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Planprosessen 

Vingelen Utmarkslag (utmarkslaget) og Vingelen Sameie (sameiet) har utarbeidet denne 

utmarksplanen i fellesskap. Arbeidet med planen har foregått siden starten av 2012 og frem til 

årsmøtene i 2013. Styrene i utmarkslaget og sameiet har tilstrebet at dette skulle være en prosess 

som skapte engasjement blant medeierne, samtidig som den skulle være så effektiv som mulig. 

Prosessen med å utarbeide driftsplanen har i hovedsak bestått av:   

 Møter i hvert enkelt utvalg (jaktutvalg, hytte- og fiskeutvalg, veiutvalg) 

 Styremøter i utmarkslaget og sameiet 

 Felles styremøter mellom utmarkslaget og sameiet 

 Åpne eiermøter hvor ulike tema har vært drøftet 

 Kommunikasjon via e-post med medlemmer, hvor man har fått anledning til å komme med 

innspill  

Vingelen Utmarkslag har fått nye vedtekter fastsatt ved jordskiftedom i 2011, og dette er den første 

driftsplanen etter at utmarkslaget gjennom denne dommen fikk nye vedtekter. I forbindelse med 

arbeidet med planen har det vært jobbet med avklaringer for å tydeliggjøre ansvars- og 

samarbeidsforhold mellom sameiet og utmarkslaget. Et eksempel på dette er at sameiet har tatt 

over ansvaret for reins- og rypejakt, noe som tidligere ble forvaltet av jaktutvalget i utmarkslaget 

på vegne av sameiet. Den tidligere samarbeidsavtalen mellom sameiet og utmarkslaget ble med 

dette opphevet. Dette ble vedtatt på årsmøtene i 2012.  

Bakgrunn og organisering 
Utmarka i Vingelen sogn består av to ulike eiendomstyper – utskiftet grunn som utgjør hoveddelen 

av arealene under tregrensa, og sameiegrunn som omfatter arealene over tregrensa og noen 

enkeltteiger nede i bygda og i setertraktene. 

Sameiegrunnen ligger til 109 eiendommer i Vingelen. Sameiet ble organisert etter et 

kompromissforslag som samtlige sameiere skrev under på i etterkant av konstituerende årsmøte i 

2001. Overenskomsten fastsatte andelsgrunnlaget for alle sameierne og fastsatte vedtekter for 

sameiet. Den løpende driften ledes av et styre på 3 personer (fra 1.1.2014 vil styret bestå av 4 

personer).  Hovedinntektskildene i sameiet kommer fra reinsjakt og rypejakt.  

Etter jordskiftedom i 2011 ble grunneierne til de eneeide arealene organisert i utmarkslaget, som et 

sameie i jaktressurser, de fiskeressursene som er felles, veger og hytter.  

Utmarkslaget er en videreføring av det utmarkslaget som ble etablert i 1976, men hvor det aldri ble 

100 % tilslutning til laget. Etter jordskiftedommen er alle grunneiere med et areal over 100 da. 

innenfor lagets område (§ 4) med.  

Etter dommen har vegene et eget andelsgrunnlag (§12), og skal være økonomisk selvfinansierende. 

For vegene har Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie 15 % av andelene hver.  

Etter vedtak i årsmøtene i 2013 er ansvaret for fiske og hytter overført til Vingelen Sameie fra 

1.1.2014.  

Rypefeltene ligger på både utmarkslagets og sameiets arealer og 22 % av bruttoinntekter fra 

rypejakta tilfaller Vingelen Utmarkslag. 

Både sameiet og utmarkslaget er registrerte som tingsrettslige sameier i Brønnøysundregistrene. 
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Beiteressursene i Vingelen styres av flere havnelag etablert av Tolga Storskiftekommisjon i 1954.  

Både sameiet og utmarkslaget kjøper tjenester av Vingelen Utvikling (tidligere Vingelen 

Næringsselskap). Omfanget av dette tjenestekjøpet har variert gjennom årene. Vingelen Utvikling 

har bl.a. ansvaret for jaktsalg og rapportering, telefontjeneste, kommunikasjon til medlemmer og 

kunder samt arkivering og diverse sekretariatsoppgaver. 

Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie har ansatt oppsyn i en deltidsstilling på inntil 350 timer per 

år. Oppsynet har bl.a. ansvar for kontroll av jakt, fiske og bompenger, enkelt veivedlikehold, 

hyttevedlikehold og andre oppgaver som utmarkslaget eller sameiet har behov for. Utover rammen 

på 350 timer per år selger utmarkslaget tjenester til Statens naturoppsyn (SNO), villreinutvalg, 

viltnemd i kommunen og andre. 

Hovedmål  
 Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie skal være en drivende kraft for en bærekraftig 

utnyttelse av ressursgrunnlaget i bygda som på en åpen og redelig måte stimulerer og 
samler medlemmene på tvers av interessemotsetninger. 

 

 Lagene skal søke en høy verdiskapning tuftet på det ressursgrunnlaget lagene disponerer og 
samtidig bevare det biologiske mangfoldet og ressurspotensialet på lang sikt.  
 

 Lagene skal være ledende i utviklingen av utmarksprodukter og legge til rette for et 
mangfold av tilbud til beste for grunneiere, rettighetshavere, lokalbefolkningen ellers og 
allmennheten i vid forstand.  

 

 For å sikre rekruttering til å bruke og utvikle utmarka i Vingelen skal det satses på tiltak for 
å gjøre produktene attraktive for ungdom og gjøre denne målgruppen kjent i «mørkom». 

Prioritering av tilgang til lagets produkter 
Det er viktig at det for alle produkter tenkes balanse mellom maksimal økonomiske utnyttelse, en 

bærekraftig ressursforvaltning og tilbud til innenbygdsboende og allmennheten. Tilgangen til 

lagenes produkter skal prioriteres etter følgende rekkefølge: 

1 Rettighetshavere 

2 Innenbygdsboende, der ungdom har førsteprioritet 

3 Hytteeiere og pakkesalg 

4 Andre 

Tilbudene kan deles i 3 kategorier: 

1. Eksklusive produkter med sikte på høyest mulig økonomisk avkastning innenfor de rammer som 

må settes for en langsiktig forsvarlig forvaltning 

2. Tilbud til innenbygdsboende, enten de er grunneiere eller ikke. Her skal det legges vekt på å 

skape et godt tilbud til en riktig pris, som skaper inntekter for grunneierne og at det skal gis noen 

fordeler ved å bo i bygda. 

3. Tilbud til allmenheten. Her vil de samme produkter som for innenbygdsboende ligge. Tilbud til 

allmennheten vil være gjestejegerordninger på elg- og hjortejakt, et begrenset korttilbud på rådyr 

og småvilt, fiske i alle vann som er med på kortordningen og tilgang til alle hyttene. Fokuset på 

inntekter vil være noe høyere i denne kategorien enn for innenbygdsboende. 
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Mål for økonomi 
Vingelen Utmarkslag har i sine vedtekter at «Til fremme av lagets formål kan laget beholde inntil 10 

% av lagets samlede nettoinntekter (bruttoinntekt - driftskostnader) fra jakt og fiske. Gjenstående 

del av nettoinntektene skal fordeles på medlemmene etter andelsfordelingen gitt under § 4». 

 Det skal kun settes av 10% av lagets samlede nettoinntekter når det er godt planlagte og 

konkrete tiltak som skal gjennomføres.  

