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Forord 

Melhus Storviltforvaltning ble etablert i 2007, og bestandsplanområdet omfatter i dag alle 

grunneierlaga i Melhus. Bestandsplanen rulleres hvert tredje år, og foreliggende plan er den 

femte i rekken av treårige bestandsplaner som legges fram for godkjenning av Melhus 

kommune. Arbeidet med den nye bestandsplanen har skjedd i samråd med styret i Melhus 

Storviltforvaltning, samt etter signaler om kommunale retningslinjer fra Melhus kommune. 

Videre har det vært holdt møter med grunneierlaga og jaktlaga i Melhus, og basert på de 

kommentarer og forslag til endringer som har kommet i løpet av denne prosessen, legger nå 

styret i Melhus Storviltforvaltning fram foreliggende bestands- og avskytingsplan til 

godkjenning. 

Den nye bestandsplanen er ført i pennen av Tor G. Heggberget. Seniorforsker Erling Solberg, 

NINA, har også gitt noen innspill, spesielt til den delen av planen som beskriver hvordan 

bestandsutvikling og bestandsstruktur påvirkes av jakt. Naturdata v/Bodil Haukø har bidratt 

med redigering og kvalitetssikring i siste fase av arbeidet med bestandsplanen. Delen om 

generelle bestemmelser er i stor grad hentet fra tidligere bestandsplaner, som ble ført i 

pennen av daværende sekretær Svein Erik Morset.  

Styret i Melhus Storviltforvaltning legger hermed fram forslag til ny bestandsplan for 

hjortevilt og bever i Melhus kommune for perioden 2019 – 2021. Planen ble enstemmig 

godkjent av årsmøtet i Melhus Storviltforvaltning den 24. april 2019. 

 

Bestandsplanen ble enstemmig vedtatt av Melhus kommune, Komite for teknikk og miljø, i 

møte den 6. juni 2019. 

 

April 2019  

Styret i Melhus Storviltforvaltning 

 

Tor G. Heggberget   Steinar Gjersvold  Jostein Jarl Sunnset    

 

Åge Langland    Tron Olav Syrstad 
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Bestandsplanens grenser, tellende areal og medlemmer 
Arealet er delt i to hovedområder med Gaula som grense. Samlet tellende areal for elg er 
532.625 dekar, 530.064 dekar for hjort og 533.761 dekar for rådyr. Det kommunale 
minsteareal for elg er 2000 dekar på vestsiden av Gaula og 4000 dekar på østsiden av Gaula. 
For hjort er tilsvarende 4000 dekar på vestsiden av Gaula og 8000 dekar på østsiden av 
Gaula. 
 

Grunneierlag/ 
tildelingsområde 

Tildelings- 
områder 

Tellende 
areal elg 

Tellende 
areal hjort 

Tellende 
areal rådyr 

Hølonda Grunneierlag 1  
 
 
 
 
 
Vestsiden 
av Gaula 
 
 

30625  30625 

Hølonda Grunneierlag 2 12.281  12.281 

Hølonda Grunneierlag 3 49.378  49.378 

Hølonda Grunneierlag 5 16.551  16.551 

Hølonda Fellesområde Hjort  134.094  

Tømme 40.637 40.637 40.637 

Hovin/Krogstad 33.337 33.337 33.337 

Branem 3.100 3.100 3.100 

Tømmesdalen 15.548 15.548 15.548 

Melhus/Buvik 8.000 8.000 8.000 

Råbygda Grunneierlag 9.941 9.941 9.941 

Melhus Grunneierlag 3 5.566 5.566 5.566 

Valdum Grunneierlag 12.058 12.058 12.058 

Grøtan 4.330  4.330 

Kolbrandstad 2.176  2.176 

Skolda 12.916  12.916 

Martin Røed 3.053  3.053 

Hollum-Kregnes 17.178 17.178 17.178 

Skjetne Søndre   1.830 

Wehn 5.351  5.351 

Sum  282020 279459 282020 

Gylland Krets  
 
 
 
Østsiden 
av Gaula 
 
 

15.924  15.924 

Nedre Horg Grunneierlag 19.609  19.609 

Midtre Horg Grunneierlag 24.919  24.919 

Horg Østre Bygdealmenning 43.250  43.250 

Vestre Vassfjell Grunneierlag 26.660 26.660 26.660 

Lundemo Bruk AS 24.100 24.100 24.100 

Reasagskogen Sameie 11.860  11.860 

Flå Utmarkslag 36.728 36.728 36.728 

Flå Sameie 34.180 34.180 34.180 

Øvre Horg  52.703  

Midtflå-Kirkflå 13.375 13.375 13.375 

Horg Østre/Nedre Horg  62.859  

Sum  250605 250605 250605 
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Elgforvaltning, og hvordan jakta påvirker bestanden 
Det kan være nyttig å se litt nærmere på hvordan jakta påvirker en elgbestand, og hvordan vi 

kan styre bestandsutviklingen gjennom måten kvotene fordeles på elg av ulike kjønn og 

alder. Elgbestandens størrelse og struktur (struktur= sammensetning av alder og kjønn) er de 

to mest sentrale parameterne vi har mulighet til å påvirke gjennom jakta. Størrelse og 

struktur i elgbestanden er bestemmende for hvordan andre bestandsparametere 

(rekrutteringsrater, slaktevekter) og miljøparametere (beitetrykk, skogskader, trafikkskader) 

vil utvikle seg. Dersom vi øker bestanden vil skadeomfang med stor sannsynlighet øke, mens 

vekter og rekrutteringsrater vil synke. Tilsvarende vil en bestandsreduksjon føre til lavere 

beitetrykk og færre trafikkulykker. Kanskje vil også slaktevekter og rekrutteringsrater øke 

dersom bestanden reduseres, men det er ikke sikkert – i det minste ikke på kort sikt. Mange 

studier viser at det kan ta lang tid med bestandsreduksjon for å få en positiv respons i 

kondisjon og kalverekruttering. For eksempel er det lite realistisk å ha som forvaltningsmål å 

øke vekter og kalv pr. ku samtidig som målet er å øke bestanden. Tilsvarende er det lite 

realistisk å oppnå en mer balansert kjønnsrate dersom målet samtidig er å øke den relative 

avskytningen av okser.  

Det er to grunnleggende hovedmåter å redusere en elgbestand, det ene er å øke antall elg 

som felles i en gitt periode, den andre måten er å øke avskytingen av produksjonsdyr, 

primært voksne elgkyr. I Melhus har vi i den forrige treårsperioden økt avskytingen av 

voksne elgkyr og elgokser, noe som sannsynligvis vil merkes i form av redusert rekruttering i 

kommende treårsperiode. Gjennom en økning i avskytingen av elg, spesielt i områder som 

har betydelige beiteskader, samtidig med en forventet redusert rekruttering, vil vi søke å 

redusere bestandsstørrelsen og samtidig opprettholde en sunn bestandsstruktur med en 

balansert kjønns- og alderssammensetning.  

