
                                                    VEDTEKTER   
 F O R 
 GJERSTAD VILTLAG 
 
 

§ 1. Viltlaget 
Gjerstad viltlag (senere kalt laget) er en sammenslutning av grunneiere/grunneierlag innenfor det området som framgår av § 
3. 
 
 § 2. Formål og arbeidsfelt 
Lagets formål er å samle grunneierne/grunneierlagene (senere kalt medlemmene) for i fellesskap å forvalte viltet som en del 
av landbruksnæringens ressursgrunnlag. 
 
Laget skal i sitt arbeid sørge for: 
• en langsiktig forvaltning av viltet med best mulig produksjon og avkastning i forhold til leveområdenes bæreevne og skader 

på jord og skogbruk 
• å tilgodese grunneiernes interesser i utmark 
 
herunder: 
• utarbeide plan for forvaltning av hjortevilt og eventuelt andre arter 
• med bakgrunn i offentlig godkjent plan stå for den løpende forvaltningen  
• ivareta andre aktuelle forvaltningsoppgaver innenfor lagets formål 
 
Laget skal i næringspolitiske saker samarbeide med  lokale interesseorganisasjoner. (skogeierlag,bondelag o.s.v.). 
 
 § 3. Avgrensning 
Samarbeidsområdet omfatter arealer i Gjerstad kommune,og nabokommuner som er med i dagens plansamarbeid.. Årsmøte i 
laget kan utvide samarbeidsområdet med tilstøtende arealer i nabokommuner, om dette er aktuelt.  
 
 

§ 4. Arbeidsår og forpliktelser 
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Laget forpliktes av styrets leder sammen med sekretær eller forretningsfører. 
 

§ 5. Innmelding og utmelding 
Innmelding i laget skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal gå fram av innmeldingserklæringen hvilke 
rettigheter og plikter medlemskapet omfatter.  
 
Medlemskap kan tegnes av alle grunneiere/ grunneierlag i området med 3.500daa sammenhengende areal  pr. 01.01.03. 
For senere innmelding kan medlemskap tegnes av alle grunneiere/grunneierlag  med over 5.000 dekar sammenhengende 
areal, og etter særskilt godkjenning av årsmøtet også av mindre lag. 

 
Utmelding må skje skriftlig innen 31. desember til styrets leder og gjelder for påfølgende år. Utmeldt medlem kan ikke 
gjøre krav på andel i lagets fonds eller eiendeler forøvrig. 
  

 
§ 6. Årsmøte 

Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. april hvert år. 
 
Bare årsmøteutsendingene fra medlemmene har stemmerett  på årsmøtet. Alle grunneiere som har jaktrett kan delta på 
årsmøte. Bare grunneiere eller den som ved fullmakt forvalter grunneierinteressene,  kan stille som kandidat til styreverv. 
 
Årsmøtet innkalles av styret. 
 
Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. mars. 
 
Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene minst tre uker før årsmøtet. Saksliste skal vedlegges innkallingen. 
 



Det enkelte vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de frammøtte årsmøteutsending. Til vedtektsendring kreves 
2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. 
 
Medlemmene har årsmøteutsendinger (stemmer) etter følgende arealnøkkel: (6000 dekar) 
 Inntil    8.999  dekar gir     en person (stemme) 
 fra og med   9.000  til og med 14.999 dekar gir to personer (stemmer) 
 fra og med          15.000 til og med 20.999 dekar gir tre personer(stemmer) 
 fra og med  21.000 til og med 26.999 dekar gir fire personer(stemmer) 
 fra og med          27.000 til og med 32.999 dekar gir fem personer(stemmer) 
 over   33.000 dekar gir    seks spersoner (stemmer) 
 
Årsmøtet skal: 
a) Velge møteleder.  
b) Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen. 
c) Behandle styrets årsmelding og reviderte regnskap, samt  arbeidsplan  og budsjettforslag for neste år. 
d) Treffe avgjørelser om anvendelse av det regnskapsmessige resultat, herunder investeringer, fondsavsetninger og 

eventuelt utbetaling av utbytte/dekning av underskudd etter areal. 
e) Behandle styrets forslag til plan for forvaltning av  hjortevilt og eventuelt andre arter, herunder avskytningsplan   
f) Behandle styrets forslag til årlig fellingskvote og fordelingen av denne, på ulike grupper av dyr, og mellom 

medlemmene. 
g) Behandle innkomne saker. 
h) Velge leder for ett år om gangen. 
i) Velge det antall styremedlemmer med varamedlemmer som står på valg og fastsette evt. godtgjørelselser. 