 Utmarkslaget har i 2012 en driftsmargin på ca. 30 %. Det vil si at Utmarkslaget har et 

overskudd på ca. 30 % av total omsetning (omsetning av vei ikke inkludert). I 

driftsplanperioden er målet å øke driftsmarginen til 40 %. For å oppnå dette må det jobbes 

aktivt med både å øke inntektsgrunnlaget og redusere kostnadene.  

Mål for forvaltning av vilt og jakt 
Forvaltningen skal på dette området sikre en bærekraftig og høy biologisk og økonomisk avkastning 

av jaktbare viltarter uten at det oppstår uakseptable skadevirkninger i forhold til vegetasjonstyper, 

skog og innmark.   

Elg 
 Utmarkslaget er aktivt medlem i Nord Østerdal elgregion og slutter seg til elgregionens 

bestandsplan. Denne vil gi ca. 40 fellingstillatelser per år med en stabil bestand.  

 Det skal jobbes aktivt med å påvirke beslutningene i elgregionen etter kriteriene som 

utmarkslaget bestemmer gjennom årsmøtet. 

 Utmarkslaget skal legge til rette for høyest mulig fellingsprosent. 

 Elgstammen skal stå i forhold til beitegrunnlaget. 

 Det skal jobbes for å få et bedre tallgrunnlag for faktisk bestand (telling). 

 Ekstra verdiskapning skal skje gjennom gjestejegerordningen. 

 Dagens system med feltinndeling og betaling av markedspris for elgjakta videreføres. 

Hjort 
 Hjortestammen skal forvaltes i en felles bestandsplan for Tolga og Tynset kommuner.  

 Bestanden skal holdes på et akseptabelt nivå ut fra beiteskader på innmark og skog. 

 For å stimulere til økt hjortejakt kan man redusere priser på kalv, ungdyr og hind. 

 Utvidede jakttider kan utnyttes for å beskatte hjort som fortrinnsvis belaster vinterbeitet i 

våre områder. 
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Rådyr  

 Opprettholde en bærekraftig bestand som gir grunnlag for jakt. 

 Stimulere/oppfordre til sparing av produksjonsdyr. 

 For å sikre ungdom tilgang til jakt skal innenbygds ungdom prioriteres ved lave kvoter. Det 

kan også benyttes reduserte priser. 

 Begrensninger antall kort pr jeger kan settes ved lav bestand/lave kvoter. 

 Det kan selges et begrenset antall til utenbygds når kvoten tillater det. 

Rein 
 Bidra til at målsettinger fastsatt i bestandsplan for Forollhogna Villreinvald 2012-2016 nås. 

- Dette er målsettinger som går på arealforvaltning, bestandsstørrelse og struktur, 

fellingsprosent, human jakt, stabilisering av slaktevekter, informasjon og 

holdningsskapende arbeid og næringsutvikling. 

 Bedre muligheten for at innenbygdsboende får jakt, spesielt ungdom. 

 Arbeide for gode og hensiktsmessige overgangsavtaler som balanserer hensynet mellom høy 

fellingsprosent og human, attraktiv jakt.   

Rype 
 Opprettholde bestandene på et nivå som er optimalt i forhold til inntektsmuligheter på kort 

og lang sikt. 

 Opprettholde prisene på dagens nivå når nye 5 års kontrakter skal inngås. 

 Forbedre informasjon og kortsalg på en måte som gir høyest mulig økonomisk utbytte og 

samtidig god jegertilfredshet. 

Annet småvilt 
 For harejakt videreføres dagens ordning med utleiefelt da den gir en forutsigbar inntekt.  

 Vurdere kortsalg fram til neste anbudsrunde på harefelt som ikke blir leid ut eller sagt opp.  

 Legge til rette for salg av kort og/eller pakkeløsninger for skogsfugl.  

Predatorer 
 Søke å holde bestanden av predatorer på et akseptabelt/fornuftig nivå da dette har 

betydning for den salgbare småviltbestanden.  

 Lagene skal i samarbeid utarbeide plan for predatorbekjempelse med kost/nytte 

vurdering.  

 Kostnadene i forbindelse med bekjempelse av predatorer fordeles mellom utmarkslaget 

og sameiet i forhold til antatt nytteverdi. 

Mål for forvaltning av fiskebestander og fiske  

 Sikre en høy biologisk og økonomisk avkastning av de stedegne fiskeressursene i området 

uten at det oppstår over- eller underbeskatning av bestandene eller uønsket introduksjon av 

nye arter.   

 Arbeide for å utvide deltakelsen i fiskekortordningen for flere private vann. 

 Videreutvikle tilbudene om kombinert overnatting/fiske. 

 Etablere minimum ett fluefiskevann i løpet av perioden. 

 Øke rekruttering av fiskere 

 Innføre gratis fiskekort opptil 20 år.  
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 Ta initiativ til en ungdomsaktivitet pr år, for eksempel opplæring i fiske, en dag for isfiske.  

 Øke innsatsen i å hindre spredning av ørekyte og redusere bestanden der dette er mulig. 

 Videreføre Fishspot. 

Mål for forvaltning av hytter   
 Ordinær drift av hyttene skal gå i balanse. 

 Legge til rette for økt bruk av hyttene bl.a. ved å forsøke utleie av enkelte hytter i 

vinterferie og påskeferie, samt bedre markedsføring. 

 Øke verdiskaping ved pakkeløsninger. 

Mål for forvaltning av veier 
 Veistandard opprettholdes på dagens nivå og skal følge behov og utvikling for brukerne. 

 Opprettholde tilbud om vinterbrøyting på dagens nivå. 

 Sikre grusressurser til vegnett og medlemmer. 

 Utrede muligheten for alternative løsninger for bompenger i løpet av planperioden. 

 Sette av en viss sum til å opparbeide en økonomisk buffer i løpet av planperioden. 

 Ordningen med at hver vei skal ha en rodemann videreføres.  
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VEDTEKTER FOR VINGELEN SAMEIE 

Fastsatt som del av overenskomst datert 11. april 1998, behandlet i konstituerende møte 27. april 2000. 

Med senere endringer vedtatt i årsmøte 24. april 2006 og 15. april 2013. 

§ 1. Vingelen Sameie – eiendommer og sameiere 

Vingelen Sameie omfatter fjellområdene over tregrensa i Vingelen og de avgrensa 

eiendomsteiger som ligger i sameie under tregrensa innen sognegrensene for Vingelen.  

De eiendommene dette gjelder er beskrevet i vedlegg 1. 

 

Vingelen Sameie er et sameie for alle gardsbruk i Vingelen som har rett i sameiet. 

Rettighetsforholdene i Vingele Sameie er beskrevet i vedlegg 2. 

 

Sameier er det gardsbruk som har rett i sameiet. Den hjemmelshaver som står oppført på det 

sameiende gardsbruk er eier. Sameiende gardsbruk som har samme eier betegnes som en 

driftsenhet. 

 

§ 2. Formål og virkefelt 

Vingelen Sameie har til formål å forvalte de samlede ressurser i sameiet på vegne av 

sameierne som et ledd i utøvelse av landbruksnæring, og på en måte som ikke forringer 

ressursgrunnlaget for framtida. 

 

Vingelen Sameie skal bl.a. legge forholdene til rette for en aktiv, innsiktsfull og økologisk 

forsvarlig forvaltning av naturressursene i sameiet og ellers ivareta sameiernes interesser i 

forhold til den enkelte sameier og i forhold til andre offentlige og private interesser i 

samfunnet. 

 

§ 3. Årsmøte i Vingelen Sameie 

Sameieårsmøtet er det øverste organet i Vingelen Sameie. Sameierne innkalles til ordinært 

årsmøte en gang årlig og hvert år innen utgangen av april. 

