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§ 1 

Foretakets navn: SØRSKOGBYGDA JAKT FISKE OG GRUNNEIERLAG SA (Sjf&g) 

(Stiftet 28. mars 1932 – med vedtektsendringer, sist 19.april 2018) 

Foretakets forretningskontor er i Elverum kommune. 

§2 

Foretakets, eierforhold og ledelse: 

Sjf&g ble tilpasset lov om samvirkeforetak på årsmøte 19. april 2018.  

Medlemmene har ikke eierskap i foretakets midler og hefter heller ikke ovenfor kreditorene 

for foretakets forpliktelser - se § 16. Eventuelt årsoverskudd tillegges kapitalen. 

Sjf&g eier i dag en jaktskytterbane (elg) på egen grunne 171/14 m.fl. og leirduebane på leiet 

grunne 190/9. Sjf&g eier en fløter dam med 2 påstående koier og båthus på egen grunne, 

gnr 158, bnr 408. Foretaket ledes av et styre på 7 medlemmer – se § 7. 

 

§ 3 

Årsberetning og årsregnskap følger kalenderåret. 

§ 4 

Foretakets område – ytre grense er: 

Mot nord:  Gamle Trysilvei fra Røbro til Flisbrua. 

Mot øst:  Trysil grense. – (Vesleflisa – Storsvea). 

Mot syd:     Statskog Gravberget / Flisberget - Vesleflisa, 

Våler grense – Kynna, Pt. Kynna til Storbergseterdammen, 

Hvarstadsæterskogen nordre grense – Agåa, Agåa – Horna. 

Mot Vest:  Gamle Trysilvei ved Røbro - Åa Røa til Horna.  

Videre Horna til utløpet i Agåa.  

§ 5 

Foretakets formål: 

Foretakets formål er å samle grunneiere og andre innen området for i samarbeid å utnytte 

utmarksresursene. 

Den skal blant annet påta seg: 

a)  Utvikle og omsette jakt og fiskemuligheter. 

b) Fremme aktelse for dyrelivet, arbeide for bevaring av objekter med kulturhistorisk 

betydning, holde oppsyn med koier, veier, vann og åer, og stimulere til hensynsfull 

framferd i skog og mark. 

c) Føre hensiktsmessig kontroll og oppsyn med jakt og fiske. 

§ 6 

Medlemskap, kontingent og arealgodtgjørelse.  

Enhver person som er bosatt innenfor det i § 4 nevnte område – eller personer som eier skog 

innen det samme området – kan bli medlem av foretaket.  

Videre kan personer som gjennom slektskap og lengre tidligere bopel har tilknytning til bygda 

gis medlemskap. Gjelder også ektefelle og/eller samboer med utflyttet Sørskogbygding.  

Slike søknader skal i hvert enkelt tilfelle behandles og avgjøres av foretakets styre.  

Utelukket fra medlemskap er grunneier og dens ektefelle som har avslått å la sitt utmarksareal 

gå inn under foretakets område jfr. § 14.  

Medlemmene betaler ikke andelsinnskudd. 

Grunneier (hjemmelshaver) med minimum 50 dekar innmeldt areal er ikke kontingentpliktig. 

Medlemmer (ikke innmeldte grunneiere) er kontingentpliktige til utgangen av kalenderåret.  

Arealgodtgjørelse: For utleie av sitt terreng til jakt skal grunneier ha betaling pr dekar pr år. 

Foretaket utsteder faktura / kreditnota for arealleien på vegne av grunneier. 
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«Utmeldte» medlemmer: 

Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen 31/12 – eller som ikke overholder foretakets 

vedtekter – kan av styret strykes som medlemmer.  

Grunneiere som ønsker å trekke ut sitt terreng fra foretakets område – både for elgjakt og/eller 

småviltjakt – må sende skriftlig utmelding til styret innen 31/12 for at utmeldingen skal få 

virkning for den påfølgende sesong.  

Utmeldt grunneier kan ikke kreve arealforhandlinger om jaktfelt.  

 

§ 7 

Foretakets styre: 

Foretakets styre skal bestå av 7 medlemmer hvorav minst 4 medlemmer skal være grunneiere. 

Leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år.  

 

Styrets sammensetning: 

1. Leder 

2. Nestleder som skal være leder i grunneierutvalget 

3. Sekretær 

4. Kasserer 

5. Leder i storviltutvalget / bestandsområdet for elg 

6. Leder i småvilt- og rovdyrutvalget 

7. Leder i fiskeutvalget og Renosdammen. 

Det velges 1 varamedlem som må være grunneier. Varamedlemmer for utvalgslederne er 

nestlederne i utvalgene. Foruten lederen som velges hvert år – er 3 av styremedlemmer på 

valg hvert år. Ett styremedlem har etter utløpet av sin funksjonstid rett til å nekte gjenvalg i 

like lang tid som vedkommende har fungert. Dette gjelder også de øvrige tillitsvalgte. Styret 

er beslutningsdyktig når lederen eller nestlederen og 4 medlemmer med grunneierflertall er til 

stede. Alle beslutninger vedtas med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør lederens 

stemme utslaget. Alle styremøter skal protokollføres og underskrives av samtlige møtende. 

Foretaket forpliktes ved styrets leder. 

 

§ 8 

Styret ivaretar foretakets interesser og forvalter dens midler. Styret utarbeider instrukser og 

retningslinjer for de forskjellige utvalg og fremlegger budsjett for kommende år. Styret 

ansetter det nødvendige antall oppsynsmenn, utpeker en leder blant disse og utgir instruks for 

oppsynet. 

§ 9 

Utvalgenes sammensetning og myndighet: 

Grunneierutvalget skal bestå av 5 grunneiere, 1 varamedlem.  

Småvilt- og fiskeutvalgene skal bestå av 3 eller 5 medlemmer og 1 varamedlem. Vekselvis 

utgår 2 og 3 medlemmer i utvalg med 5 medlemmer, og 1 og 2 i utvalg med 3 medlemmer. 

Storviltutvalget skal bestå av 5 medlemmer, hvorav 1 medlem fra jaktlagene. Leder i foretaket 

og leder i grunneierutvalget er automatisk medlemmer i utvalget. 

Det velges 1 varamedlem. Nestleder i grunneierutvalget er varamedlem for leder i 

grunneierutvalget, mens det velges 1 varamedlem fra jaktlagene.  

Utvalgslederne, som samtidig er styremedlemmer, blir valgt på årsmøte. Nestleder og 

sekretær konstitueres i utvalgene. 

Medlemmene i utvalgene velges for 2 år.   

Utvalgene plikter å følge opp det arbeid og de oppdrag de blir pålagt av styret, jfr. § 6. 
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Utvalgene kan ikke fatte avgjørende beslutninger, unntatt i de saker styret har gitt fullmakt. 

Utvalgenes arbeid fremlegges som innstilling til styret. Evt. dissenser innen utvalget skal 

presiseres. Utvalgslederne innkaller og leder utvalgsmøtene. Alle møter skal protokolleres og 

underskrives av de fremmøtte. I tillegg til grunneier, storvilt, småvilt og fiskeutvalgene kan 

styret etter behov oppnevne andre utvalg. 

 

§ 10 

Årsmøte: 

Årsmøte er foretakets øverste myndighet og avholdes innen utgangen av april hvert år.  

Styret innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel ved kunngjøring på foretakets 

hjemmesider, https://www.njff.no/hedmark/sorskogbygda, og foretakets Facebook-side. 

Det velges ordstyrer og sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen sammen med 

dirigenten/ordstyreren. 

 

Saksliste årsmøte: 

1. Styrets årsberetning, og utvalgenes rapporter 

2. Regnskap med revisors beretning og forslag til budsjett, inkludert kontingent 

3. Evt. saker fremlagt av styret eller medlemmene 

4. Valg av: 

✓ Leder 

✓ Det antall styremedlemmer som er på valg og 1 varamedlem. 

✓ Medlemmer til grunneier-, storvilt-, småvilt- og fiskeutvalgene og 1 varamedlem 

til hvert utvalg. 