Som målparametere å forvalte etter brukes indeksene fra sett elg. Dersom vi ønsker stabil 

bestandsutvikling kan vi ha som mål at antall elg felt pr. jegerdag skal forbli stort sett 

uforandret. Vi bruker felt elg pr. jegerdag i stedet for sett elg pr. jegerdag nå i 

overgangsperioden fra gammel til ny instruks. Med utgangspunkt i en relativt høy beskatning 

av voksne elgkyr i Melhus de siste 3 år (19%), har vi som mål at felt elg pr. jegerdag ikke skal 

overstige 0,07 ved utgangen av kommende bestandsplanperiode.  

Samtidig bør aldersstrukturen i avskytningen holdes på samme nivå som tidligere, alternativt 

økes. Et større dyr (eks. voksen elgku) har høyere reproduktiv verdi enn et lite dyr (eks. kalv) 

og følgelig større effekt på bestandens vekstrate. Det legges derfor opp til en noe høyere 

andel kalv og ungdyr som skal felles i kommende treårsperiode enn i forrige 

bestandsplanperiode i Melhus. 
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Planperiode og overordnede bestandsmål for hjortevilt og 
bever i Melhus kommune 2019 -2021 
Denne bestandsplanen gjelder for perioden f.o.m. 2019 t.o.m2021, og overordnede 

bestandsmål er i tråd med retningslinjer for hjorteviltforvaltning i Melhus 2016 – 2019, 

vedtatt av Melhus kommune i 2015, samt vedtak datert 25.04.19 med følgende ordlyd: 

Vedtak:  

«Med hjemmel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 3, vedtar Melhus kommune at 

Kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning 2015 – 2018 også gjelder for 

perioden 2019 – 2021. Vedtaket begrunnes med at det ikke er vesentlige endringer i 

hjorteviltstammene som gjør at det er behov for å endre målsettingene og retningslinjene for 

forvaltning av hjorteviltet». 

  

Mål for bestandsutvikling for elg i Melhus 2019 – 2021 
Elgbestanden i Melhus har økt betydelig de siste årene. På starten av 90-tallet ble det felt 

om lag 150 elg pr. år i Melhus, mens de siste årene er blitt felt rundt 250 elg i kommunen. 

Fordeling i jaktuttaket har holdt seg forholdsvis stabilt over lang tid, med et kalveuttak på 

om lag 35 % der kalv og ungdyr har utgjort om lag 65 % av det totale uttaket de siste årene. 

I forrige treårsperiode (2016 -2018) er elgbestanden i Melhus forsøkt redusert gjennom et 

relativt høgt uttak av voksne elgkyr og okser, med et snitt på 19% voksne kyr og 20% voksne 

okser av totalt antall felt elg i denne perioden. Effektene av dette uttaket vil primært vise seg 

i de kommende årene med redusert rekruttering. Med utgangspunkt i utvikling av 

elgbestanden i Melhus de senere år, samt en beiterapport utarbeidet av Faun 

Naturforvaltning i 2018, hvor det er påvist betydelige beiteskader i enkelte områder i Melhus 

i 2018, etableres følgende overordnede mål for kommende treårsperiode: 

• Elgbestanden i Melhus skal ikke øke i kommende treårsperiode 

• I områder med betydelige beiteskader skal elgbestanden reduseres 

• Elgbestanden i Melhus skal forvaltes på en bærekraftig måte, hvor det spesielt skal 

tas hensyn til: 

o Negative effekter på biologisk mangfold skal være på et akseptabelt nivå 

o Skader på skog og innmark som følge av elgbeiting skal holdes på et 

akseptabelt nivå 

o Konflikter trafikk – elg skal holdes på et moderat nivå 

o Høstingsmodellene skal sikre en sunn elgbestand med en balansert 

sammensetning med tanke på alder- og kjønnssammensetning i 

bestanden  

Disse overordnede mål søkes nådd på følgende måte i kommende bestandsplanperiode: 

• Total kvote for elg i Melhus økes fra 915 dyr i forrige treårsperiode til 945 dyr i 

kommende treårsperiode. 5- 10% av totalkvoten tildeles som ekstradyr i områder 

hvor minsteareal etter søknad kan fravikes med inntil 50% pga. beiteskader eller 

andre forhold som tilsier økt avskyting, jfr. § 7, Forskrift om forvaltning av hjortevilt  
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M-478 | 2016. Det foreslås derfor en økning i totalkvoten, hvor den økte kvoten 

søkes rettet mot områder med mest beiteskader eller andre forhold som tilsier økt 

avskytning. 

• Pga. beiteskader og lave kalvevekter, spesielt de to siste årene, bør det legges opp til 

en beskatning av kalv og ungdyr i kommende periode som er noe høyere enn i 

forrige treårsperiode.  

• Totalkvoten søkes fordelt med ca. 70% kalv og ungdyr (1,5-åringer), der kalv skal 

utgjøre ca. 40% og ungdyr ca. 30%. Resten, dvs. ca. 30% av totalkvoten fordeles likt 

på voksne dyr. Hovedvekten av tildeling av ekstradyr i problemområder vektlegges 

på voksne dyr. 

• Sett ku pr. okse bør ligge i området 2,0 – 2,5   

• Andel ku med kalv bør være over 50 %  

• I overgangsfasen fra gammel til ny instruks for føring av sett elg, benyttes felt elg pr. 

jegerdag som målparameter for bestandsutvikling. I kommende treårsperiode bør 

ikke felt elg pr. jegerdag overstige 0,07 i Melhus 

• Dersom det oppstår skrantesjuke (CWD) i Melhus eller omegn, må kvoter og 

bestandsstruktur revurderes 

  

Mål for bestandsutvikling for hjort i Melhus 2019 – 2021 
Antall felte hjort har økt jevnt i Melhus med et gjennomsnitt på 78 felte hjort pr. år i 

perioden 2005 – 2012, mens det i de 2 siste bestandsplanperioder, dvs. perioden 2013 -

2018, ble det i gjennomsnitt ble felt 99 hjort pr. år i Melhus. De 3 siste årene er det i 

gjennomsnitt felt 114 hjort i Melhus. Disse tallene indikerer en fortsatt økning i 

hjortebestanden i Melhus. Felt hjort pr. jegerdag har også økt betydelig i Melhus. I perioden 

2005 – 2016 var felt hjort pr. jegerdag i gjennomsnitt 0,05 pr. år, mens tilsvarende tall i siste 

bestandsplanperiode, dvs. 2016 – 2018, var 0,09 

Det kommunale hovedmålet for bestandsplanperioden 2016 – 2018 var at hjortestammen i 