 

Innkalling og protokoll 

Saker som ønskes behandlet må være innkommet til styret innen 1. mars. Innkalling til 

sameieårsmøtet skal skje skriftlig til sameierne senest 2 uker før møtet. Saksliste, regnskap, 

årsmelding, budsjettforslag og forslag til arbeidsplan skal vedlegges innkallingen. Årsmøtet 

kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. 

Sameieårsmøtet innkalles av styret. Styrets leder skal påse at det føres skriftlig protokoll fra 

møtet. 

 

Stemmerett 

Sameierne har stemmerett i sameieårsmøtet. Vedtak i sameieårsmøtet fattes med vanlig 

flertall regnet slik at hver driftsenhet har én stemme. Flertallsvedtak må ikke påføre noen 

sameier større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må heller ikke medføre usaklig 

forskjell på flertallets og mindretallets rettigheter. Vedtaket skal ivareta fellesskapets vel og 
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ikke gi urimelige fordeler til flertallet til skade for mindretallet. Vedtektsendring kan kun skje 

ved enstemmighet blant sameierne, ellers må endringene godkjennes av tingretten. 

 

Sameierne kan la seg representere ved fullmektig gjennom skriftlig fullmakt, men ingen kan 

møte med mer enn én fullmakt. Alle vedtak, simpelt eller kvalifisert, regnes av de fremmøtte. 

 

Sameieårsmøtets oppgaver 

Sameieårsmøtet skal før behandling av ordinære saker, behandle og godkjenne framlagte 

skriftlige fullmakter og velge møteleder og to personer som sammen med styrets leder skal 

underskrive protokollen. Sameieårsmøtet skal deretter behandle og godkjenne: 

1.  Styrets forslag til årsmelding 

2.  Styrets forslag til revidert regnskap og balanse, herunder ta stilling til anvendelse av 

sameiets overskudd eller dekning av underskudd 

3.  Valg: a) Så mange medlemmer av fiske- og hytteutvalget med   

   vararepresentanter som står på valg 

  b) Leder av fiske- og hytteutvalget, som samtidig blir medlem av styret 

  c) Så mange styremedlemmer med vararepresentanter som står på valg 

  d) Leder av styret som velges blant styremedlemmene 

  e) Revisor som velges hvert år 

  f) Valgkomité på 2 personer som velges for 2 år 

4.  Budsjett 

5.  Andre saker som er framlagt for sameieårsmøtet 

 

§ 4  Ekstraordinært sameieårsmøte 

Ekstraordinært sameieårsmøte innkalles når styret eller minst 1/3 av sameierne krever det. 

Ekstraordinært sameieårsmøte skal innkalles med minst 4 ukers skriftlig varsel, og saksliste 

skal følge innkallingen. Ekstraordinært sameieårsmøte skal behandle de saker som blir 

framlagt og kan bare fatte vedtak i disse sakene. 

 

§ 5 Styret 

Vingelen Sameie ledes av styre på 4 medlemmer, valgt av sameieårsmøtet. For at styret skal 

være vedtaksført, må minst 3 av styremedlemmene være tilstede (evt. varamedlemmer). Ved 

stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Det velges også to nummererte varamedlemmer som 

trer inn ved forfall blant styremedlemmene. Styremedlemmene og varamedlemmer velges for 

2 år. Første året trekkes et av styremedlemmene og et varamedlem ut til valg ved 

loddtrekning. Styrets leder velges hvert år. Styret konstituerer seg sjøl utover dette.  

 

For at styret skal være vedtaksført, må minst 3 av styremedlemmene være tilstede (evt. 

varamedlemmer). Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

 

Styret skal ivareta sameiets interesser mellom sameieårsmøtene i henhold til sameiets 

vedtekter, vedtak i sameieårsmøtet og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Det skal føres 

protokoll fra styrets forhandlinger. Styret representerer sameiet utad. Vingelen Sameie 

forpliktes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. 
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§ 6 Regler om jakt og fiske 

Ved forvaltningen av jakt og fiske skal hver driftsenhet ha én rett. Dersom det ikke er 

tilstrekkelig med retter til at alle driftsenhetene kan utøve sin rett, skal disse fordeles etter en 

turnusordning mellom driftsenhetene. Sameiet kan omsette retter som ikke utøves av 

driftsenhetene og overskytende retter, til andre enn sameierne. 

 

Vingelen Sameie kan inngå avtale med Vingelen Utmarkslag om å forestå den løpende 

forvaltning av jakt og fiske. Slik avtale må godkjennes av sameieårsmøtet og må være i 

samsvar med sameielovens bestemmelser.  

 

§ 7 Annen bruk av sameiets ressurser 

Annen bruk av sameiet skal forelegges styret og behandles og avgjøres på sameieårsmøtet. 

 

§ 8 Andre forhold 

Tvister mellom sameiet og sameierne eller mellom sameierne innbyrdes om forståelse og 

gjennomføringen av disse vedtektene, avgjøres med bindende virkning av ei voldgiftsnemnd 

på 3 medlemmer, der hver av partene velger sitt medlem. Sorenskriveren i Nord Østerdal 

oppnevner formannen i nemnda. 
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VEDTEKTER FOR VINGELEN UTMARKSLAG 
 

§ 1 VINGELEN UTMARKSLAG 

Vingelen utmarkslag, nedenfor kalt laget, er et organisert fellesskap mellom grunneiere og rettshavere 

innenfor området Vingelen sokn i Tolga kommune. Utmarkslagets grenser er sammenfallende med 

grensene for Vingelen sokn, med følgende unntak: 

1. Mot øst følger grensa soknegrensa fra Glåma og nordover til der denne krysser Sjøvollvegen, 

følger så Sjøvollvegen til denne krysser Tolga elv, følger Tolga elv til øvre Tallsjøen, herfra langs 

Olåa og Storsløbekken opp mot Langsfjellet, fra bekkedelet vest for Milskiftåsen følges vestre 

grein av åa,  

2. Mot nord grenser laget mot Vingelen sameie, og  

3. Mot nordvest (Magnillsjøan) følger grensa eiendomsgrensa mot gnr. 14/5 m.fl.. 

Grensene for laget er innlagt på kart som vedlegges saka. 

§ 2 ANSVAR 

Laget er et eierlag og medeierne har delt, ubegrenset ansvar i samsvar med andelen i laget, jf. § 4 

(proratarisk ansvar). 

§ 3 FORMÅL OG ARBEIDSOMRÅDE 

Lagets formål er å samle grunneierne og rettshaverne i området for i fellesskap å forvalte 

utmarksressursene som en del av landbruksnæringa på en måte som skaper økt grunnlag for arbeid og 

inntekt innenfor ramma av langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning. 

Laget skal innenfor lagets område: 

 forvalte viltet, viltets leveområde og jakt 

 forvalte og vedlikeholde vegnettet 

 legge til rette for utnytting av beiteressursene 

 samordne arealbruken i området med hensyn til utbygging og anleggsvirksomhet som 

nydyrking, veger, fritidsbebyggelse, aktivitetsanlegg o.a. 

 ivareta medlemmenes interesser i forhold til den offentlige forvaltningen og allmennheten 

 

Som grunnlag for forvaltningen skal det utarbeides utmarksplan som skal være retningsgivende for 

styrets og utvalgenes arbeid. Planen rulleres minimum hvert tiende år. 

§ 4 EIERSKAP OG ANDEL 

Samtlige grunneiere som eier 100 daa eller mer innenfor lagets område, er medlemmer i laget.  

