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Sørli tildelingsområde 
 

 
 
 

Dato: 27.02.2019 
 
 
 
 
Kontaktpersoner for utmarkslag for elgjakt 
i Sørli tildelingsområde 
 
 
Innkalling til årsmøte i Sørli tildelingsområde 
 
Styret i Sørli tildelingsområde innkaller med dette utmarkslagene for elgjakt i Sørli 
tildelingsområde til årsmøte i Sørli tildelingsområde mandag den 18. mars 2018, kl. 19.00 på 
Sørli samfunnshus. Hvert utmarkslag for elgjakt kan møte med én (1) representant.  
 
Det er viktig at det møter en representant fra hvert utmarkslag for elgjakt. Har ikke registrert 
kontaktperson anledning, bør utmarkslaget for elgjakt sende en annen representant med 
fullmakt. 
  
 
 
Med hilsen 
 
 

Kåre Totland/sign. 
styreleder 

 Tord Åberg/sign. 
sekretær 

 
 
Vedlegg. 
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Sørli tildelingsområde 
 

 
 
 
 
Saksliste – Årsmøte 2019 i Sørli tildelingsområde 
 
I henhold til vedtektene ledes årsmøtet av styrets leder og alle frammøtte skriver under protokollen. 
 
Saksliste: 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling 

Sak 2  Valg av sekretær  

Sak 3 Årsmelding 2018  

Sak 4 Regnskap 2018  

Sak 5 Årsplan og budsjett 2019  

Sak 6 Godtgjørelser til styremedlemmer 

Sak 7 Valg: 
a) leder for 1 år 
b) 2 revisorer for 1 år 
c) 3 medlemmer til valgkomite for 1 år 
d) valdansvarlig representant for 1 år, jf. hjorteviltforskriftens § 12 

 
Sak 8 Innkommen sak: Fordeling av elgkvoter 2019 0g 2020  

Sak 9 Innkommen sak: Opphold av jakt under brunstperioden m.m.  
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Sak 3: Årsmelding 2018 
 
 
 

Styrets årsmelding 2018 
 
Sørli tildelingsområde (STO) er et vald i henhold til Hjorteviltforskriften. STO ble godkjent av Lierne 
kommune i 2007 og regodkjent i 2012. Grunneiere og rettighetshavere i gamle Sørli kommune, 
inkludert statsallmenningene i Sørli og tilgrensende statsallmenninger i Nordli er medlemmer. Sørli 
tildelingsområde har et samlet tellende areal på 868 187 dekar. 
 
Følgende satt i styret i 2016: 

 Valgkrets Medlem Vara På valg 
Styret: Lenglingen Håkon Totland Dag Arvid Totland 2020 
 Sørsida Joar Bergli Trygve Inderdal 2019 
 Aunet/Tissvasskog Svein A. Bjørkås Lars J. Larsen 2020 
 Undrumshaugen Kåre Totland Stig Leo Skåle 2019 
 Fjellstyrene Tord Åberg Nils Vidar Bratlandsmo 2019 
     
Leder:  Kåre Totland  2019 

 
• Medlemmer i styret blir valgt for 2 år om gangen 
• Revisorer valgt for 1 år var Jonar Estil og Leif Rui 
• Valgkomite valgt for 1 år var Dag Arvid Totland, Toralf Aspnes og Sten Arne Skogmo 
• Valdansvarlig representant valgt for 1 år var Tord Åberg 
• Sekretærjobben er utført av Fjellstyrene i Lierne v/Tord Åberg. 

 
Sørli tildelingsområde har godkjent en 4-årig bestandsplan for perioden 2017–2020. I 2018 ble det 
fordelt 300 elger ut til utmarkslagene for elgjakt. Av dette ble det felt 242 elger.  
 
 
 

Sørli, den 25.02.2019 
 
 
 

Kåre Totland/sign.  Håkon Totland/sign.  Svein Arne Bjørkås/sign. 
    

 
 

 

 Joar Bergli/sign.  Tord Åberg/sign.  
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Sak 4: Regnskap 2018 
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Sak 5: Forslag til årsplan og budsjett for 2019 
 
ÅRSPLAN 2019 

1. Eventuelle forslag fra årsmøtet 
 
BUDSJETT 2019 

 
 
 
 
 
 
Sak 6: Godtgjørelse til styremedlemmer 
Eventuelle forslag fra årsmøtet. 
 