Styremedlemmene velges for to år om gangen, men slik at 2 medlemmer og varamedlemmene er på valg hvert år. (Det 
første året etter loddtrekning). 

j) Velge representanter til valgnemnda i henhold til § 9. 
k) Velge  revisor. 
 
 
 
 
 
 
 
Videre kan årsmøtet: 

• Behandle styrets forslag til regler for samarbeid mellom medlemmene, herunder også regler og retningslinjer for 
fordeling av kvoter. 

• Velge fagutvalg for enkelte arbeidsfelt, f.eks. driftsplanutvalg, viltstellutvalg, ettersøksutvalg, oppsynsutvalg 
m.v. 

• Delegere myndighet til styret og/eller fagutvalg. 
• Velge utsendinger til regionale samarbeidsorganer. 

 
Lagsleder og styremedlemmer kan nekte gjenvalg for en ny periode etter å ha sittet i to valgperioder i styret.  
 
Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. 
 

§ 7. Ekstraordinært årsmøte 
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst tre ukers varsel. Saksliste skal følge innkallingen. 
 
Det kan bare fattes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. 
 
 § 8. Styret 
Laget ledes av et styre på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styremedlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige 
områder er forholdsvis like godt representert. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til 
stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Første vararepresentant innkalles til styrets møter. 
 
Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, sekretær og kasserer. 



 
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 viltet i samsvar med lagets formål (jfr. § 2).  
 
Styret skal: 
a) Utarbeide forslag til plan for forvaltning av hjorteviltet i området, herunder 
  - mål for stammens utvikling 
  - forslag til årlig kvote fordelt på alder og kjønnsgrupper for planperioden 
  - forslag til planperiodens varighet 
  - forslag til fordeling av jaktkvoten mellom medlemmene 
b) Etter fullmakt fra årsmøtet søke kommunen om godkjenning av bestandsplan. 
c) Arbeide for god opplysning blant lagets medlemmer om faglige spørsmål. 
d) Gjennomføre de vedtak som blir fattet av årsmøtet. 
 
Styret kan etter fullmakt fra årsmøtet delegere deler av sin myndighet til eventuelle fagutvalg. 
 
Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.  
 
 § 9. Valgnemnd 
Årsmøtet skal oppnevne en valgnemnd på tre medlemmer. Medlem til valgnemnda velges for tre år. De to første årene står 
et medlem på valg hvert år etter loddtrekning. Medlemmet er leder av valgnemnda det siste året i valgperioden (tredje året). 
Valgnemnda skal fremme forslag til leder og vararepresentanter, samt styrerepresentanter som står på valg i henhold til §§ 
6 og 8 for årsmøtet. Valgnemnda skal foreslå  evt.godtgj. for tillitsverv. 
 
 § 10. Oppløsning 
Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte. Minst halvdelen av årsmøte-representantene må være til 
stede. Møter ikke så mange årsmøterepresentanter, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de 
møtende. 
 
Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket. 
 
Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler medlemmene i forhold til areal. Dette punkt er forandret  på ekstraordinært 
årsmøte  den 19,09,07 til: Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler Viltfondet i Gjerstad kommune. 
 
 § 11. Tvister 
Alle tvister mellom laget og medlemmene eller mellom  medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av 
disse vedtektene avgjøres med bindende virkning for partene av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene 
ett medlem hver. Det siste medlemmet oppnevnes av skogbrukssjefen i Gjerstad.  Voldgiftsretten skal begrunne sitt vedtak. 
 
Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (jfr. Lov om rettergangsmåten for tvistemål, av 13. august 1925 nr. 6, kap. 
32). 

 
..................... 

 
Vedtatt i konstituerende møte __25.6.2002__________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