Følgende eiendommer er pr. dato medlemmer i laget og har slik andel: 

 

Gnr/bnr Eier Areal Andel 

    daa  

1/1 Knut Aaseng 275 16 

1/2 Erling Aas-Eng 1253 71 
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1/3, 16/2 Ola Normann Aas 851 48 

1/4, 3/16, 10/218 Tor Haakon Aaseng 1906 109 

1/16, 10/21, 177 Ingrid Vingelsgård og Arnstein Enget 2773 158 

2/3, 15, 10/70, 248, 17/41 Lars Sankar-Øyan 743 42 

2/4, 5, 10/229 Hilde Harsjøen og Knut Egil Haug 295 17 

2/8, 10/203 Jon Ragnar Haugen 187 11 

2/16 Erling Birger Semmingsen 115 7 

3/1, 53 Ingunn og Ole Oscar Kleven 358 20 

3/2, 10/46 Olav Aasgård 1470 84 

3/3, 15 Marit Gilleberg og John Haakon Stensli 1425 81 

3/6, 10/136, 11/28, 17/221, 222,  Elin Heggstad 922 53 

3/8, 38, 17/19, 40, 20/54, 3/31 (en halvdel)) Lars Aasen 7553 431 

3/9, 10/8, 72, 11/20 Oddvar Inge Arnestadsveen 499 28 

3/10, 13, 6/4, 11/4 Dag Øistein Jordet 3879 221 

3/11, 7/15, 10/119, 120, 187 Håkon Jordet 1560 89 

3/12, 10/27 Astrid Alice Haug og Jacob Trøan 1187 68 

3/14, 5/2, 10/50 Engebret Østerås 2086 119 

3/18, 29, 30, 42 Jorun og Jens Rune Nyvoll 410 23 

3/22, 24, 56 Grim Jardar Aasgård 3725 212 

3/23, 10/29 Ingmar Nesteby 1097 62 

3/25, 10/220 Jon Oddvar Eide 315 18 

3/33, 16/4 Kristin Dalheim 351 20 

5/1, 17/108 Stig Røset 593 34 

5/5, 19, 10/43, 170, 183, 17/34 Grete Solvor F. Christensen 564 32 

5/6, 6/3, 7/1, 10/45 Einar Hilmarsen 3680 210 

5/7, 8/1, 11/5, 10, 31 Jo Gardar Storhaug 1493 85 

5/8, 17/63 Vigdis Aspelund og Stein Jaran Kaasin 574 33 

5/10, 17/27 Halvor Svalastog 1053 60 

5/21, 10/199, 17/45, 51, 52, 115, 41/43, 47, 81 Trond Magne Aasheim 1116 64 

6/1, 10/93, 11/27 Hildur Moen 2333 133 

6/7, 10/37 Berit og Paul Gerhard Røe 1943 111 

6/8, 10/132, 210, 15/6, 13, 16/3 Arne Vang 430 24 
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7/4, 23, 10/165, 168, 197, 17/49 Åge Magnar Nytrøen 1335 76 

7/8, 11/32, 17/96, 220, 223 Odd Arvid Nordset 965 55 

7/12, 10/109, 16/8, 17/87 Geir Rønning 1633 93 

7/18, 10/11, 16/1 Aud Engebakken og Embret Rønning 2128 121 

9/1, 10/53, 73, 83, 179, 198, 16/5  Amund Fjerdigsgjelten 1461 83 

10/1, 6 Jon Iver Jordet 3489 199 

10/2, 19/8 Ane Jorun Branden 393 22 

10/3, 11/12, 17/114 Lars Ivar Jordet 4046 230 

10/4 Liv Bjørnstad og Ola Eggen 2723 155 

10/7, 17/33 Vigdis og Jon Storhaug 3927 224 

10/9, 211, 15/37, 17/62 Mari Trøan 4505 257 

10/10, 32, 13/1, 15/16 Ranveig Nordskog 1450 83 

10/12 Solveig J og Thor Arne Rosten   5671 323 

10/16 Ola Esten Nordistuen 2317 132 

10/18, 17/22 Arne Haugli 2093 119 

10/19, 15/14, 17/2, 12, 25, 82, 182 Odd Rune Enget 1973 112 

10/24 Amund Hagen 1184 67 

10/26, 42, 232, 17/218, 219 Erik Livoll 680 39 

10/28, 101, 231, 11/18, 22, 12/1 Leif Vingelen 2987 170 

10/30, 57 Anne Lise Moen og Atle Østvold 2382 136 

10/31, 15/9, 17/67, 75, 216, 224 Knut Persvingelen 4408 251 

10/33, 151, 233 Ingeborg Kristine Jordet dødsbo 158 9 

10/35, 55, 56, 64, 94, 196, 17/88 Øivind Motrøen 1824 104 

10/38, 92, 17/237 Inger Johanne og Torfinn Røe 1871 107 

10/39, 17/47, 179 Sigrid Normo Tobro 3757 214 

10/44, 82, 225, 15/26 Ingeborg Trøan Odden 1325 75 

10/47, 205, 11/15 Ole Trøan 805 46 

10/68, 143, 157, 11/6, 23 Magni og Stig Brevad Lien 1005 57 

10/69, 15/7, 22, 17/18 Stig Nordstad 3354 191 

10/74, 17/24, 43 Grethe og Lars Buttingsrud 3305 188 

10/79, 80, 172, 214, 13/3, 15/18 Aashild Synnøve og John Westgaard 1221 70 

10/89, 17/36, 228 Jon Gransletten 1147 65 
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10/106, 11/9, 16, 24  Ingmar Bjørkly 547 31 

10/108, 162 Amund Hagen Haugseng 181 10 

10/131, 17/13, 14 Bjørg Enget 4843 276 

10/137, 11/8, 15/19, 17/50 Turid Vingill 1626 93 

10/139, 140, 147, 16/10 Ole Erik Engset 1160 66 

10/144, 146, 17/69, 137, 215 Sindre Nygård 682 39 

10/158, 17/57, 210, 217 Espen Karlsen 147 8 

10/240, 13/2, 15/12 Ola Trøeng 1072 61 

10/242 Renate og Svein V. Ryen 219 12 

11/1 Karin Synnøve Lilleeidet 2350 134 

12/4, 17/58, 61 Marit Tingstad 457 26 

15/11 Anne Berit Nordvang 3060 174 

15/4, 17/9, 17, 37, 20/14, 3/31 (en halvdel) Erik Røe 3191 182 

15/5 og 17 Helge Rønning 489 28 

15/10 Sigurd Ramstad 280 16 

17/1, 7, 125, 150, 211 Jan Røe 3878 221 

17/3 Gunda Nystuen 1965 112 

17/4, 181 Torfinn Røe 1929 110 

17/5, 81 Elin Vangstrøen 806 46 

17/6, 143, 144, 225 Arild Røhner 385 22 

17/10, 26 Marit Smedaas Andersen 2814 160 

17/11 Roald Røe 2625 149 

17/23 Jo Arild Haugen 3520 200 

17/31, 119, 180, 160/1      Einar Kroken 604 34 

17/35, 83 Esten Kroken 2266 129 

17/38, 92 Jøran Nygård 1581 90 

17/39, 257, 258 Tove Kjos og Olav Korssjøen 117 7 

17/46, 168 Ann Kristin Brudevoll og Nils Hagen 245 14 

17/73 Bratthø AS v/Olav Rønning 721 41 

17/101, 178, 183, 188 Torill S og Hallvard Urset 1161 66 

17/103, 212, 19/50 Skjalg Urset 1272 72 

17/109, 19/1 Toril Østvang 4356 248 
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17/111, 236, 19/17 Hege Iren Tollan og Harald Sørli 207 12 

17/132 Kjell Steinar Haugli 409 23 

17/140 Jogra Steinindustri AS v/Bjørn Johnsen 297 17 

19/3 Olav Østvang 3344 190 

19/19, 23 Per Sverre Lysgård 254 14 

Sum   175596 10000 

 

Eierandelen følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne. 