 
 
 
Sak 7: Valg 
Ledes av valgkomiteen  
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Sak 8: Innkommen sak: Fordeling av elgkvoter 2019 og 2020 
 
Sekretær i Sørli tildelingsområde, Tord Åberg, fremmer følgende forslag i fem punkter om 
fordeling av elgkvoter 2019 og 2020: 
 
1. Fordeling av fellingskvoter gjøres av årsmøtet  
Forslag: Årsmøtet 2019 fatter vedtak om fordeling av fellingskvoter for både 2019 og 2020. 
 
2. Antall elg 
Forslag: Det tildeles 1 elg pr. 2000 dekar tellende areal for både 2019 og 2020, og det brukes 
vanlige avrundingsregler. Statsallmenningene tildeles elg på annet grunnlag. Som 
utgangspunkt for diskusjon og saksbehandling i årsmøtet foreslås følgende forslag/utkast: 
 
Utm.lag for elgjakt  Tellende areal i dekar  Antall elg 2019 Antall elg 2020 
Tissvasskog                         16 832                        8                             8  
Aunet kom.skog 20 717                     10                           10  
Aunet privat 41 886                     21                           21  
Aspneset 29 924                     15                           15  
Totland 29 653                     15                           15  
Devika-Mebygda 63 356                     32                           32  
Mebygda østre 33 211                     17                           17  
Berglia 33 603                     17                           17  
Inderdal I 28 352                     14                           14  
Inderdalen II 8 178                       4                             4  
Jule 25 806                     13                           13  
Skogmo 21 403                     11                           11  
Linnes 18 349                       9                             9  
Endseth 25 333                     13                           13  
Juleshaug-Skåle 32 566                     16                           16  
Midtre Skåle 10 481                       5                             5  
Skåle-Østborg 13 790                       7                             7  
Sørli fjellstyre 262 460                     35                           35  
Nordli fjellstyre 152 287                     35                           35  
Sum                       868 187                    297                         297  

 
Nytt forslag i forhold til første utsending: Det er ikke tillatt å overføre uskutte dyr fra 2019 
til 2020. 
 
Elgkvotene fordeles som antall dyr uten spesifikasjon på alder og kjønn, men avskytingen 
skal likevel utføres i samsvar med alder og kjønn i bestandsplanen (se forslag 3 nedenfor).  
 
(NB! Lierne viltnemd har invitert sekretærer og ledere i driftsplanområdene i Lierne til et drøftingsmøte om 
elgkvoter den 6. mars. Det er mulig viltnemda kommer med endringer for 2019 og 2020. Eventuelle innspill 
fra viltnemda legges fram i årsmøtet). 
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3. Alder og kjønn i jaktuttaket: 
Bestandsplanen for Sørli tildelingsområde 2017–2020 har følgende mål for alder og kjønn i 
jaktuttaket: 
 
Andel kalv minimum 40 %   
Andel ungdyr (kalv + 1,5-åringer) minimum 65 %   
Andel eldre okse (2,5 år og eldre)  maksimum 20 %   
Andel eldre ku (2,5 år og eldre) minimum 10 % maksimum 15 % 

 
Status etter de to første årene (2017 og 2018) av bestandsplanen er at tildelingsområdet 
samlet sett ligger godt an i forhold til disse målene. Dette selv om noen jaktlag valgte å 
justere sin avskyting i 2018 pga. unormal elgstamme i sitt område. Ettersom Sørli 
tildelingsområde ligger godt an, foreslås det å nullstille fellingsstatistikken for alle jaktlag fra 
og med 2019, slik at alle begynner de to siste årene i bestandsplanen med «blanke ark».  
 
Forslag: 

1. Fellingsstatistikken for alle jaktlag nullstilles fra og med 2019, og alle jaktlag begynner 
de to siste årene i bestandsplanen med «blanke ark». 