Melhus ikke skulle øke og at stammen skulle stabiliseres på det nivået den var i 2016. Tallene 

for siste bestandsplanperiode indikerer at hjortestammen i Melhus har fortsatt å vokse de 

siste 3 årene. For å snu denne trenden bør derfor kvotene økes og dreies i større grad mot 

uttak av produksjonsdyr. Det etableres derfor følgende overordnede mål for 

hjortforvaltningen i Melhus for kommende treårsperiode: 

• Hjortebestanden i Melhus skal ikke øke i kommende treårsperiode 

• I områder med beiteskader på innmark skal hjortebestanden reduseres 

• Hjortebestanden i Melhus skal forvaltes på en bærekraftig måte, hvor det spesielt 

skal tas hensyn til: 

o  Negative effekter på biologisk mangfold skal være på et akseptabelt nivå 

o Skader på skog og innmark som følge av hjortebeiting skal holdes på et 

akseptabelt nivå 

o Konflikter trafikk – hjort skal holdes på et moderat nivå 
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o Høstingsmodellene skal sikre en sunn hjortebestand med en balansert 

sammensetning med tanke på alder- og kjønnssammensetning i bestanden  

 

Disse overordnede mål søkes nådd på følgende måte i kommende bestandsplanperiode: 

• Total kvote for hjort i Melhus økes med 10% fra 146 dyr i forrige treårsperiode til 

161 dyr pr. år i kommende treårsperiode. 10% av totalkvoten tildeles som ekstradyr i 

områder hvor minsteareal etter søknad kan fravikes med 50% pga. beiteskader eller 

andre forhold som tilsier økt avskyting jfr. § 7, Forskrift om forvaltning av hjortevilt  

M-478 | 2016. Det foreslås en økning i totalkvoten, hvor den økte kvoten søkes 

rettet mot områder med mest beiteskader eller andre forhold som tilsier økt 

avskytning. 

• Totalkvoten søkes fordelt med ca. 25% kalv, 15% spissbukk, 25% % kolle og 25% 

voksen bukk. Hovedvekten for tildeling av ekstradyr i problemområder vektlegges på 

voksne dyr  

• I kommende treårsperiode bør ikke felt hjort pr. jegerdag overstige 0,08 i Melhus 

 

Mål for bestandsutvikling for rådyr i Melhus 2019 – 2021 
Generelt gjelder at det sannsynligvis er underrapportering av rådyr, både når det gjelder jakt 

og påkjørsler. Grunneierlagene i Melhus Storviltforvaltning oppfordres derfor til å innskjerpe 

rutinene for innrapportering av felte rådyr.  

Bestandene av rådyr i Melhus påvirkes av snøvintre, predasjon, spesielt fra rev og gaupe og 

jakt. I perioden 2013 – 2018 ble det totalt felt 553 rådyr, med et gjennomsnitt på 92 rådyr 

pr. år.  Fordelingen i forhold til alder kjønn var i denne perioden 32% kje, 50% voksen bukk 

og 18% voksen geit. For 2018 ble det rapportert felt 114 rådyr i Melhus, fordelt på 30% kje, 

55% voksne bukker og 15% voksne geiter. For å få en mer balansert bestand med tanke på 

kjønn og alder, anbefales et større uttak av kje og et mer begrenset uttak av voksne bukker. 

Rådyr er kvotefritt for medlemmer i Melhus Storviltforvaltning, og hvert enkelt grunneierlag 

vurderer hvor mye rådyrbestanden i det enkelte området kan beskattes. 

 

Mål for bestandsutvikling for bever i Melhus 2019 – 2021 
Mål for utvikling av beverbestanden:  

• Hovedmål: Melhus kommune skal ha en livskraftig beverbestand i sine naturlige 

utbredelsesområder. Det skal legges til rette for en lokal og bærekraftig forvaltning 

med nærings- og rekreasjonsmessig nyttegjøring av viltressursen. Forvaltningen skal 

bidra til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 

• Bestandsstørrelse: Melhus kommune har som målsetting å opprettholde dagens 

bestand.  

• Årlig uttak: Årlig uttak skal ikke overstige 25 % av anslått bestandsstørrelse.  
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• Skader: Jaktrettshaver bør sørge for at den årlige jakta rettes inn mot de 

beverkolonier som vurderes til å gjøre skade. Skadefelling og riving av beverdam skal 

begrenses til et minimum.  

• Rapportering: Jaktrettshaver skal rapportere antall dyr og fellingssted til kommunen 

innen 15. mai. 

Beverbestanden i Melhus ble i 2011 beregnet til i underkant av 100 individer. 
Beverbestandene i Melhus er sannsynligvis i en etableringsfase, og det anbefales et årlig 
uttak på maksimalt 25 individer pr. år i kommende bestandsplanperiode. Dersom det viser 
seg at kvotene fylles hvert år, bør uttaket reduseres til 20% etter noen år. 
Ordinær jakttid for bever er 01.10 – 30.04. Kommunen kan gi dispensasjon for utvidelse av 
jakttida til 15.05. 
 

Organisering av beverjakta:  

Grunneierlaga som er medlem i Melhus Storviltforvaltning anbefales å etablere ordninger for 

at det kan utføres beverjakt der det er behov eller ønske om felling av bever. Dette kan 

enten gjøres ved at direkte berørt grunneier utfører jakta eller at det organiseres salg av 

jaktkort på bever. Det er viktig at berørte grunneiere varsles hvis det er aktuelt med 

beverjakt på deres eiendommer. 

Bestandsutvikling av hjortevilt i Melhus 
For å planlegge utviklingen av hjortevilt de kommende årene, er det viktig å ta utgangspunkt 

i, og bygge videre på den bestandsutviklingen vi har hatt de senere årene i Melhus. Nedenfor 

tar vi derfor en gjennomgang av utviklingen med tanke på bestandsstørrelse og 

bestandsstruktur i perioden 2013 – 2018, som representerer de to siste 

bestandsplanperioder i Melhus. Som nevnt er det jakt på hjortevilt som i hovedsak styrer 

utviklingene av struktur og størrelse på bestandene. Derfor vil de viktigste elementene i 

avskytingsplanene være bestemmende for hvordan hjorteviltbestandene vil utvikle seg 

videre i årene som kommer i Melhus. Nedenfor vil vi derfor kort gå gjennom de viktigste 

utviklingstrekk for elg og hjort i Melhus, med basis i data fra det Nasjonale 

Hjorteviltregisteret. 

