
BESTEMMELSER FOR JAKTUTVALG  

 

1. Formål 

Jaktutvalget har som formål å organisere utnyttinga av viltressursene på en langsiktig og 

forsvarlig måte. Utvalget skal administrere all jakt innenfor bruksordningsområdet, jfr. 

vedtektenes § 1. 

 

2. Ledelse 

Jaktutvalget har tre medlemmer med to varamedlemmer. Utvalgets leder og medlemmer 

velges av årsmøtet i utmarkslaget for to år om gangen.  

Utvalgets leder er medlem av utmarkslagets styre. 

Jaktutvalget velger sjøl nestleder og sekretær blant sine medlemmer. 

 

For at utvalget skal være vedtaksført, må samtlige medlemmer (evt. varamedlemmer) være til 

stede. 

 

Det skal føres protokoll for utvalget sine møter. Protokollen skal være tilgjengelig for alle 

medeierne i laget. 

 

Jaktutvalget blir forplikta gjennom lederen sammen med sekretæren. 

 

Jaktutvalget er direkte underlagt og rapporterer til styret i utmarkslaget. 

 

3. Økonomi. 

Jaktinntektene disponeres slik: 

Årsmøtet vedtar hvor mye av årlige netto jaktinntekter som skal utbetales til medeierne. 

Årsmøtet kan etter forslag fra jaktutvalget avsette penger til spesielle tiltak vedrørende jakt og 

jaktforvaltning.  

Utmarkslaget sine utgifter til administrasjon og saksbehandling av jakta skal dekkes av 

inntektene.  

 

4. Jaktutvalgets oppgaver: 

- Administrere jakta innen bruksordningsområdet i samsvar med vedtektene, årsmøtevedtak 

og fastsatte retningslinjer for jakta. 

- Lyse ut storviltjakta og avgjøre hvem som får tildelt jakt 

- Levere årsmelding og regnskap til styret for laget senest en måned før årsmøtet. 

- Utarbeide forslag til arbeidsplan og budsjett for inneværende år. 

- Lage forslag til jaktpriser og liknende for årsmøtet. 

- Være bindeledd i forhold til den offentlige viltforvaltninga. 

- Søke om tildeling av fellingsløyve for hjortevilt. 

- Forvalte tildelte fellingsløyver. 

- Utarbeide forslag til grenser for jaktfelta når dette er aktuelt. 

- Fordele fellingsløyve mellom jaktfelta dersom bruksordningsområdet deles i flere jaktfelt. 

- Reagere på ulovlig jakt på laget sitt område. 

- Lage forslag om samordning av jakt- og jakttider med beitebruk. 

- Utføre andre oppgaver som utvalget blir pålagt av styret eller årsmøtet i laget. 

- Lage forslag til viltstelltiltak 

- Lage forslag om å avgrense jakttida, fredning av enkelte viltarter og fredning av områder for 

jakt. 

 



Jaktutvalget kan lage forslag til bruksregler for jakta og legge dem fram for styret for videre 

behandling i årsmøtet. 

 


