneiere 
og jaktrettshavere innenfor et geografisk område som i all hovedsak omfatter gamle Sørli 
kommune og statsallmenningene i Nordli. Oppdeling og inndeling av området framgår i § 2. 
 
§ 2, Tildelingsområdet, inndeling og forvaltningsmessige enheter 
Sørli tildelingsområdes øverste organ er årsmøtet. Mellom årsmøtene ledes Sørli 
tildelingsområde av et styre på 5 medlemmer. I styret sitter én representant fra hver valgkrets. 
Sørli tildelingsområde er delt inn i 5 valgkretser: 
 
Valgkretser 
Aunet/Tissvasskog 
Lenglingen  
Sørsida  
Undrumshaugen 
Statsallmenningene 
 
Valgkretsene er videre delt inn i utmarkslag for elgjakt. Utmarkslag for elgjakt fungerer som 
administrative enheter og får tildelt egne fellingskvoter og har møte- og stemmerett på Sørli 
tildelingsområdes årsmøte. Jaktrettshaverne i utmarkslag for elgjakt kan dele inn sitt 
geografiske område i flere mindre jaktfelt med hensyn til jaktutøvelsen og ha så mange 
jaktlag som de selv ønsker. Videre kan utmarkslag for elgjakt som grenser til hverandre 
avtale samarbeid om jaktutøvelsen. 
 
Utmarkslag for elgjakt får tildelt andeler i Sørli tildelingsområde etter tellende areal. Sørli 
tildelingsområde sitt totale tellende areal er satt til 100 % og utmarkslagene for elgjakt skal 
ha andeler etter prosentvis del av det totale tellende arealet i Sørli tildelingsområde. Andelene 
blir avrundet til hele tall etter vanlige avrundingsregler.  
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Valgkrets Utmarkslag for elgjakt Tellende areal Andeler 

 
Aunet/Tissvasskog 

Tissvasskog  16 832  3 
Aunet kommuneskog  20 717  4 
Aunet privat  41 886  7 

 
Lenglingen 

Aspneset  29 924  5 
Totland  29 653  5 
Devika-Mebygda  63 356  11 
Mebygda østre  33 211  6 

 
 
Sørsida 

Berglia  33 603  6 
Inderdalen I 28 352 5 
Inderdalen II 8 178 1 
Jule  25 806  5 
Skogmo  21 403  4 
Linnes  18 349  3 

 
Undrumshaugen 

Endseth  25 333  5 
Juleshaug-Skåle  32 566  6 
Midtre Skåle 10 481 2 
Skåle-Østborg  13 790  2 

 
Fjellstyrene i Lierne 

Sørli fjellstyre*  60 000  10 
Nordli fjellstyre*  60 000  10 

 SUM TOTALT  573 440  100 
 
*Selv om Sørli fjellstyre har et tellende areal på 262 460 dekar og Nordli fjellstyre 152 287 
dekar, får fjellstyrene bare godkjent 60 000 dekar hver som tellende areal i forbindelse med 
tildeling av andeler. Dette for at fjellstyrenes andeler skal harmonere med størrelsene på 
fellingskvotene. 
 
§ 3, Formål og arbeidsfelt 
Sørli tildelingsområde har som formål i fellesskap å forvalte storviltstammen innenfor 
tildelingsområdets geografiske område.  
 
Sørli tildelingsområde skal arbeide for en langsiktig forvaltning av viltet med optimal 
produksjon og avkastning i forhold til leveområdenes bæreevne. 
  
Av konkrete oppgaver nevnes spesielt: 
• Utarbeide drifts-/bestandsplaner for tildelingsområdet. 
• Ajourføre og vedlikeholde jakt- og fellingsstatistikk (sett-elg) som grunnlag for 

forvaltning av elgstammen innen tildelingsområdet. 
• Inngå nødvendige avtaler med kommune og eventuelt andre. 
• Foreta tildeling av fellingskvote til det enkelte utmarkslag for elgjakt det enkelte år. 
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• Godkjenne sammenslåing, deling, utvidelse og reduksjon av utmarkslag for elgjakt 
innenfor tildelingsområdet. 

• Organisere nødvendig innsamling og kontroll av kjever og lignende i forbindelse med 
jakta. 

• I nødvendig grad treffe vedtak og fastsette regler for utøvelse av jakten innenfor 
tildelingsområdet.  

• Initiere, samordne og koordinere viltstelltiltak innenfor tildelingsområdet. 
• Føre regnskap, organisere innkreving av fellingsavgifter m.v. innenfor tildelingsområdet. 
• Andre oppgaver som naturlig ligger til tildelingsområdet. 
 
 
§ 4, Arbeidsår og forpliktelser 
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret.  
 
Tildelingsområdet forpliktes av styrets leder. 
 
 
§ 5, Innmelding 
Det er den enkelte grunneier/rettighetshaver som er medlem i Sørli tildelingsområde. 
Innmelding i tildelingsområdet skjer ved tiltredelse på stiftelsesmøte. Senere etter søknad og 
godkjenning i årsmøtet, og ved at grunneier/rettighetshaver underskriver 
innmeldingserklæring på standard skjema for godkjenning av vald fastsatt av 
Miljødirektoratet. Eierskifte på eiendommer som allerede er medlemmer trenger ikke 
godkjennes av årsmøtet, men melding skal sendes til styret og til kommunen innen 1. mai. 
 
 
§ 6, Årsmøte 
Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. april hvert år. 
 
En representant fra det enkelte utmarkslag for elgjakt under de respektive valgkretsene har 
møte- og stemmerett i årsmøtet.  
 