✓ 2 revisorer med varamedlem. Hvis regnskapet føres av autorisert regnskapsfører 

trenger ikke årsmøtet å velge revisorer. 

✓ 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen.  

Leder av valgkomiteen utgår hvert år, mens øvrige medlemmer og varamedlemmet 

rykker 1 plass opp og nytt varamedlem velges.  

Saker som etter punkt 3 ønsker behandlet på årsmøtet, må være kommet skriftlig til styret 

innen utgangen av mars. 

Innkallingen til årsmøtet skal inneholde opplysninger om evt. forslag til vedtektsendringer 

eller andre saker av vesentlig betydning etter punkt 3. Styret avgjør selv om varsel i sistnevnte 

tilfelle er nødvendig. 

Kun møtende medlemmer kan avgi stemme. Grunneiere kan representeres ved fullmakt. 

Fullmektig kan kun møte med en fullmakt. Skriftlig fullmakt må fremlegges før årsmøtet 

begynner. Et grunneiersameie gir hvert enkelt sameier stemmerett, en andel må være over 

minstearealet (p.t. 50 da). Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte. 

Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt, unntatt ved valg som avgjøres ved 

loddtrekning. Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de fremmøtte og stemmeberettigete 

medlemmer. 

Klare definerte grunneierspørsmål avgjøres om ønskelig av fremmøtte grunneiere.  

 

§ 11 

Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte og med samme frist som i § 10 etter styrets 

beslutning eller når minst 1/10 av medlemmene skriftlig forlanger det. På ekstraordinært 

årsmøte behandles bare de saker som har foranlediget innkallingen.  
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§ 12 

Det tillates ingen å utøve jakt og fiske i foretakets område uten å ha kjøpt kort for gjeldende 

tidsrom. Kortet må vedkommende ha i sin besittelse under utøvelsen av jakt og fiske. 

Oppsynsmenn samt medlemmer kan forlange kortet forevist når som helst jegere eller fiskere 

påtreffes i området. Ethvert medlem og alle som har jakt- og fiskekort plikter å gi styret 

opplysninger om mulig observerte overtredelser. Unnlates dette kan styret straffe 

vedkommende ved at denne mister retten til jakt og fiske. 

 

§ 13 

Det utstedes jaktkort og fiskekort lydende på navn. Kortene kan ikke overdras til andre. 

a) Enhver som er bosatt innenfor foretakets område, jfr. § 4, samt alle grunneiere med 

innmeldt areal har rett til å få kjøpt jakt- og fiskekort såfremt vedkommende ikke har forbrutt 

seg mot foretakets vedtekter, jfr. §§ 6 og 14. Styret avgjør i tvilstilfelle hvorvidt en person er 

bosatt innenfor foretakets område. Innmeldte grunneieres barn som er bosatt utenfor Sjf&g 

sitt område behandles likt med innenbygdsboende når det gjelder jakttid og medlemskap. 

Hytteeiere som er bosatt utenfor Sjf&g sitt område er i prinsippet utenbygdsboende, men får 

samme jakttid som innenbygdsboende og må betale jaktkort som for utenbygdsboende. 

b) I vilt- og fiskefattige år har styret myndighet til å begrense jakt- og fiskekortenes antall og 

varighet med det for øye at ikke bestanden beskattes for meget. Styret kan bestemme at 

enkelte områder helt skal fredes for jakt og enkelte fiskevann helt fredes for fiske inntil 

bestanden igjen tåler beskatning. 

c) BEGRENSNINGER. 

I utgangspunktet er det lik jakttid på småvilt for innenbygdsboende og utenbygdsboende hvis 

viltbestanden tillater dette. Ved begrensninger kan dette reguleres ved ulik jakttid eller ulik 

tilgang for ulike kategorier jegere. Se i forskriftene/retningslinjene side 14 og instruks for 

småviltutvalget pkt. 8. 

d) ”GJESTEJEGERE”:  

Hvis det er innført begrenset adgang for utenbygdsboende har medlemmene adgang til å ta 

med en utenbygdsboende jeger på småviltjakt i samme tidsrom som medlemmets jakttillatelse 

gjelder (unntatt samsjakt), og skal kun jakte sammen med denne. Denne ”gjestejeger” betaler 

vanlig jaktkort for utenbygdsboende.  

e) Faste tillitsvalgte (ikke varamedlemmer) i Sjf&g sine utvalg som er bosatt utenfor Sjf&g 

område er å betrakte som innenbygdsboende når det gjelder jaktrettigheter.  

