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Vedtekter Hitra Utmarksråd 

Vedtatt på stiftelsesmøtet 25.03.1999. 

Endret 15.04.2002, 16.04.2009, 18.04.2012 og 23.4.2014. Sist endret 20.04.2017. 
 

Rammene for utmarksforvaltning på Hitra er i hovedsak fastlagt i følgende lover og 

forskrifter: 

 

1. Naturmangfoldloven av 1. juni 2009 

Naturmangfoldloven setter, sammen med viltloven, rammen for all forvaltning av vilt. 

Loven regulerer forvalting av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte 

naturtyper, og den tar vare på leveområder for prioriterte arter. 

Naturmangfoldloven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller 

som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. 

2. Viltloven og tilhørende forskrifter 

Viltloven omfatter alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Til 

loven er det utarbeidet forskrifter som blant annet klargjør rolle- og 

oppgavefordelingen i hjorteviltforvaltningen. 

2. Forskrift om forvaltning av hjortevilt,   

M-478 l 2016 Forskriften publisert 13.01.2016 
  

§ 1 Formål 

Formålet med denne forskriften er at forvaltningen av hjortevilt ivaretar 

bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til 

rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på nærings- og 

rekreasjonsmessig bruk av hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre 

bestandsstørrelser som fører til at hjorteviltet ikke forårsaker uakseptable 

skader og ulemper på andre samfunnsinteresser. 

Den lokale forankringen skal sikre at lokale samfunnsinteresser som næring, 

rekreasjon, samferdsel og liknende blir lagt vekt på. Hensynet til biologisk mangfold 

og skog-produksjon/skogforyngelse er særlig aktuelt å vurdere i forhold til 

overbeiting. Både rådyr, hjort og elg er i stand til å påvirke vegetasjonen betydelig. 

Farer og ulemper i trafikken forårsaket av hjortevilt og skader på jordbruk er andre 

områder som viltforvaltningen i samarbeid med andre sektorer må ta hensyn til. 

3. Hitra Kommune 

Hitra kommune har vedtatt kommunale mål og rettningslinjer for forvaltning av 

hjorteviltet i kommunen. 

Hitra Utmarksråd skal arbeide innfor rammer definert av relevante lover og 

retningslinjer. 
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Vedtekter 

Hitra Utmarksråd 
 

Vedtatt på stiftelsesmøtet 25.03.1999. 

Endret 15.04.2002, 16.04.2009, 18.04.2012 og 23.4.2014. Sist endret 20.04.2017. 

 

 

§1.  Hitra Utmarksråd er: 

1. Et samarbeidsorgan for utmarkslagene/grunneierlagene på Hitra 

2. Et rådgivende organ for Hitra kommune 

 

§ 1.2 Medlemsskap (nytt pkt, ref § 11 Medlemsskap) 

 Alle utmarkslag/grunneierlag i Hitra kommune kan søke medlemskap og være 

medlemmer i Hitra Utmarksråd.  

 Innmelding skjer ved undertegning av innmeldingserklæring.  

 Utmelding skal skje skriftlig til styrets leder med 1 års varsel.  

 

 

§ 2. Formål og arbeidsfelt 

 Et samarbeidsorgan for utmarkslagene på Hitra 

 Skape kontakt lagene imellom og være et forum der ideer, spørsmål, problemer 

og samarbeidsoppgaver av faglig art og økonomisk karakter som berører 

grunneiere/rettighetshavere kan diskuteres og følges opp med gode løsninger.   

 Ta opp saker av forvaltningsmessig og næringsmessig art.  

 Være lagenes felles talerør, og bistå overfor offentlig forvaltning og 

organisasjoner i saker som angår arealplaner, viltforvaltning og saker som 

berører utmark og innmark.  

 Markere arealinteressene og ivareta grunneiernes og rettighetshavernes 

interesser.  

 Være behjelpelig med å organisere eller omorganisere vald, utmarkslag eller 

grunneierlag etter behov.  

 Arbeide for rasjonelt vilt- og fiskestell, og tilstrebe god viltforvaltning, 

driftsplaner og viltregioner.  

 Arbeide med motivasjon og faglig oppgradering av valgte tillitsmenn og 

ressurspersoner.  

 

2.2 Et rådgivende organ for Hitra kommune 

 Arbeide i henhold til samarbeidsavtalen med Hitra kommune som utgjør 

Utmarksrådets kommunale mandat. 
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§ 3. Forretningsforhold 

Hitra Utmarksråds forretningskontor er i Hitra. Regnskaps- og forretningsåret følger 

kalenderåret. Utmarksrådet forpliktes av lederen sammen med ett av de øvrige 

styremedlemmene.  

 

 

§ 4. Styret og andre tillitsvalgte  

 Grunneiere og rettighetshavere som er medlemmer i utmarkslag/grunneierlag er 

valgbar som tillitsvalgt i Hitra Utmarksråd. 

 Styret består av 5 personer. Det velges 3 varamenn i nummerrekkefølge. 

 Styret konstituerer seg selv 

 Styret holder møte så ofte lederen eller 2 styremedlemmer finner det 

nødvendig. 

 Styret er ikke beslutningsdyktig uten at minst 4 medlemmer er tilstede. Ved 

stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 Utmarksrådets styre velger 1 representant til fiske- og viltutvalget som da 

fungerer som leder for utvalget.  

 Styret leder rådets virksomhet overensstemmende med vedtekter og årsmøtets 

beslutninger.  

 Styret samarbeider etter behov med andre lag og grupperinger i saker som 

berører felles interesser.  