Sett elg pr. jegerdag har vært vanlig å benytte som indikasjon på bestandsutvikling, men i 

2018 ble instruksen for registrering av sett elg endret, slik at tallene for 2018 ikke uten 

videre kan sammenlignes med tallene for tidligere år. Vi benytter derfor felt elg pr. jegerdag 

i overgangsfasen fra gammel til ny instruks for sett elg. 
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Elg 
Tabell 1. Bestandsutvikling for elg i Melhus 2013 – 2018  

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gj.snitt 

Sett elg pr. jegerdag 0,48 0,51 0,48 0,46 0,45 0,66 0,51 

Sett ku pr. okse 2,20 2,38 2,37 2,52 2,54 2,45 2,41 

Sett kalv pr. ku 0,79 0,77 0,72 0,67 0,74 0,62 0,72 

Sett kalv pr. kalvku 1,32 1,32 1,24 1,27 1,28 1,30 1,29 

Prosent ku m/kalv av alle kyr 58,37 56,87 56,18 49,00 55,05 44,73 53,36 

Felt elg pr. jegerdag 0,07 0,07 0,08  0,08  0,07  0,07  0,07 

 

Sett ku pr. okse i Melhus har variert mellom 2,20 og 2,54 med et gjennomsnitt på 2,41 de 

siste 6 årene. Disse tallene innebærer at det er blitt sett litt over dobbelt så mange voksne 

elgkyr som okser i bestanden i Melhus. For å opprettholde tilstrekkelig med okser til å 

bedekke elgkyrne, bør ikke dette tallet overstige 2,5. Derom andelen voksne elgokser blir 

for lavt, risikeres at ikke blir bedekket, eller blir bedekket så sent på høsten at de kommer 

med sent fødte kalver, noe som igjen fører til lave kalvevekter i jakta. 

Sett kalv pr. ku i Melhus har de siste årene variert mellom 0,62 og 0,79, med et gjennomsnitt 

på 0,72 de siste 6 årene. Disse tallene innebærer dermed at om lag 0,7 % av voksne elgkyr 

har 1 eller 2 kalver når jakta starter. Videre viser tallene for sett kalv pr. kalvku (gj.snitt. 1,29) 

at om lag 1/3 av disse elgkyrne hadde tvillingkalver. For å sikre en tilstrekkelig reproduksjon 

av elg i Melhus, innebærer den nye bestandsplanen at andel med kalv skal være over 50%, 

og slik det ser ut i dag ser vi ut til å ligge godt innenfor dette målet (0,62 i 2018), men pga. 

høg avskyting av voksne elgkyr og elgokser i 2017 og 2018, kan andel ku med kalv gå noe ned 

i årene som kommer. Den sikreste måten å unngå at dette skjer, vil være å begrense 

avskyting av voksne elgkyr og elgokser i årene som kommer. Det legges derfor opp til at 

andelen yngre dyr (kalv og 1,5-åringer) skal økes noe i kommende bestandsplanperiode. 

Det er også et mål at elgbestanden i Melhus ikke skal øke i kommende bestandsplanperiode, 

noe som bl.a. skyldes betydelige beiteskader i en del områder. Som nevnt benyttes nå felt 

elg pr. jegerdag som målparameter for dette, og i den nye bestandsplanen er det lagt inn at 

felt elg pr. jegerdag ikke skal overstige 0,7. 
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Figur 1 Sett elg pr. jegerdag og felt elg pr. jegerdag for Melhus kommune 2013-2018. 

 

 

Figur 2. Antall felte elg i Melhus fordelt på kjønn og alder.  

Som en ser av Fig 2, så har det vært en jevn avskyting av de ulike alders- og kjønnskategorier 

i årene 2013 – 2018, mens det i de to siste årene har vært en betydelig økt felling av voksne 

dyr. 
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Tabell 2.Antall elg felt og fellingsprosent 2013 - 2018 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tildelt totalt 279 282 283 272 274 273 

Felt totalt 236 253 262 261 252 240 

Fellingsprosent 84,6 89,7 92,6 96,0 92,0 87,9 

 

Tildeling av kvote for elg har de siste årene ligget på 270 -280 elg pr. år i Melhus, med en 

fellingsprosent som har variert mellom 84% og 96%. Imidlertid har den totale kvoten fra 

Melhus kommune ligget på 305 dyr pr. år, slik at reell fellingsprosent er betydelig lavere enn 

tallene som kommer fram fra Hjorteviltregisteret. Bare noen av de mer enn 30 ekstra dyrene 

pr. år har vært tildelt som tilleggsdyr for enkelte grunneierlag som har søkt om å felle 

tilleggsdyr av ulike årsaker. I kommende bestandsplan vil vi øke de ordinære kvotene for å 

unngå at så mange dyr blir stående uutnyttet. Et begrenset antall dyr vil bli forbeholdt tildelt 

områder hvor det er behov for ekstra felling bl.a. pga. f.eks. beiteskader. Det vil bli etablert 

nye søknadsprosedyrer for tildeling av ekstradyr, slik at alle områder med behov for ekstra 

felling skal ha en mulighet til å søke om ekstra tildeling. 

 

 

Figur 3. Utvikling av slaktevekter for elgkalv og ungdyr, Melhus 2013 - 2018 
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Figur 4. Utvikling av slaktevekter, elgkalv og ungdyr, Trøndelag 2013-18 

 

Utvikling av slaktevekter indikerer en negativ trend for kalv og ungdyr de siste årene. Dette 

gjelder for de tre siste årene i Melhus, spesielt for 1,5-åringer. For kalv er det først og fremst 

hannkalv i Melhus som har blitt noe mindre de siste årene. Denne utviklingen er ikke spesiell 

for Melhus, og ser ut til å være enda tydeligere dersom en ser på hele Trøndelag. Årsakene 

til at kalve- og ungdyrvektene har gått ned de senere årene kan være flere, men økende 

bestander som fører hard belastning på vinterbeite over lengre tid kombinert med lange 

vintre og tørre somre de siste årene er sannsynligvis viktige årsaker. Det viktigste tiltaket for 

å snu en slik utvikling av slaktevekter, er å redusere bestandstettheten, spesielt i utsatte 

vinterbeiteområder. 

 

Hjort 

 

Figur 5. Felt hjort pr. jegerdag og sett hjort pr. jegerdag i Melhus 2013-18 
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Felt hjort pr. jegerdag har steget jevnt fra 0,05 i 2013, til 0,09 i 2017 og 0,08 i 2018, noe som 

indikerer en jevnt økende hjortebestand i Melhus de siste årene. 

 

Tabell 3. Bestandsutvikling hjort i Melhus 2013 – 2018 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Gj.snitt 

Sett hjort pr. jegerdag 0,25 0,27 0,27 0,49 0,47 0,35 0,35 

Sett kolle pr. bukk 1,50 1,02 1,38 1,86 1,22 1,60 1,43 

Sett kalv pr. kolle 0,49 0,63 0,51 0,42 0,50 0,44 0,50 

Sum felte hjort 86 66 100 121 98 123 99 

 

Fellingsprosenten for hjort i Melhus har de siste 3 årene variert mellom ca. 70% og 85%.  

En del av utfordringene med å fylle kvotene for hjort, er at hjorten foretar sesongmessige 

forflytninger, noe som ofte innebærer at den forlater innmarksområder tidlig i jakta.  