Dersom en eiendom blir delt og den fradelte parsellen er landbrukseiendom, blir den fradelte 

eiendommen automatisk med i laget dersom areal innenfor området følger med den fradelte 

eiendommen eller får del i rettigheter som bruksordninga omfatter. Størrelsen på andelen skal være 

avtalt mellom selger og kjøper på forhånd. Selger er ansvarlig for å avklare dette. Hovedbrukets andel 

skal i tilfelle reduseres tilsvarende. 

Nye eiendommer kan etter søknad tas opp i laget dersom eiendommene naturlig sogner til området. 

§ 5 ARBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE 

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Innenfor rammene av vedtektene, vedtak, vedtatt 

budsjett og arbeidsplan blir laget forpliktet av lederen sammen med nestlederen. 

§ 6 ÅRSMØTE 

1. Konstituering 

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. 

Ordinært årsmøte skal holdes innen 1. mai hvert år. 

Bare medlemmer i laget har rett til å delta på årsmøtet. 

Et medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn 

en fullmakt. 

Lederen innkaller til årsmøte. 

Innkallinga skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Saksliste, regnskap, årsmelding, 

budsjettforslag og forslag til arbeidsplan skal følge innkallinga. 

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallinga. 

Saker som en ønsker behandlet på årsmøtet, må være innkommet til styret innen 1. mars. 

2. Valg og avstemning 

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir gjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de 

frammøtte. 

Ved avstemning og valg har hver stemme i forhold til sin andel etter § 4. Dersom alle er enige om det, 

kan avstemning skje ved at hver har en stemme. 

Ved skriftlig avstemning blir blanke stemmer regnet som ikke avgitte stemmer. 
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Likt stemmetall ved valg blir avgjort ved loddtrekning. Ved stemmelikhet ellers har møtelederen 

dobbeltstemme. 

Årsmøtet er vedtaksført når innkallinga har skjedd på lovlig måte. 

Flertallsvedtak må ikke påføre noen medeier større kostnader og ulemper enn nytte. Vedtaket må 

heller ikke medføre usaklig forskjell på flertallets og mindretallets rettigheter. Vedtaket skal ivareta 

fellesskapets vel og ikke gi urimelige fordeler til flertallet til skade for mindretallet. 

3. Årsmøtet skal: 

 Velge møteleder. 

 Velge protokollfører. 

 Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste. 

 Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen. 

 Behandle styrets årsmelding og det reviderte regnskapet, arbeidsplan og budsjettforslag. 

 Behandle fagutvalgenes, herunder også veglagets årsmeldinger, arbeidsplaner og budsjett. 

 Behandle innkomne saker. 

 Velge leder i laget. Denne blir valgt for to år om gangen. 

 Velge så mange styremedlemmer i laget med vararepresentanter som står på valg. 

 Velge ledere i fagutvalgene. Lederne blir valgt for to år om gangen. 

 Velge så mange styremedlemmer i fagutvalgene med vararepresentanter som står på valg. 

 Velge to revisorer med vararepresentanter for to år. Etter første året er den ene på valg etter 

loddtrekning. 

 Velge valgnemnd. 

 Vedta hvor mye av overskottet som skal utbetales til medeierne. 

 

4. Videre kan årsmøtet bl.a.: 

 Vedta regler for jakt og priser for dette. 

 Gi retningslinjer for jakt 

 Vedta regler om hvem som kan utøve jakt på vegne av medeier. 

 Vedta inndeling av jaktfelt. 

 Samordne jakt- og jakttider med beitebruk. 

 Delegere myndighet til styret/ fagutvalg. 

 Gi retningslinjer for viltstelltiltak, fangstrapportering, jaktutøvelse o.l. 

 Vedta å: avgrense jakttider, frede enkelte viltarter og/eller frede enkelte områder for jakt. 

 Vedta godtgjørelse for tillitsvalgte. 

 Vedta å leie inn ekstern hjelp til regnskapsførsel, sekretærarbeid o.a. 

 Vedta å melde laget inn i et større samarbeidsorgan. 

 Vedta opptak av nye eiendommer. 

 Vedta endringer av vedtektene, jf. § 16. 

 Vedta å tegne forsikring mot erstatningsansvar. 

 Gjøre vedtak i andre saker som angår laget. 

 

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller representanter for 1/3 av andelene krever det. 

Frist og framgangsmåte for innkalling er den samme som for vanlig årsmøte. Sakslista skal følge 

innkallinga. Det kan bare gjøres vedtak i de saker som er nevnt i innkallinga. 
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§ 8 STYRET 

1. Sammensetting 

Laget blir ledet av et styre på fem medlemmer, med personlige vararepresentanter. For at styret skal 

være vedtaksført, må minst tre av styremedlemmene delta (evt. vararepresentanter). 

Styret velger selv nestleder og sekretær blant sine medlemmer. 

Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen, men likevel slik at 2 medlemmer (etter loddtrekning) 

er på valg etter 1. året. 

2. Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret: 

 Arrangere årsmøte, legge fram årsmelding og revidert regnskap for forrige år og legge fram 

forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende år. 

 Arbeide for rasjonell drift og utnyttelse av lagets område i samsvar med formålsparagrafen. 

 Være medeiernes talerør overfor offentlige og private organer i areal- og friluftsspørsmål. 

 Leie inn ekstern hjelp til regnskapsførsel, sekretærarbeid o.a. 

 Behandle regnskap, budsjett og arbeidsplan for fagutvalgene. 

 Evt. organisere tilretteleggelse av et effektivt naturoppsyn. 

3. Protokoll 

Det skal føres møteprotokoll for styremøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for samtlige 

medeiere. 

§ 9 LEDER 

Lederen i laget har ansvaret for og fullmakt til å melde laget inn i aktuelle og lovpålagte offentlige 

registre. 

§ 10 JAKTUTVALG 

1. Formål 

Jaktutvalget har som formål å organisere utnyttelse av viltressursene på en langsiktig forsvarlig måte. 

Utvalget skal administrere både storvilt- og småviltjakta. 

2. Ledelse 

Jaktutvalget er et utvalg på fem medlemmer med personlige vararepresentanter. 

For at styret skal være vedtaksført, må minst tre av styremedlemmene delta (evt. vararepresentanter). 

Jaktutvalget velger selv nestleder blant sine medlemmer. Medlemmene blir valgt for to år om gangen, 

men likevel slik at to medlemmer (etter loddtrekning) er på valg etter 1. året. 

Det skal føres protokoll for utvalgets møter. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medeierne 

i laget. 

Jaktutvalget blir forpliktet gjennom lederen sammen med nestlederen. 

Jaktutvalget står ansvarlig overfor laget. 

3. Jaktutvalget skal: 

 Administrere jakta innen området i samsvar med vedtektene og vedtak/retningslinjer gjort av 

laget. 
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 Lyse ut jakta og avgjøre hvem som får tildelt jakt 

 Levere årsmelding og revidert regnskap til lagets styre innen 1. april. 