§ 14 

a) Grunneiere som har avslått å la alt sitt areal som nevnt under § 4 gå inn under foretakets 

område har ikke adgang til å utøve jakt og fiske innenfor foretakets område. 

b) Unntak fra dette er: 

Kulturlandskap, slik som dyrket mark, havnehager, enger, og lignende står jaktende grunneier 

fritt å melde inn når det gjelder jakt på rådyr og småvilt. 

c) Grunneier og ektefelle av grunneier, som jakter i Sørskogbygda elgvald må la alt sitt areal, 

når det gjelder jaktrett på elg, gå inn under foretakets område. Jaktende grunneier og ektefelle 

av grunneier må la alt sitt utmarksareal gå inn under foretakets område ved jakt på annen 

foretaksskog. 

 

Avvik kan aksepteres der foretaket oppnår bedre løsning. 
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d) Enhver som har opptrådt eller handlet i strid mot foretakets vedtekter eller er straffet for 

overtredelse av gjeldende lover vedrørende jakt og fiske – eller forskrifter gitt med hjemmel i 

disse – skal for et så langt tidsrom som styret bestemmer – dog minst ett år, tape retten til å 

kjøpe jakt- og fiskekort.  

I samme tilfelle skal evt. gyldig jakt- og fiskekort inndras med øyeblikkelig virkning uten 

erstatningsansvar for foretaket. 

e) Alle som har løst jakt- og fiskekort plikter å avgi rapport. Jegere som unnlater å sende 

jaktrapport / sender jaktrapporten for sent må betale et gebyr som fastsettes av årsmøte. 

Gebyrsatsen føres inn i ”Forskrifter og retningslinjer”. 

§ 15 

Jakt- og fiskekortet gir vedkommende kun adgang til jakt på småvilt, og fisket må kun utøves 

med lovlige redskaper i den tillatte tid. Innehaveren av jakt- og fiskekortet må selv undersøke 

hvor eiendomsgrensen for det gjeldende område går, og må bære det hele ansvaret for 

overtredelse av disse grenser. 

§ 16 

Foretakets oppløsning og utdeling av nettoformuen og faste installasjoner. 

Foretakets oppløsning kan besluttes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til 

oppløsning skal med 1 måneds varsel kunngjøres ved brev til samtlige medlemmer, samt 

annonsering i lokalpressen. Det kreves 2/3 flertall av samtlige medlemmer for at 

oppløsningsbeslutningen skal være gyldig. Er ikke tilstrekkelig antall medlemmer representert 

kan spørsmålet – etter varsel og kunngjøring som ovenfor – behandles på nytt ekstraordinært 

årsmøte og avgjøres da med 2/3 flertall av de fremmøtte. 

Før oppløsning kan besluttes må alle leieforhold være avviklet og mulig gjeld betalt. 

De aktiva som måtte være igjen etter oppløsning og avvikling skal etter det oppløsende 

årsmøtets beslutning utdeles på beste måte til anvendelse innen foretakets område til bedring 

av vilt- og fiskebestanden mv. Faste installasjoner overdras til lag eller forening der disse 

installasjoner naturlig hører hjemme. 

§ 17 

Alle tvister mellom foretaket og dens medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om 

forståelse og gjennomføring av disse vedtekter avgjøres med bindende virkning for alle parter 

av sjøloppnevnt forhandlingsutvalg på 5 medlemmer. Partene utnevner 2 medlemmer hver og 

det femte medlem velges fra offentlig viltorgan.  

Vedtekter ved stiftelsen 28. mars 1932  

Endret: 1. sept. 1995 / 23. april 2009 / 28. april 2011 / 23.april 2015 / 19. april 2018 / 25. april 

2019 / 03.06.2021 / 21.04.2022. 

 

                                
 

21.04.2022 ÅRSMØTE 
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