I enkelte områder av kommunen er det rapportert beiteskader på innmark og i andre 

områder er det rapportert skader på rundballer pga. ansamlinger av hjort i perioder 

 

Figur 6.  Antall felte hjort i Melhus fordelt på kjønn og alder 

 

De siste 6 årene er det i gjennomsnitt felt ca. 20 % kalv, 35 % ungdyr, 27 % bukker og 1 8% 

koller, noe som indikerer en riktig sammensetning av hjortebestanden i Melhus.  

Tallene for siste bestandsplanperiode indikerer at hjortestammen i Melhus har fortsatt å øke 

de siste 3 årene. For å snu denne trenden bør derfor kvotene økes og dreies i større grad 
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mot uttak av produksjonsdyr. I tillegg foreslås 10 % økning i kvoten, og at denne i 

utgangspunktet fordeles med 30 % kalv,30 % åringer, 20 % voksen bukk og 20 % voksen 

kolle. Det meste av disse dyrene tildeles på ordinær kvote, mens et antall ekstradyr fordeles 

etter søknad om fravikelse av minsteareal og som begrunnes med beiteskader, skader på 

innmark og/eller skader på rundballer. 

 

 

Fordeling av kvoter på de enkelte grunneierlag/jaktvald 
 

Elg 
Tabell 5. Totalkvoter elg pr. år fordelt på grunneierlag og jaktvald, vestsiden av Gaula 

Grunneierlag Kvote Kvote Kvote Kvote 

2019 2020 2021 2019/21 

Hølonda Grunneierlag 1 23 23 23 69 

Hølonda Grunneierlag 2 10 10 10 30 

Hølonda Grunneierlag 3 40 40 40 120 

Hølonda Grunneierlag 5 13 14 13 40 

Tømme 19 19 19 57 

Hovin/Krogstad 16 17 17 50 

Branem 2 2 2 6 

Tømmesdalen 12 13 13 38 

Melhus/Buvik 7 7 6 20 

Råbygda Grunneierlag 9 9 8 26 

Melhus Grunneierlag 3 6 5 5 16 

Valdum Grunneierlag 10 10 10 30 

Jan Grøtan 3 3 3 9 

Ola Gaustad 2 1 2 5 

Hollum-Kregnes 14 14 14 42 

Kolbrandstad 2 2 1 5 

Martin Røed 2 2 2 6 

Skolda 11 10 10 31 

Wehn 4 4 4 12 

Sum vestsiden av Gaula 205 205 202 612 
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Tabell 6. Totalkvoter elg pr. år fordelt på grunneierlag og jaktvald, østsiden av Gaula 

Grunneierlag Kvote Kvote Kvote Kvote 

2019 2020 2021 2019/2021 

Gylland Krets 14 14 14 42 

Nedre Horg Grunneierlag 11 11 11 33 

Midtre Horg Grunneierlag 11 11 11 33 

Horg Østre Bygdealmenning 15 15 15 45 

Vestre Vassfjell Grunneierlag 8 8 7 23 

Lundemo Bruk AS 3 3 3 9 

Reasagskogen Sameie 4 4 4 12 

Midtflå-Kirkflå 7 7 6 20 

Flå Utmarkslag 16 16 16 48 

Flå Sameie 6 5 5 16 

Sum 96 95 93 284 

     

 

 

 

Tabell 7. Oversikt over kvotefordeling mellom år og områder 

År 2019 2020 2021 Sum 

Total kvote 315 315 315 945 

Tildelt vestsiden 205 205 202 612 

Tildelt østsiden 95 94 92 281 

Til sammen 300 299 294 893 

Totalt antall 
ekstradyr 

15 16 21 52 

Tildeles 

vestsiden⃰ 

9 10 14 33 

Tildelses 

østsiden⃰ 

6 6 7 19 

⃰Tildeles etter søknad med frist 10. august hvert år 
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Tabell 8. Fordeling av kvoter elg på grunneierlag og jaktvald på vestsida av Gaula 2019-21 

Grunneierlag 
Kalv  1 ½ år 

okse 

1,5 år 

ku 

Eldre Ku Eldre 

okse 

Hølonda Grunneierlag 1 27 12 10 10 10 

Hølonda Grunneierlag 2 12 6 4 4 4 

Hølonda Grunneierlag 3 46 20 18 18 18 

Hølonda Grunneierlag 5 16 6 6 6 6 

Tømme 22 9 9 8 9 

Hovin/Krogstad 20 8 7 7 8 

Branem 2 1 1 1 1 

Tømmesdalen 15 6 6 5 6 

Melhus/Buvik 8 3 3 3 3 

Råbygda Grunneierlag 10 4 4 4 4 

Melhus Grunneierlag 3 6 3 3 2 2 

Valdum Grunneierlag 12 5 4 4 5 

Jan Grøtan 4 2 1 1 1 

Ola Gaustad 2 1 1 
 

1 

Hollum-Kregnes 17 7 6 6 6 

Kolbrandstad 2 
 

1         1  1 

Martin Røed 3  1 1 
 

 1 

Skolda 12 6 5 4 4 

Wehn 5 2 2 1 2 

Sum 241 102 92 85 92 

Prosent fordeling 39 17 15 14 15 

 

Tabell 9.Fordeling av kvoter på grunneierlag og jaktvald på østsida av Gaula  2019-21 

Grunneierlag 
Kalv  1 ½ år 

okse 

1,5 år 

ku 

Eldre Ku Eldre 

okse 

Gylland Krets 17 7 6 6 6 

Nedre Horg Grunneierlag 13 5 5 5 5 

Midtre Horg Grunneierlag 13 5 5 5 5 

Horg Østre Bygdealmenning 18 7 7 6 7 

Vestre Vassfjell Grunneierlag 9 5 4 2 3 

Lundemo Bruk AS 4 2 1 1 1 

Reasagskogen Sameie 5 2 2 1 2 

Midtflå-Kirkflå 8 3 3 3 3 

Flå Utmarkslag 20 8 7 6 7 

Flå Sameie 6 3 2 2 3 

Sum 113 47 42 37 42 

Prosent fordeling 40 17 15 13 15 
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Hjort 

Tabell 10.Tildeling av antall hjort på vestsiden av Gaula 2019 - 21 

Grunneierlag Kvote 

2019 

Kvote 

2020 

Kvote 

2021 

Kvote 

2019-2021 

Tømme Grunneierlag 15 15 15 45 

Hovin/Krogstad 12 12 12 36 

Tømmesdalen 6 6 6 18 

Branem 1 1 1 3 

Melhus/Buvik Grunneierlag 2 2 2 6 

Råbygda Grunneierlag 3 3 3 9 

Melhus Grunneierlag 3 2 2 2 6 

Valdum Grunneierlag 8 8 8 24 

Hollum-Kregnes 5 5 5 15 

Hølonda Fellesområde 60 60 60 180 

Sum vestsiden av Gaula 114 114 114         342 

 

 