 Det skal føres protokoll som underskrives av to av de oppmøtte. Medlemmer som 

er uenig i vedtak som fattes har rett til å få sitt syn ført til protokolls. 

 Sekretærfunksjonen ivaretas av Utmarksrådet eller ved bistand fra offentlig 

forvaltning innen kommunen.  

 

Styrets arbeidsoppgaver:  

 Arbeide for Utmarksrådets formål (se § 2)  

 Lede organisasjonen gjennom året.  

 Forberede og gi innstilling til årsmøte.  

 Styret er ansvarlig for ledelse av den totale virksomheten i rådet.  

 Fatte vedtak ved forslag til tildeling av hjortevilt.  

 Fatte vedtak i andre saker som pålegges av årsmøte. 

 Velge 4 personer til fiske- og viltutvalget for 2 år. To medlemmer er på valg 

hvert år.  
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§ 5. Medlemsmøter 

Medlemsmøter i Utmarksrådet holdes etter bestemmelse av styret eller når det 

forlanges av minst 1/2 av medlemmene. Utenom årsmøte avholdes minst 2 

medlemsmøter i året.  

 
 

§ 6. Årsmøtet 

 Årsmøtet er Utmarksrådets øverste myndighet, og er beslutningsdyktig når 

minst 2/3 av medlemmene er til stede. Årsmøte holdes hvert år innen utgangen 

av april måned.  

 Hvert medlem har èn stemme 

 Hvert medlem kan stille med inntil to personer på årsmøtet  

 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende i løpet av mars 

måned.  

 Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig med minst 2 ukers varsel. Saksliste skal 

følge innkallingen.  

 

Årsmøtet skal:  

 Godkjenne innkalling og saksliste.  

 Velge 2 personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen.  

 Behandle årsmelding og revidert regnskap.  

 Velge leder for 1 år.  

 Velge 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer med funksjonstid 2 år Velge 2 

revisorer.  

 Velge valgkomite på 4 personer for 2 år. Årsmøte velger valgkomitéens leder som 

har dobbeltstemme.  

 Vedta instruks for valgkomiteen.  

 Fastsette retningslinjer for arbeidet i utvalgene.  

 Behandle saker som fremmes av medlemmer og styret.  

 Fastsette eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte etter innstilling fra 

Valgkomitéen. 

 

Alle vedtak fattes med absolutt flertall, dvs. flertall av de stemmeberettigede.  

Personvalg krever absolutt flertall.  

Årsmøtet ledes av styreleder eller den årsmøtet velger.  

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/2 av Utmarksrådets 

medlemmer forlanger det.  

Enhver tillitsvalgt kan si fra seg valg for like lang tid som han eller hun har fungert.  

Det skal føres protokoll fra årsmøtet.  
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§ 7. Valgkomite 

Valgkomitéen arbeider i henhold til Instruks for valgkomitéen.  

 

 

§ 8. Økonomi 

Driftskostnader dekkes gjennom kommunalt bidrag, eventuell kontingent fra de enkelte 

lag eller gjennom støtte fra offentlige midler.  

Tilskudd fra andre organisasjoner kan også være aktuelle.  

Alle andre store oppgaver som ønskes løst felles for alle lagene gjennom Utmarksrådet 

og som betinger et økonomisk engasjement, løses gjennom bevilgninger fra de enkelte 

lag eller gjennom egne tilskuddssøknader.  

 

 

§ 9. Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall dvs. kvalifisert flertall 

blant alle medlemmene. Utmarkslag/grunneierlag som ikke har anledning til delta på 

årsmøtet kan avgi skriftlig forhåndsstemme. 

 

 

§10. Tvister 

Alle tvister mellom rådets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om 

forståelse og gjennomføring av disse vedtektene, avgjøres med bindende virkning for 

alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver.  

Det siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren i Fosen.  

Det vises her til lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 nr. 6, kap. 32.  

 

 

§ 11. Oppløsning 

Oppløsning av Utmarksrådet kan besluttes med 2/3 flertall dvs. kvalifisert flertall 

blant alle medlemmene på et årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående 

ordinære årsmøte. Vald som ikke har anledning til delta på årsmøtet kan avgi skriftlig 

forhåndsstemme. 
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Definisjoner: 

Flertall: 

Simpelt flertall  Forslaget med flest stemmer  

Almindelig flertall  Flertall av de avgitte stemmer 

Absolutt flertall  Flertall av de stemmeberettigede 

Kvalifisert flertall  For Hitra Utmarksråd betyr det 2/3 flertall 

 

Simpelt flertall oppnås i en forsamling dersom ett forslag får flere stemmer enn 

andre, men mindre enn 50% av de avgitte stemmer. 
Simpelt flertall brukes om en situasjon der en voterer mellom tre eller flere alternativer, 

der en lar saken bli avgjort av det forslag som får flest stemmer, uten å gjennomføre 

flere voteringsrunder der de som har stemt på forslag som har falt får anledning til å 

stemme subsidiært.  

 

Alminnelig flertall er et flertall, mer enn 50 % av de avgitte stemmer i en 

votering.  

 

Absolutt flertall er en variant av kvalifisert flertall der en forutsetter at et 

flertall av alle de stemmeberettigede i en sak avgir sammenfallende stemmer ved 

en avstemning.  

 

Kvalifisert flertall oppnås i en forsamling dersom en på forhånd tallfestet 

majoritet i en forsamling stemmer for noe. Det kvalifiserte flertallet er vanligvis 

2/3 hvis ikke annet er spesifisert, men kan også være 3/4 eller 9/10. 

 


