
 

Orientering til grunneiere i Vingelen Utmarkslag 2015 
 
Styret i Vingelen Utmarkslag har følgende sammensetning:  
Jarle Nordskog leder  jarlenor@vingelen.no  Tlf: 971 97 058 
Knut Haug  nestleder kehaug1@frisurf.no   Tlf  415 17 541 
Jon Iver Jordet  leder jakt jonjordet@gmail.com  Tlf: 906 42 564 
Øyvind Motrøen leder vei  oivindmotroen@hotmail.no  Tlf: 901 02 778 
 
Vi minner om følgende rutiner for kommunikasjon:  

 Alle tilbakemeldinger, innspill eller klager til styrene eller noen av lagenes 
utvalg, skal fremmes skriftlig og begrunnes. Det er greit å bruke E-post til 
dette.  

 Gjelder tilbakemeldingen innspill eller klager på elgjakt og hjortejakt, skal den 
fremmes av jaktlagets leder.  

 
Veiutvalget  
 
Innkreving av avgift  
På årsmøtet i år ble det vedtatt en veiavgift på kr. 35,- pr andel i veilaget. Se § 12 i 
vedtektene som viser medeiere/vegandeler. Når vegandelen for den enkelte veieier 
beregnes legges følgende vekttall til grunn: 

 

Kategori Vekt 

Seter med mjølkeproduksjon  1 000 

Seter med kjøttproduksjon 400 

Bolig på gård 400 

Seter som fritidshus 200 

Bolig uten gård 200 

Dyrka mark 30 pr. daa 

Skog inkl. overflatedyrka og beite 1 pr. daa  

 
Kjøp av oblater  
Veioblater selges på Bua, Coop Marked Vingelen og koster kr 600,- Kun gyldig når den 
er klistret på bilruta.  
Annen organisert næringskjøring for grunneiere (enkeltturer) som dyrebil, dyrlege, 
ulike servicefolk og entreprenører kjører gratis som tidligere.  
 
Veihøvling  
Det vil i år bli brukt storhøvel på i hvert fall hovedveiene. Embret Rønning høvler det 
øvrige veinettet, så rodemenn tar kontakt med ham ved behov.  
Den vesle veiskrapa er som før stasjonert ved Vingelen Mek. All bruk av den, henting og 
levering, noteres i bok som ligger i kasse. 
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Grussalg 
I Ryseteråsen er det ca. 1000 m3 knust grus. I Olaberget er det 120 m3 som vil bli lagt 
utenfor gjerdet etterhvert. Langøien vil knuse opp mer grus for salg i Olaberget, samt 
singel i løpet av våren/sommeren, men pris pr m3 er uvisst enda. 
 
Priser for grus:  Ryseteråsen  knust grus kr. 95,- pr. m3 inkl. mva  

sams masse kr. 20,- pr. m3 inkl. mva  
Olaberget  Knust grus Kr. 100,- pr. m3 inkl. mva  

Riktig mengde som hentes skal skrives i boka! 
 
Øvrig info: 
I år må vi prioritere å støpe dekke på brua ved Storhaugvollen og ordne trebrua ved 
Hunsjøbekken i Øyom evt. rive denne og legge ned rør. Veiutvalget skal også prøve å få 
til møteplasser bortpå Åsen. 
 
Ellers gjør vi nødvendig vedlikehold på veinettet. 
 

Vi oppfordrer grunneierne til å holde det ryddig langs veiene, samt 
hogge vekk trær som henger innover veien. 
 
Kontakt 
Ønsker folk å ta opp ting med veiutvalget så send brev eller e-post til Øyvind Motrøen 
oivindmotroen@hotmail.no 
Dersom du trenger kontakt raskt så er telefonnummeret 901 02 778 
Ola Esten Nordistuen 952 88 848 
Grim Jardar Aasgård  913 29 856 
 
Rodemenn  
Kvenndalen -Åsen      Lars Aasgård  952 11 389  
Lia - Li-veien - Lonbrøttet - Lonsjølia   Stig B. Lien   917 55 826  
Langsetra      Embret Rønning  995 46 114  
Svartåsen - Londalen     Ingmar Nesteby  911 75 483  
Brøttet - Myrstadberget     Geir Rønning   907 46 312  
Gjeldalen - Berget- Øian     Lars Ivar Jordet  909 79 289  
Nygjelten - Sæteråsen - Vingelseterveien  Jo Arild Haugen  980 73 169  
Sæteråsen - Øian      Arve Trøan  958 44 949 
Rodemenn for Langsetra - Butjønnbakken og Bratthøveien er lederne i sauhamnelaga. 
 

Jaktutvalget 

Styret i jaktutvalget er: 
Jon Iver Jordet (leder), Stian Nystuen, Erik Livoll, Skjalg Urset Dalseng og Elin 
Vangstrøen. 
 