 Utarbeide forslag til arbeidsplan og budsjett for inneværende år. 

 Sette fram forslag til jaktpriser og lignende for årsmøtet. 

 Være bindeledd til offentlige viltmyndigheter. 

 Søke om tildeling av fellingstillatelse for hjortevilt. 

 Fordele fellingstillatelser mellom jaktfeltene. 

 Utarbeide forslag til nye grenser for jaktfeltene når dette er aktuelt. 

 Reagere på ulovlig jakt på lagets område. 

 Sette fram forslag om samordning av jakt og jakttider med beitebruk. 

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

 

4. Jaktutvalget kan: 

 Sette fram forslag om viltstelltiltak. 

 Sette fram forslag om å avgrense jakttider, frede enkelte viltarter og/eller frede enkelte 

områder for jakt. 

 Godkjenne - i samsvar med årsmøtevedtak - hvem som kan utøve jakt på vegne av medeier. 

 

§ 10-1 HJORTEVILTJAKT 

1. Vald og feltinndeling 

Lagets område, jf. § 1, utgjør et jaktvald, jf. viltlovens kap. V. 

Et jaktfelt for hjortevilt kan ikke være mindre enn at det gir grunnlag for to fellingsløyver. Feltene skal 

ha slik form og avgrensning at det kan jaktes effektivt og forsvarlig. 

2. Utøvelse av storviltjakt 

Jaktlag bestående av medeiere eller flertall av medeiere, eller andre som etter årsmøtevedtak 

kan opptre på vegne av medeiere, skal ha fortrinnsrett til storviltjakt, inkludert rådyrjakt. Men en som 

eier flere bruksnummer får likevel bare en fortrinnsrett. Det samme gjelder der det er flere eiere til ett 

bruksnummer. 

Jaktlag som ønsker å leie jakt, søker jaktutvalget innen fastsatt dato. Melder det seg flere 

jaktinteresserte enn det er jakt til, er det opp til jaktutvalget, etter retningslinjer fra årsmøtet, å avgjøre 

hvem som får leie jakt. 

Dersom det er storvilt- og/eller rådyrjakt medeierne ikke ønsker å leie, kan jaktutvalget leie ut denne 

til utenforstående. 

Tildelt jakt kan ikke overføres til andre uten etter godkjennelse av jaktutvalget. 

3. Spesielle grunneierfelt 

Grunneiere som selv ønsker å utøve jakta og i fellesskap kan stille egne områder som er store og 

arronderingsmessig gode nok som egne jaktfelt, kan etter søknad få godkjent slikt jaktfelt av årsmøtet. 

Disse grunneierne skal i tilfelle ha førsterett til å leie feltet. En forutsetning for godkjennelse av slikt 

felt er at dette ikke skaper vansker for feltinndelingen ellers. Slik godkjennelse kan gis for inntil tre år 

om gangen under forutsetning av nødvendig kvotetildeling. 
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§ 10-2 SMÅVILTJAKT 

1. Feltinndeling 

Området skal deles i høvelige jaktfelt for småvilt og leies ut. Feltene skal ha slik form og avgrensning 

at det kan jaktes effektivt og forsvarlig. Minst ett av disse feltene skal være for medeierne i 

utmarkslaget fra første jaktdag. Medeierne skal kunne jakte i dette feltet mot kjøp av jaktkort. 

Feltinndelingen kan variere gjennom jaktsesongen. 

1.1 Spesielle grunneierfelt 

Grunneiere som selv ønsker å utøve jakta og i fellesskap kan stille egne områder som er store og 

arronderingsmessig gode nok som egne jaktfelt, kan v/søknad få godkjent slikt jaktfelt av årsmøtet. 

Disse grunneierne skal i tilfelle ha førsterett til å leie feltet. En forutsetning for godkjennelse av slikt 

felt er at dette ikke skaper vansker for feltinndelingen ellers. Slik godkjennelse kan gis for inntil tre år 

om gangen. 

§ 10-3 JAKTPRISER 

1. Elgjakt, hjortejakt og rådyrjakt 

Årsmøtet fastsetter prisen for jakta. 

2. Annen jakt 

Årsmøtet fastsetter priser for den resterende del av jakta. 

§ 11 FISKEUTVALG – Opphevet på årsmøte 08.04.2013 

§ 12 FORVALTNING AV VEGER 

1. Vegene 

Vingelen utmarkslag forvalter de vegene innenfor utmarkslagets område som er markert med blå, rød 

og grønn farge på framl. dok. nr.  

2. Formål og ansvar 

Vegutvalget har som formål å forvalte, vedlikeholde og sørge for tilstrekkelig vegstandard på vegene, 

om nødvendig ved opprusting/omlegging. Vegene skal på tidsmessig måte tjene jord-, skog-, støls, 

utmarks- og boliginteressene innenfor vegenes dekningsområde.  

Medlemmene i utmarkslaget har delt, ubegrenset ansvar i samsvar med vegandelene i laget 

(proratarisk ansvar), jf. pkt. 4 nedenfor.  

Vegutvalget skal: 

 Lede drifta av vegene, sette bort arbeid, føre tilsyn med arbeid m.v. i samsvar med vedtektene, 

vedtak på årsmøtet og godkjent budsjett og arbeidsplan. 

 Sette i gang mindre arbeid som må gjøres for å hindre skade på vegen og i den sammenheng 

gjøre nødvendige innkjøp. 

 Levere årsmelding og revidert regnskap til lagets styre innen 1. april. 

 Utarbeide forslag til arbeidsplan og budsjett for inneværende år. 

 Sørge for forsvarlig vedlikehold, rydding av vegkanter, høvling og grusing, kontroll av 

stikkrenner/veggrøfter o.l. 

 Lyse ut vinterbrøytinga og godta tilbud. 
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 Hindre ufornuftig bruk av vegen ved å regulere eller stoppe kjøring i kortere eller lengre tid, f. 

eks. under teleløsning og i regnperioder. 

 Nekte bruk av vegen ved manglende betaling. 

 Nekte bruk av vegen for medeiere som ikke retter seg etter vedtektene og gjeldende vedtak. 

 Avtale særskilt bruk mot særskilt avgift, jf. § 11, pkt. 4. 

 

3. Vegutvalg, rodemenn 

Vegutvalget er et utvalg på tre medlemmer med personlige vararepresentanter. 

For at utvalget skal være vedtaksført, må samtlige medlemmer (evt. vararepresentanter) delta. 

Vegutvalget velger selv nestleder blant sine medlemmer. Medlemmene blir valgt for to år om gangen, 

men likevel slik at ett medlem (etter loddtrekning) er på valg etter 1. året. 

Vegutvalget kan oppnevne rodemenn for de enkelte vegene i laget. 

Det skal føres protokoll for utvalgets møter. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medeierne i 

laget.  

Veglaget blir forpliktet gjennom lederen sammen med nestlederen. 

Vegutvalget står ansvarlig overfor laget.  