Årsmøtet innkalles av styret og ledes av styrets leder. 
 
Alle frammøtte underskriver protokollen. 
 
Saker som utmarkslagene for elgjakt ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til 
styret innen 1. mars. 
 
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til utmarkslagenes kontaktpersoner minst to uker før 
årsmøtet. Sakliste skal vedlegges innkallingen. 
 
Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall mellom de stemmeberettigede som møter fram 
(inkludert eventuelle fullmakter). Dersom minst ett utmarkslag for elgjakt krever det, skal 
årsmøtet bruke gradert stemming, det vil si at hver andel har én stemme.  Til vedtektsendring 
kreves 2/3 flertall.  
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Årsmøtet skal: 
• Behandle styrets årsmelding, reviderte regnskap og arbeidsplan, samt budsjettforslag for 

neste år. 
• Treffe avgjørelser om anvendelse av det regnskapsmessige resultat. 
• Behandle styrets forslag til planer for hjortevilt innefor tildelingsområdet. 
• Behandle innkomne saker. 
• Velge 3 medlemmer til valgkomite for ett år av gangen. Valgkomiteens oppgave er å 

utarbeide forslag til valg av styreleder, valdansvarlig representant, revisorer og 
valgkomite. 

• Velge leder for ett år om gangen. 
• Velge revisorer for ett år av gangen. 
• Velge valdansvarlig representant for ett år av gangen. 
• (Valg av styre er beskrevet i § 8). 
 
Videre kan årsmøtet: 
• Foreta vedtektsendringer. 
• Velge fagutvalg for enkelte arbeidsfelt, for eksempel viltstellutvalg. 
• Velge utsendinger til møter, råd og utvalg som tildelingsområdet deltar i. 
• Fastsette vederlag for tillitsverv. 
 
Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. 
 
 
§ 7, Ekstraordinært årsmøte 
Styret skal innkalle ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av jaktfeltene forlanger 
det. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst fire ukers varsel.  Det kan bare fattes vedtak 
i saker som er nevnt i innkallingen. 
 
 
§ 8, Valg av styre 
Styremedlemmene skal fordeles slik at valgkretsene er representert i styret. 
 
Den enkelte valgkrets, jf. § 2, velger selv sin representant til styret og personlig 
vararepresentant for denne, og meddeler valgresultatet til årsmøtet. 
 
Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år, men slik at to medlemmer med 
varamedlemmer er på valg ene året og tre medlemmer med varamedlemmer neste året. (Det 
første året etter loddtrekning). 
 
 
§ 9, Styret 
Tildelingsområdet ledes av et styre på 5 medlemmer med 5 personlige varamedlemmer, jf. §§ 
2 og 8.   
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Styret 
velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær. 
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Styret skal avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og 
arbeidsplan for kommende år. 
 
Styret skal arbeide for en langsiktig og best mulig forvaltning og utnyttelse av 
hjorteviltressursene i samsvar med tildelingsområdets formål (jfr. § 3). 
Styret skal: 
• Utarbeide forslag til planer for hjorteviltforvaltningen, herunder 
 a) Forslag til årlig kvote. 
 b) Forslag til kjønns- og aldersstruktur i jaktuttaket. 
• Fastsette fordeling av jaktkvoten mellom utmarkslagene for elgjakt. 
• Representere tildelingsområdet i faglige og avtalemessige forhold opp i mot 

viltmyndighetene.  
• Arbeide for god opplysning blant tildelingsområdets medlemmer om faglige spørsmål. 
• Gjennomføre de vedtak som blir fattet av årsmøtet. 
 
Ellers ligger mange av oppgavene som er nevnt spesielt under § 3, til styret å ta tak i. 
 
Styret kan etter fullmakt fra årsmøtet delegere deler av sin myndighet til eventuelle fagutvalg. 
Likeledes kan styret etter fullmakt fra årsmøtet sette bort deler av de daglige gjøremålene til 
fagkyndig person eller organisasjon. 
 
Styret kan gi faglige råd og veiledning i forhold til organisering og gjennomføring av jakta 
innenfor det enkelte utmarkslag for elgjakt, men ikke fatte bindende vedtak for 
utmarkslagene for elgjakt i så måte. 
 
Det skal føres møtebok/protokoll over styrets forhandlinger/vedtak. 
 
 
§ 10, Utgifter 
Dersom tildelingsområdets virksomhet ikke kan finansieres på annen måte, kan det utlignes 
ei avgift pr. tildelt dyr på det enkelte utmarkslag for elgjakt til inntekt for tildelingsområdet. 

 
 

§ 11, Utmelding 
Utmelding må skje skriftlig innen 1. mai til Lierne kommune, med kopi til styret i Sørli 
tildelingsområde. Utmeldt grunneier/rettighetshaver kan ikke gjøre krav på andel i 
tildelingsområdets eiendeler. 
 
 
§ 12, Oppløsning 
Oppløsning av tildelingsområdet kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at 
det har vært foreslått for foregående årsmøte. Minst halvdelen av stemmene må være tilstede. 
Møter ikke så mange stemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall. 
 
Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket. 
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Ved oppløsning tilfaller tildelingsområdets eiendeler utmarkslagene for elgjakt i henhold til 
andeler, jf. § 2. 
 
 
§ 13, Tvister 
Tvister mellom tildelingsområdet og utmarkslag for elgjakt eller mellom utmarkslagene for 
elgjakt innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene, behandles etter 
tvistemålslovens regler om forenklet rettergang (Kap. V) og avgjøres med bindende virkning 
for alle parter av en frivillig nemnd på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem 
hver. Det siste medlemmet oppnevnes av Lensmannen i Lierne. 
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