Tabell 11. Tildeling av antall hjort på østsiden av Gaula 2019 - 21 

Grunneierlag Kvote 

2019 

Kvote 

2020 

Kvote 

2021 

Kvote 

2019-2021 

Øvre Horg 10 10 10 30 

Lundamo Bruk 1 1 1 3 

Vestre Vassfjell 5 5 5 15 

Midtflå-Kirkflå 6 6 6 18 

Flå Utmarkslag 7 7 7 21 

Flå Sameie 1 1 1 3 

Horg Østre/Nedre Horg 15 15 15 45 

Sum østsiden av Gaula 45 45 45 135 
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Tabell 12. Fordeling av hjort på alder og kjønn på vestsiden av Gaula 

Grunneierlag Kalv Spiss 

bukk 

Kolle Eldre 

bukk 

Tømme Grunneierlag 11 7 16 11 

Hovin/Krogstad 9 5 13 9 

Tømmesdalen 4 3 6 5 

Branem 1  1 1 

Melhus/Buvik Grunneierlag 2 1 2 1 

Råbygda Grunneierlag 2 2 3 2 

Melhus Grunneierlag 3 2 1 2 1 

Valdum Grunneierlag 6 4 8 6 

Hollum-Kregnes 4 2 5 4 

Hølonda Fellesområde 46 27 63 44 

     

Sum 87 52 119 84 

Prosent fordeling 25 15 35 25 

 

 

Tabell 13. Fordeling av hjort på alder og kjønn på østsiden av Gaula 

Grunneierlag Kalv Spiss 

bukk 

Kolle Eldre 

bukk 

Øvre Horg 8 5 10 7 

Lundamo Bruk 1  1 1 

Vestre Vassfjell 4 2 5 4 

Midtflå-Kirkflå 4 3 6 5 

Flå Utmarkslag 5 3 8 5 

Flå Sameie 1  1 1 

Horg Østre/Nedre Horg 11 7 16 11 

Sum 34 19 47 34 

Prosent fordeling 25 15 35 25 
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 Avskytningsplan - Rådyr 
 
Rådyr er kvotefritt for medlemmer av Melhus Storviltforvaltning. Hvert enkelt grunneierlag 

vurderer fortløpende hvor mye rådyrbestanden kan beskattes. Det anbefales at det 

tilstrebes en jevn kjønnsfordeling når det gjelder felling av rådyr og at rapportering av 

tildelte og felte dyr er så nøyaktig som mulig.  

 

Jakttidsbestemmelser for Melhus Storviltforvaltning i perioden 2019-2021  

 

Jakttidsbestemmelser Jakttida for elg er 25. september til t.o.m. 1. oktober, med fredning 
f.o.m. 2. oktober t.o.m. 9. oktober. Hensikten med denne fredningsperioden er at elgen skal 
få mest mulig fred i den mest hektiske brunstperioden, samtidig som områdene i Melhus vil 
bli enklere å benytte for andre enn elgjegere.  Deretter er jakttida f.o.m. 10. oktober t.o.m. 
23. desember. Det oppfordres sterkt til å spare eldre okser i første periode av jakta, dvs. 
25. september t.o.m. 1. oktober, slik at flest mulig voksne okser rekker å bedekke elgkyrne 
før de blir skutt.   

For de øvrige artene som omfattes av denne bestandsplanen gjelder offentlige 
bestemmelser for jakttider.   

  

Generelt om kvoter  
De tildelte kvoter for de enkelte grunneierlag er å betrakte som en øvre ramme for hva som 

kan felles det enkelte år og i planperioden. Med bakgrunn i bestandssituasjonen, oppfordres 

derfor de enkelte grunneierlag og jaktvald å vurdere om det er forsvarlig å ta ut hele kvoten.  

Dersom det viser seg at for lav andel kalv blir felt, vil dette måtte justeres i neste 
planperiode. Målet er at det skal felles om lag 40% elgkalv av totalkvoten i denne 
planperioden, og det er det enkelte grunneierlag (jaktlag) sitt ansvar å nå dette målet. De 
tildelte kvoter for de enkelte grunneierlag er å betrakte som en øvre ramme for hva som kan 
felles det enkelte år og i planperioden. Med bakgrunn i bestandssituasjonen, oppfordres 
derfor de enkelte grunneierlag og jaktvald å vurdere om det er forsvarlig å ta ut hele kvoten. 

 
Overføring av kvote mellom år 

Minimum 1 dyr (begrenset oppad til 20 %, kun ”hele” dyr, av den årlige kvoten kan overføres 

fra ett år til et annet. For eksempel et grunneierlag med en årlig kvote på 5 dyr (til sammen 

15 dyr i planperioden) kan overføre 1 dyr pr. år fra 2019 til 2021. For å kunne overføre 2 dyr 

fra ett år til et annet, må den årlige kvoten være minst 10 dyr (20 % av 10 dyr per år). 

Dersom det er grunner for å fravike regelverket om overføring av dyr, kan styret i Melhus 

Storviltforvaltning gi tillatelse til dette etter søknad fra vedkommende grunneierlag. 

 

Nedklassifisering 
Felles det dyr som ligger under vektgrensene/bestemmelser for det respektive gruppe (se 

vektgrense for nedklassifisering), kan dyret belastes ungdyr eller kalvkvoten. Dette 
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forutsettes at dyret er kontrollert/veid av forvaltningsmyndigheten oppnevnt av Melhus 

kommune. 

Eldre okser med kun 1 takk på hver side som skal nedklassifiseres til 1½ års okse må 

fotodokumenteres. Foto skal straks sendes til Melhus Storviltforvaltning (se adresseliste). 

 

Feilskyting 
Feilskyting medfører ikke politianmeldelse forutsatt at det feilskutte dyret kan tas på 

totalkvoten til Melhus Storviltforvaltning. 

Det feilskutte dyret er grunneierlagets eiendom og grunneoierlaget avgjør selv hva de vil 

gjøre med dette. 

I tillegg kommer en straffeavgift som tilfaller Melhus Storviltforvaltning. 

Gebyret sendes grunneierlaget, og grunneierlaget avgjør selv om de evt. vil viderefakturere 

dette til jaktlaget. 

Er alder på felte dyr korrekte, gjelder ingen straffereaksjoner. 

Feilskutte dyr blir avregnet på neste driftsplanperiode og blir tildelt som kalv i påfølgende 

driftsplanperiode. 

Styret i Melhus Storviltforvaltning har ansvaret for innkreving. Innkrevingen sendes til 

grunneierlagene/jaktlagene. 

 

Rapportering 
• All rapportering skal skje via www.settogskutt.no 

• Rapporter skal være lagt inn i www.settogskutt.no senest 1 uke etter jaktas slutt. 

• For rådyr skal fellingsrapporter sendes til Melhus Storviltforvaltning senest 1 uke 
etter jaktas slutt. Hvis en løsning for å rapportere fellingsresultat for rådyrjakta blir 
tilgjengelig på www.settogskutt.no, skal fellingsrapporter leveres på internett. 