4. Medeiere/vegandeler 

Følgende eiendommer er medeiere i vegene med slike andeler: 

Gnr/bnr Eier Andel 

  Økonomi Stemmegivning 

1/1 Knut Aaseng 3 5 

1/2 Erling Aas-Eng 83 94 

1/3, 16/2 Ola Normann Aas 10 17 

1/4, 3/16, 10/218 Tor Haakon Aaseng 90 106 

1/16, 10/21, 177 Ingrid Vingelsgård og Arnstein Enget 100 124 

2/3, 15, 10/70, 248, 17/41 Lars Sankar-Øyan 0 6 

2/4, 5, 10/229 Hilde Harsjøen og Knut Egil Haug 0 3 

2/8, 10/203 Jon Ragnar Haugen 0 2 

2/16 Erling Birger Semmingsen 0 1 

3/1, 53 Ingunn og Ole Oscar Kleven 23 26 

3/2, 10/46 Olav Aasgård 67 80 

3/3, 15 Marit Gilleberg og John Haakon Stensli 32 44 

3/6, 10/136, 11/28, 17/221, 222,  Elin Heggstad 53 61 

3/8, 38, 17/19, 40, 20/54, 3/31 (en halvdel)) Lars Aasen 160 225 
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3/9, 10/8, 72, 11/20 Oddvar Inge Arnestadsveen 18 22 

3/10, 13, 6/4, 11/4 Dag Øistein Jordet 33 66 

3/11, 7/15, 10/119, 120, 187 Håkon Jordet 86 99 

3/12, 10/27 Astrid Alice Haug og Jacob Trøan 33 43 

3/14, 5/2, 10/50 Engebret Østerås 81 99 

3/18, 29, 30, 42 Jorun og Jens Rune Nyvoll 5 9 

3/22, 24, 56 Grim Jardar Aasgård 94 126 

3/23, 10/29 Ingmar Nesteby 45 54 

3/25, 10/220 Jon Oddvar Eide 0 3 

3/33, 16/4 Kristin Dalheim 21 24 

5/1, 17/108 Stig Røset 0 5 

5/5, 19, 10/43, 170, 183, 17/34 Grete Solvor F. Christensen 5 10 

5/6, 6/3, 7/1, 10/45 Einar Hilmarsen 217 248 

5/7, 8/1, 11/31 Jo Gardar Storhaug 31 44 

5/8, 17/63 Vigdis Aspelund og Stein Jaran Kaasin 0 5 

5/10, 17/27 Halvor Svalastog 0 9 

5/21, 10/199, 17/45, 51, 52, 115, 41/43, 47, 81 Trond Magne Aasheim 16 26 

6/1, 10/93, 11/27 Hildur Moen 166 186 

6/7, 10/37 Berit og Paul Gerhard Røe 60 77 

6/8, 10/132, 210, 15/6, 13, 16/3 Arne Vang 17 21 

7/4, 23, 10/165, 168, 197, 17/49 Åge Magnar Nytrøen 98 109 

7/8, 11/32, 17/96, 220, 223 Odd Arvid Nordset 22 30 

7/12, 10/109, 16/8, 17/87 Geir Rønning 61 75 

7/18, 10/11, 16/1 Aud Engebakken og Embret Rønning 179 197 

9/1, 10/53, 73, 83, 179, 198, 16/5  Amund Fjerdigsgjelten 72 84 

10/1, 6 Jon Iver Jordet 203 233 

10/2, 19/8 Ane Jorun Branden 20 23 

10/3, 11/12, 17/114 Lars Ivar Jordet 138 173 

10/4 Liv Bjørnstad og Ola Eggen 290 313 

10/7, 17/33 Vigdis og Jon Storhaug 236 270 

10/9, 211, 15/37, 17/62 Mari Trøan 249 287 

10/10, 32, 13/1, 15/16 Ranveig Nordskog 177 189 
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10/12 Solveig J og Thor Arne Rosten   214 262 

10/16 Ola Esten Nordistuen 148 168 

10/18, 17/22 Arne Haugli 83 101 

10/19, 15/14, 17/2, 12, 25, 82, 182 Odd Rune Enget 51 68 

10/24 Amund Hagen 84 94 

10/26, 42, 232, 17/218, 219 Erik Livoll 58 64 

10/28, 101, 231, 11/18, 22, 12/1 Leif Vingelen 134 160 

10/30, 57 Anne Lise Moen og Atle Østvold 199 219 

10/31, 15/9, 17/67, 75, 216, 224 Knut Persvingelen 142 180 

10/33, 151, 233 Ingeborg Kristine Jordet dødsbo 2 3 

10/35, 55, 56, 64, 94, 196, 17/88 Øivind Motrøen 70 86 

10/38, 92,  Inger Johanne og Torfinn Røe 122 138 

10/39, 17/47, 179 Sigrid Normo Tobro 197 229 

10/44, 82, 225, 15/26 Ingeborg Trøan Odden 26 37 

10/47, 205, 11/15 Ole Trøan 53 60 

10/68, 143, 157, 11/6, 23 Magni og Stig Brevad Lien 142 151 

10/69, 15/7, 22, 17/18 Stig Nordstad 150 179 

10/74, 17/24, 43 Grethe og Lars Buttingsrud 91 119 

10/79, 80, 172, 214, 13/3, 15/18 Aashild Synnøve og John Westgaard 128 138 

10/89, 17/36, 228 Jon Gransletten 53 63 

10/106, 11/9, 16, 24  Ingmar Bjørkly 40 45 

10/108, 162 Amund Hagen Haugseng 3 5 

10/131, 17/13, 14 Bjørg Enget 117 158 

10/137, 11/8, 15/19, 17/50 Turid Vingill 60 74 

10/139, 140, 147, 16/10 Ole Erik Engset 129 139 

10/144, 146, 17/69, 137, 215 Sindre Nygård 25 31 

10/158, 17/57, 210, 217 Espen Karlsen 1 2 

10/240, 13/2, 15/12 Ola Trøeng 69 78 

10/242 Renate og Svein V. Ryen 5 7 

11/1 Karin Synnøve Lilleeidet 85 105 

12/4, 17/58, 61 Marit Tingstad 3 7 

15/11 Anne Berit Nordvang 147 173 
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15/4, 17/9, 17, 37, 20/14, 3/31 (en halvdel) Erik Røe 76 103 

15/5 og 17 Helge Rønning 54 58 

15/10 Sigurd Ramstad 11 13 

17/1, 7, 125, 150, 211 Jan Røe 111 144 

17/3 Engebret Nystuen 35 52 

17/4, 181, 237 Torfinn Røe 87 103 

17/5, 81 Elin Vangstrøen 33 40 

17/6, 143, 144, 225 Arild Røhner 5 8 

17/10, 26 Marit Smedaas Andersen 54 78 

17/11 Roald Røe 39 61 

17/23 Jo Arild Haugen 78 108 

17/31, 119, 180, 160/1      Einar Kroken 61 66 

17/35, 83 Esten Kroken 47 66 

17/38, 92 Jøran Nygård 29 43 

17/39, 257, 258 Tove Kjos og Olav Korssjøen 0 1 

17/46, 168 Ann Kristin Brudevoll og Nils Hagen 12 14 

17/73 Bratthø AS v/Ola Rønning 17 23 

17/101, 178, 183, 188 Torill S og Hallvard Urset 27 37 

17/103, 212, 19/50 Skjalg Urset 29 40 

17/109, 19/1 Toril Østvang 26 63 

17/111, 236, 19/17 Hege Iren Tollan og Harald Sørli 13 15 

17/132 Kjell Steinar Haugli 5 8 

17/140 Jogra Steinindustri AS v/Bjørn Johnsen 7 10 

19/3 Olav Østvang 0 29 

19/19, 23 Per Sverre Lysgård 4 6 

  Vingelen sameie 1500 1500 

  Vingelen utmarkslag 1500 0 

10/180 Per Arne Tollefshagen 5 5 

10/236 Liv Trøan og Terje Sundt 5 5 

10/253 Einar Heggstad 5 5 

Sum   10000 10000 
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Eierandelen følger eiendommen og kan ikke skilles fra denne.  