2. Alle utmarkslag for elgjakt skal bidra til at målene om alder og kjønn i bestandsplanen 
nås.  

3. Det er hvert enkelt utmarkslag for elgjakt (og jaktlag) sitt ansvar å komme riktig ut 
med alder og kjønn. Det betyr at hvert enkelt utmarkslag for elgjakt og jaktlag må 
selv regne på prosentvis fordeling av alder og kjønn, planlegge avskytingen for 2019 
og 2020 og foreta eventuelle nødvendige justeringer for å komme riktig ut. 

4. Så lenge Sørli tildelingsområde samlet sett havner innenfor målene, kan 
statsallmenningene fravike målene noe. Dette begrunnes med at det på 
statsallmenningene skytes forholdsvis få dyr på et enormt stort tellende areal og at 
avskytingen der utgjør en liten andel av tildelingsområdets samlede avskyting. 

 
4. Rapportering 
Forslag: Sørli tildelingsområde bruker www.settogskutt.no som rapporteringsverktøy. Alle 
fellinger, slaktevekter og sett elg skal rapporteres av hvert enkelt jaktlag på 
www.settogskutt.no.  
 
5. Reaksjoner ved «Feilskyting» 
Ved avvikende felling gjelder liste med reaksjoner vedtatt av årsmøtet 18.3.2014. Listen 
ligger tilgjengelig på sorlielg.no, under «Regler»: 
 
http://www.sorlielg.no/vedtekter-interne-regler/reaksjoner-ved-feilskyting/ 
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Sak 9: Innkommen sak: Opphold av jakt under brunstperioden m.m. 
 
Området rundt lenglingen hadde møte den 18 Februar 2019. og disse var representert. 
Mebygda østre V/ Jonnar Estil, Mebygda – Devika v/ Jørn Ove Totland, Totland Jaktlag v/Dag 
A Totland og styresmedlem i Sørli tildelingsområde Håkon Totland, representant fra 
Aspneset var innkalt men møtte ikke. 
 
Di 4 jaktlagene rundt Lenglingen ble på årsmøte i 2018 oppfordret til å lage et sak til årsmøte 
i Sørli tildelingsområde 2019 om opphold av jakt under brunstperioden. 
Forslag til årsmøtesak 2019: 
Det jaktes fra jaktstart 25 setember og fram til 1 Oktober deretter skal det være oppe hold i 
7 dager 
det vil si til og med 7 Oktober. Det skal ikke skytes eldre okser under jakten 25 setember til 1 
oktober.  
 
Møtereferat: 
Tiltak som gjøres skal komme elgstammen til gode og ikke jegerne, jegere og grunneiere må 
tilpasse seg tiltakene. 
Når det gjelder Statsallmenningen og Grunneiere som selger jakten kan disse ta inn 
eventuelle forandringer etter hvert som avtaler går ut og nye avtaler inngås. 
Alle som selger jakt og har allerede inngåtte avtaler som ikke kan endres skal orientere 
jegerne om tiltakene og oppfordre disse til å følge di nye tiltakene så langt det er mulig. 
Gjennomgående temaer var at oppholdet under brunstperioden er bare et av mange tiltak 
som bør gjennomføres for å bedre dagens situasjon med lite 1,5 åringer og få kalver med 
lave vekter Dagens situasjonen må tas alvorlig og eventuelle tiltak skal være langsiktig. 
Møtedeltakerne ble enige om at første uka i Oktober var den tiden da brunsten er på det 
høyeste. 
For å få optimal virkning av jaktoppeholdet fredes eldre okser i jaktperioden 25 setember og 
til og med 30 setember. 
Den prosentvise fordelingen av kalv ble diskutert og det var ønske om å frigjøre denne slik at 
hvert jaktlag selv kan bestemme hvor mye kalv di vil skyte. Slik det er i dag føler jaktlagene at 
di blir straffet hvis ikke alle tildelte kalver skytes hvert år.  
Det var et ønske om å ta et år til med aldersbestemmelse av kuer og da alle kuer, 
det er en liten tankevekker at det var så mye 3,5 og 4,5 års kuer uten kalv. 
Det må da bestemmes at alle jaktlagene skal være med på ordningen. 
Forslag til finansiering av dette: Fellingsavgiften økes med ca Kr 30,- 
 
 
 
 
 
 
 
 