• Ved mangelfull innsending av rapporter (sett-elg/hjort og fellingsrapporter) innen 
fristen satt i første gangs purring, blir belastet med et gebyr på kr. 500,-/skjema som 
ikke er sendt inn. 

 

Tildeling av ekstradyr 
• Styret i Melhus Storviltforvaltning kan tildele ekstradyr for elg og hjort etter søknad 

fra grunneierlag/grunneiere. Søknaden må begrunnes med beiteskader og/eller 
andre årsaker til at det er nødvendig å redusere bestanden. 

• Søknad med begrunnelse må være styret i hende senest 10. august.  Søknadene blir 
behandlet av styret i Melhus Storviltforvaltning slik at endelig kvote er klar før jakta 
starter den 1. september.  

• Styret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den ordinære søknadsfristen dersom det 
oppstår uforutsette endringer i bestanden eller oppstår problemer knyttet til f.eks. 
boligområder, trafikk eller andre skader. 

http://www.settogskutt.no/
http://www.settogskutt.no/
http://www.settogskutt.no/
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Reaksjonsbestemmelser ved feilskyting av elg 

 

Nedklassifisering av elg 

Tabell 14: Vektgrense for nedklassifisering av elg i planperioden 2019-21 

Kalv <   40 kg   kvotefritt, rapporteres i fellingsrapporten 

1½ år ku og okse < 100 kg   godkjennes som kalv 

Eldre ku < 140 kg   godkjennes som 1½ år ku 

Eldre okse < 150 kg og/eller t.o.m. 3 spir*  
    godkjennes som 1½ år okse 

Ungdyr/kalv kan felles i stedet for eldre dyr uavhengig av kjønn 
Det oppfordres sterkt til å unngå å skyte eldre okse før 10. oktober 

* Med gevir menes takker med lengde over 2 cm jfr. målereglene for gevirbedømming. 

 

 
Feilskutt dyret tilfaller grunneierlaget hvor elgen er skutt. 
I tillegg kommer en straffeavgift som tilfaller Melhus Storviltforvaltning. 
 
Tabell 15: Gebyr ved feilskyting i planperioden 2019-221 

Dyr som er 
felt 

Dyr som skulle vært skutt 

Eldre ku Eldre okse 1½ år ku 1½ år okse Kalv 

Eldre ku  5.000,- 2500,- 2.500,- 5.000,- 
 

Eldre okse 5.000,-  5.000,- 1.000,-/spir 
f.o.m. 4. spir 

5.000,- 

1½ år ku 0,- 0,-  2500,- 2.500,- 
 

1½ år okse 0,- 0,- 2500,-  2.500,- 
 

Kalv 0,- 0,- 0,- 0,-  
 

Voksen okse over 4 takker felt før 10. oktober kr. 1.000,-/spir 

Antall dyr skutt ut over årlig tildelt kvote kr. 10.000,- pr. dyr 

 

• Er alder på felte dyr korrekte, gjelder ingen straffereaksjoner. 

• Feilskutt dyr blir trukket på neste driftsplanperiode og blir tildelt som kalv i 
påfølgende driftsplanperiode. 

• Ungdyr/kalv kan felles i stedet for eldre dyr uavhengig av kjønn. 

• Det feilskutte dyret er grunneierlagets eiendom og avgjør selv hva de vil gjøre med 
dette. 

• Gebyret sendes grunneierlaget, og grunneierlaget avgjør selv om de evt. vil 
viderefakturere dette til jaktlaget. 

• Innbetalt gebyr tilfaller Melhus Storviltforvaltning. 
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Nedklassifisering av hjort 

 Kalv < 18 kg Kvotefritt, kun rapporteres 

Kolle < 40 kg Godkjennes som kalv 

Spissbukk < 45 kg Godkjennes som kalv 

Eldre bukk < 60 kg Godkjennes som 1½ års bukk 

Spissbukk kan felles i stedet for eldre bukk 

Kalv kan felles i stedet for spissbukk, bukk og kolle 

 

 

 

 

 

Reaksjonsbestemmelser for feilskyting av hjort 

Dyr som 

er felt 

Dyr som skulle vært felt 

Kolle Eldre bukk Spissbukk Kalv 

Kolle  5.000,- 2.500,- 5.000,- 

Eldre bukk 5.000,-  1.500,- 5.000,- 

Spissbukk 2.500,- 0,-  2.500,- 

Kalv 0,- 0,- 0,-  

Antall dyr skutt ut over årlig tildelt kvote kr. 8.000,- pr. dyr og 

redusert kvote påfølgende bestandsplanperiode. 
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Vedtekter for Melhus Storviltforvaltning 

 
Vedtatt på stiftelsesmøtet 26. april 2007 
Endret av årsmøtet 23. april 2013 
 
 
§ 1. Melhus Storviltforvaltning 
Melhus Storviltforvaltning (senere kalt valdet) er en sammenslutning av rettighetshavere 
innenfor det området som framgår av § 3. 
 
 
§ 2. Formål og arbeidsfelt 
Melhus Storviltforvaltning er selveiende og har begrenset ansvar for gjeld. Melhus 
Storviltforvaltning er en ideell organisasjon med formål å samle rettighetshaverne i de 
tidligere mindre valdene til ett stort vald for å forvalte hjorteviltet til det beste for 
landbrukets næringsgrunnlag. Valdet skal arbeide for en bestandsstørrelse som er tilpasset 
beitegrunnlaget og som ikke fører til uakseptable beiteskader i jord- og skogbruk og 
samfunnet for øvrig. 
 
Deltakelse i Melhus Storviltforvaltning medfører ikke at medlemmene fraskriver seg 
disposisjonsrettigheter eller plikter innenfor sitt eget lags område ut over de avtaler som 
allerede er inngodt. 
 
 
§ 3. Avgrensning 
Valdets område er avgrenset av kommunegrensen i Melhus. 
 
 
§ 4. Medlemskap 
Innmelding i Melhus Storviltforvaltning skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det 
skal gå frem av denne hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for medlemmet. 
Medlemskapet skal lyde på vedkommende grunneierlag, og kan ikke skilles fra denne. 
Medlemmer plikter snarest mulig å gjøre nye eiere i grunneierlaget kjent med 
medlemskapet. 
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Medlemskapet er bindende. Areal kan ikke meldes ut av valdet i en driftsplanperiode. 
Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember for inneværende planperiodens siste år til 
valdets styre og gjelder for påfølgende planperiode. Utmeldt medlem som trekker sitt areal 
ut av valdet, kan ikke gjøre krav på andel i lagets fonds eller eiendeler for øvrig. 
 
 
§ 5. Stemmegivning på årsmøtet 
Medlemmene stemmer etter tellende areal. Kun medlemmer av Melhus Storviltforvaltning 
har stemmerett. 
 