Dersom en eiendom blir delt og den fradalte parsellen er landbrukseiendom som sogner til vegen, har 

denne rett og plikt til å bli medeier i vegene.  

Ny andelsfordeling blir avgjort av styret etter nytte.  

Som nye medeiere kan etter søknad tas opp andre eiendommer i området og andre som vegeierne 

ønsker å ha med.  

5. Andre brukere av vegene 

Medeiere i vegene som fester bort/selger hyttetomter, skal betale særskilt tilknytningsavgift for at 

hytteeierne/-brukerne skal få bruke vegene. 

Tilknytningsavgifta gir hytteeierne/-brukerne bruksrett til vegene for seg og sine husstandsmedlemmer 

mot å betale ei fast årsavgift. Bruksretten gjelder også ved framleie.  

Brukerne må rette seg etter vegutvalgets vedtak om bruken av vegene.  

6. Grunn til vegene 

1. Veggrunn 

Ved framtidige utbedringer av vegene, skal medeierne vederlagsfritt stille grunn til disposisjon til veg, 

grøfter, møteplasser og snuplasser. Dette gjelder også nødvendige fyllmasser som må tas utenfor selve 

veglinja. Denne bestemmelsen er avgrenset til å gjelde for utmark (definisjon: friluftsloven § 1) og 

inntil 10 m fra vegens midtlinje. Dersom noen grunneier slik må avstå svært mye grunn, kan man 

likevel kreve godtgjørelse for dette.  

Annet areal enn nevnt ovenfor, skal likevel medeierne stille til disposisjon for veglaget mot 

godtgjørelse. Dette gjelder bare for mindre omlegginger/utbedringer av vegen.  

2. Godtgjørelse 

Krav om godtgjørelse etter pkt. 6.1 settes fram for styret innen 2 - to - måneder etter at arbeidet er 

ferdig.  

3. Varsel  

Styret har plikt til å varsle aktuelle grunneiere i rimelig tid før vegarbeid nevnt ovenfor blir satt i gang.  

4. Grus 

All grus som blir tatt utenom veglinja - etter avtale med grunneier - skal betales etter vanlige satser for 

slik masse i distriktet.  

7. Vegavgift (bom-, sesong- og tilknytningsavgift) 

All personbilbruk på vegene krever at det er betalt bom- eller sesongavgift. 

1. Bom- og sesongavgift 

Avgifta gjelder for barmarksesongen. 

2. Brøyteavgift 

Brøyteavgifta (bom- og/eller sesongavgift) gjelder for brøytesesongen. 

3. Tilknytningsavgift 
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Tilknytningsavgifta er en engangsavgift og gir ingen andel i vegene. Medeier som selger/fester bort 

tomter, skal betale inn avgifta, jf. pkt. 5.  

4. Særskilt avgift 

Nødvendig transport som må skje i perioder da vegutvalget har avgrenset bruken av vegene, kan 

avtales mot særlig avgift og på særlige vilkår.  

Det kan også avtales særskilt avgift for bruk av vegene i andre sammenhenger.  

8. Bruk av vegene 

Transport må ikke skje når det kan være fare for skade på vegbane, stikkrenner eller grøfter.  

Det er forbudt å legge tømmer eller annet trevirke inn i vegbanen, i veggrøfter, på møte- eller 

snuplasser.  

Kvist og annet hogstavfall må straks fjernes fra slike steder. Det må vises spesiell forsiktighet ved 

nedbaring av bekker utenfor vegområdet.  

Skade på vegbane og stikkrenner som skyldes transport, skogdrift o.a. skal utbedres straks. 

Dersom utbedring ikke skjer, vil pkt. 9 bli gjort gjeldende.  

9. Ansvar for skade 

Alle som bruker vegene og som ikke holder seg til vedtektene eller retter seg etter pålegg fra styret, er 

selv ansvarlige for skader de slik påfører vegene. Dersom skade ikke blir utbedret tilfredsstillende, kan 

vegutvalget får utført utbedringen for medeierens/brukerens regning.   

10. Over- og underskott 

Underskott må dekkes av medeierne og utlignes i samsvar med andelsforholdet, jf. pkt. 4. Evt. 

overskott skal gå til drift av laget.  

11. Investeringer/vedlikehold.  

Anleggskostnader, vedlikeholdskostnader og kostnader med andre vedtatte investeringer, skal utlignes 

på medeierne i forhold til andelene i vegene. 

Vedtak om utligning må ikke over tid påføre noen medeier større kostnader og ulemper enn nytte.  

12. Utmelding 

Der er ikke lov til å melde seg ut av laget. De som er opptatt som medlemmer i medhold av pkt. 4 siste 

avsnitt, kan likevel melde seg ut. De har i tilfelle ikke krav på å få tilbakebetaling for andel eller del 

avlagets formue.  

13. Endringer 

For å endre disse reglene kreves 2/3 flertall av de frammøtte, regnet etter andel, jf. pkt. 4. Ved andre 

gangs behandling kreves likevel bare vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de frammøtte regnet 

etter andel. Vedtektsendring kan ikke skje før 5 år etter at denne saka er rettskraftig med mindre det 

blir vedtatt enstemmig.  

Unntak er pkt. 2, 12 og 13 som ikke kan endres.  

Endring av pkt. 4 kan bare gjøres ved vesentlig omlegging eller forlengelse av vegen, bygging eller 

opptak av nye sideveger og andre forhold som i vesentlig grad endrer forutsetningene for 

kostnadsfordelinga. 
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Endringa skal i tillegg være i forhold til nytteverdien etter omlegginga. Dersom det ikke blir enighet 

om fordelinga, kan spørsmålet bringes inn for jordskifteretten etter jskl. § 4.  

§ 13 INNTEKTER OG UTGIFTER 

Inntekter og utgifter skal fordeles i samsvar med andelsfordelinga i laget, jf. § 4. 

Til fremme av lagets formål kan laget beholde inntil 10 % av lagets samlede nettoinntekter 

(bruttoinntekt - driftskostnader) fra jakt. 

Gjenstående del av nettoinntektene skal fordeles på medlemmene etter andelsfordelingen gitt under  

§ 4. 

Medlemmene hefter for lagets gjeld i samsvar med andelsforholdet i laget, jfr. § 4. 

§ 14 INVESTERINGER/FINANSIERING 

Medeierne plikter å betale inn til laget nødvendig beløp for drift og vedtatte investeringer i laget. 

Beløpet skal utlignes i forhold til den enkeltes andel i laget. Plikt til innbetaling gjelder ikke dersom 

denne over tid vil påføre medeieren større kostnader og ulemper enn nytte.  

§ 15 UTMELDING 

Det er ikke lov å melde seg ut av laget. De som er opptatt som medlemmer i medhold av § 4, siste 

setning, kan likevel melde seg ut. De har i så fall ikke krav på å få tilbake betaling for andel eller del 

av lagets formue. 

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER 

For å endre disse reglene kreves 2/3 flertall av de frammøtte, regnet etter andel, jf. § 4. Ved andre 

gangs behandling kreves likevel bare vanlig flertall (simpelt relativt flertall) blant de frammøtte regnet 

etter andel. Vedtektsendring kan ikke skje før 5 år etter at denne saka er rettskraftig med mindre det 

blir vedtatt enstemmig. Unntak er §§ 3, 15, 16 og 17 som ikke kan endres. 

§ 17 OPPLØSNING 

Oppløsning av laget kan bare skje om alle medlemmene stemmer for det, ev. ved nytt jordskifte, og 

først etter 10 år, jf. jskl. § 4. 

 

 