Stemmer: 
Inntil 10.000 dekar     gir én stemme 
Fra 10.001 dekar til 20.000 dekar  gir to stemmer 
Fra 20.001 dekar til 30.000 dekar  gir tre stemmer 
Fra 30.001 dekar til 40.000 dekar  gir fire stemmer 
Fra 40.001 dekar til 50.000 dekar  gir fem stemmer 
Fra 50.001 dekar til 60.000 dekar  gir seks stemmer 
Fra 60.001 dekar til 70.000 dekar  gir sju stemmer 
Fra 70.001 dekar til 80.000 dekar  gir åtte stemmer 
Over  80.000 dekar     gir ni stemmer 
 
Er et sameie medlem, har sameierne samlet det antall stemmer som rettighetene tilsier. 
 
 
§ 6. Arbeidsår 
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. 
 
 
§ 7. Årsmøtet 
Årsmøtet er valdets øverste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april 
måned. Bare medlemmer av valdet har stemmerett. Medlem kan la seg representere ved 
fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn én fullmakt. Årsmøtet 
innkalles av valdets leder. 
 
Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til valdets 
styre innen utgangen av januar måned. 
 
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel. Saksliste skal følge 
innkallingen. 
 
Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Til 
vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke 
avgitte stemmer. Hvert medlem har 1 stemme. Dersom det i en sak kreves av minst ett 
medlem, brukes gradert stemmerett etter § 5. 
 
Årsmøtet skal: 
a) Godkjenne innkalling og saksliste. 
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b) Velge møteleder. 
c) Velge to personer som skal underskrive protokollen. 
d) Behandle valdets årsmelding, revidert regnskap og arbeidsplan, samt budsjett for 

neste år. 
e) Treffe avgjørelser om anvendelse av det regnskapsmessig resultat, herunder 

investeringer, fondsavsetninger, og dekning av underskudd. 
f) Behandle forvaltningsplan og avskytningsavtale. 
g) Behandle innkomne saker. 
h) Velge leder for ett år. 
i) Velge to styremedlemmer med personlig varamedlemmer for to år. Styret 

konstituerer seg selv. 
j) Velge revisor for to år. 
k) Velge valgkomité på tre personer for tre år. Ett medlem går ut hvert år og  

lengst sittende er leder. 
l) Godtgjørelse for styremedlemmer. Valgkomiteen lager forslag til godtgjørelse. 
 
Årsmøtet kan ikke fatte bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. 
§ 8. Ekstraordinært årsmøte 
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger 
det. Innkalling til og saksbehandling på det ekstraordinære årsmøtet er den samme som for 
det ordinære årsmøtet. Det kan bare fattes vedtak som er nevnt i innkallingen. 
 
 
§ 9. Styret 
Melhus Storviltforvaltning ledes av et styre på 5 medlemmer, med personlig 
varamedlemmer. Funksjonstiden i styret er 2 år for styremedlemmer og 1 år for leder. Etter 
første driftsåret trer 2 styremedlemmer ut av styret ved loddtrekning. 
Styremøte holdes så ofte lederen finner det påkrevet eller ett styremedlem forlanger det. Til 
gyldig vedtak kreves at 3 styremedlemmer stemmer for. Det føres protokoll over 
styremøtene.  
Saker av mindre betydning avgjøres av lederen, men skal refereres i første styremøte. 
Styret har fullmakt til å lage forslag til avskytningsplaner. 
Styret kan engasjere sekretær/daglig leder etter behov. 
 
 
§ 10. Økonomi 
Melhus Storviltforvaltning skal forvalte så lite penger som mulig. Utgifter dekkes av 
organisasjonstilskudd fra viltfondet i Melhus kommune eller medlemskontingent. Inntekter 
fra valdet kan bare nyttes til drift av Melhus Storviltforvaltning. 
 
 
§ 11. Oppløsning 
Oppløsning av Melhus Storviltforvaltning kan besluttes med 2/3 flertall av et ordinært 
årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøtet. Minst halvdelen av 
stemmeandelene må være til stede. Møter ikke så mange stemmeberettigede, kan forslaget 
vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de fremmøtte. 
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Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket. 
 
 
§ 13. Tvister 
Alle tvister mellom valdet og medlemmene eller mellom medlemmene innbyrdes om 
forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene avgjøres med bindende virkning for alle 
parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Den 
siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren i Sør-Trøndelag. Voldgiftsretten skal 
begrunne sitt vedtak. 
 
Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (jfr. Lov om rettergangsmåten for tvistemål, 
av 13. august 1915 nr. 6, kap. 32). 

 
 
 
 
 
 
 
Adresseliste for styret i Melhus Storviltforvaltning 2019 

Styret i Melhus Storviltforvaltning består i 2019 av følgende personer: 

 
Navn Rolle Epost Tlf 

Tor G. Heggberget  leder tgh@nina.no 91326810 

Steinar Gjersvold Nestleder stegjers@hotmail.com 97987465 

Jostein Jarl Sunnset Kasserer jjsunnset@gmail.com 95109533 

Trond Olav Syrstad Styremedlem Almaasgjerdet@gmail.com 99448591 

Åge Langland Styremedlem  langla@online.no 90192033 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tgh@nina.no
mailto:stegjers@hotmail.com
mailto:jjsunnset@gmail.com
mailto:Almaasgjerdet@gmail.com
mailto:langla@online.no
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Andelsliste, Melhus Storviltforvaltning 
 

Grunneierlag/ 
Tildelingsområde 

Antall dekar Antall andeler 

Hølonda Grunneierlag 1 27.505 3 

Hølonda Grunneierlag 2 12.876 2 
Hølonda Grunneierlag 3 49.147 5 

Hølonda Grunneierlag 5 18.899 2 
Hølonda Fellesområde * 86.864 9 

Tømme 43.486 5 

Hovin/Krogstad 30.488 4 
Branem 2.280 1 

Tømmesdalen 13.867 2 
Melhus/Buvik 8.534 1 

Hollum/Kregnes Utmarkslag 16.605 2 

Råbygmarka Grunneierlag 11.229 2 
Melhus Grunneierlag 3 5.566 1 

Skjetne Søndre⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰ 1830 1 
Valdum Grunneierlag 12.058 2 

Grøtan 4.711 1 
Skolda 15.969 2 

Wehn 5.351 1 

Gylland Krets 15.924 2 
Nedre Horg Grunneierlag 19.609 2 

Midtre Horg Grunneierlag 24.919 3 
Horg Østre Bygdealmenning 42.250 5 

Vestre Vassfjell Grunneierlag 26.660 3 

Midtflå/Kirkflå 13.975 2 
Lundemo Bruk AS 24.100 3 

Ræsagskogen Sameie 11.860 2 
Drift 1. Flå 70.908 8 

Horg Østre/Nedre Horg * 61.859 7 

⃰Hjort     ⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰Rådyr      

 

 

 