Predatorer 
Det er viktig at alle leverer en ordentlig liste med navn, kontonummer, antall av hvert 
dyr, dato for felling og fellingssted.  Høyre framfot skal leveres inn sammen med 
denne info. Husk jakttidene! Det skal utarbeides en plan for veien videre med 
skuddpremier sammen med Vingelen sameie. 
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Skuddpremiesatser:  
Rev 600,-  Kråke 200,-  Røyskatt 100,- 
Mår  600,-  Ravn 300,-  Grevling 200,- 
Mink 600,-  Måke 200,-  Skjære  50,- 
 
Jaktspot 
Det selges også i år rådyr- og skogsfuglkort via Jaktspot. Antall rådyrkort og vurdering 
av salg hjortekort vil bli vurdert av jaktutvalget. Våre produkter ligger på 
www.jaktspot.no  
 
Hare 
Harefeltene er utleid og fungerer greit. Salg av harekort via jaktspot vil bli vurdert 
stoppet da vi enda ikke har solgt kort til utenbygds. 
 
Rådyr 
Bestanden ser ut til å være meget god og viltnemda i Tolga har kvotefri jakt i år, 
kvoten vurderes årlig.  
 
Hjort og elg 
En person fra jaktutvalget var på årsmøte i elgregionen, ingen spesielle saker på dette 
møtet som angår oss. Referat og annen info fra årsmøte elgregionen kan leses på 
www.fjellelg.no. 
Kvoten for elg er den samme som i fjor, mens kvoten for hjort er på 35 dyr. Liste til 
jaktledere for utfylling av jaktlagsmedlemmer sendes ut ila slutten på mai/start på 
juni. Elgjakta fordeles på lagene etter bestemt rullering (siste år i 3 års rullering) og 
plakat vil komme opp på bua.  
 
God sommer ønskes dere alle fra veiutvalget, jaktutvalget og hovedstyret! 
 

 
 
 
Orientering til sameierne i Vingelen sameie 2015 

Styret i Vingelen sameie har følgende sammensetning: 
John Haakon Stensli (leder)  jhstensli@gmail.com  tlf 995 46 115 
Trond Magne Aasheim   tron-mag@online.no  tlf 917 02 859 
Lars Ivar Jordet    lajordet@bbnett.no   tlf 909 79 289 
Jakob Trøan, fisk/hytte   jakob@alvdalskurlag.no tlf 913 60 373 
 
Rein 

Orientering fra årsmøte i Forollhogna kan leses på www.hognareinen.no. 
Reinskort hentes 12. august mellom kl. 19.00 og 21.00 på Sagmoen, ellers må kortene 
hentes hos Trond Magne. 
De som ikke skal jakte på kortene selv må varsle innen 1 august til Trond Magne hvem 
som skal jakte på kortene. Det gjelder ikke de som selger gjennom sameiet v/ 
Rådhuset Vingelen. 
De som eventuelt skal selge rein til utenlandske jegere, må være oppmerksom på 
særlige regler som gjelder for disse. Ta kontakt med Rådhuset Vingelen! 
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Hvis det blir stående mye rein på Busjødalsrabban og ned i skogen der, kan det bli 
innført parkeringsforbud for jegere mellom veikrysset ved Gjera og veikrysset i 
Busjødalen. 
For de som ikke har fått skutt rein 10. september, kan kort innleveres innen denne 
datoen og halve grunnavgifta vil da bli refundert. Kortet vil da bli tilbudt lokale jegere 
som måtte være interesserte. Kontakt Trond Magne så snart dette er aktuelt, og altså 
senest den 10. september. 
 
Rype 

Kvotebestemmelser og eventuelt andre reguleringer blir fastsatt etter gjennomført 
taksering i august. Vedlagt følger en oversikt over takseringsresultater og jaktstatistikk 
de senere årene – dette skulle vært vedlegg til årsmeldingen for 2014. 
 
Matrikulering og salg av små sameieteiger 

De nødvendige delingstillatelser og konsesjoner er nå gitt. Det sendes nå ut 
innbetalingskrav til de det er inngått kjøpekontrakt med. Når innbetalingene er i 
orden, kan jordskifteretten sluttføre saken.   
 
Hytte- og fiskeutvalget 

Det er satt opp ny bu i tømmerelementer til erstatning for gamma på Midthøa. Bua står 
klar til bruk etter framragende dugnadsinnsats. Mange takk til dem som har bidratt. 
Avtalen med Bratthøa sauehamnelag gjelder fortsatt, slik at de leier jakthytta i 
Bratthøa i sommer og frem til reinsjakta starter. Det vil likevel bli muligheter for å leie 
den, ta kontakt med Hege Tollan i Bratthøa Sauehamnelag. 
 
Priser for fiske 
Døgnkort      kr. 50 
Ukekort     kr. 200 
Sesongkort      kr. 300 
Sesongkort innenbygds/grunneier  kr. 250 – Må kjøpes på Bunåva 
 
Priser for hytter: 
Grunneier/innenbygds hytte uten båt   kr. 500 
Grunneier/innenbygds hytte med båt  kr. 600 
Ved booking av hyttene på web vil feil pris oppgis, dette endres manuelt i etterkant. 
Det er gjennom Fishspot mulig å kjøpe fiskekort til fullpris på www.fishspot.no, på SMS 
eller over disk på Bunåva. Alle grunneiere/innenbygdsboende, som vil ha rabattert 
kort, må kjøpe fiskekort over disk på Bunåva etter 20.juni. Trenger du fiskekort før 
dette, ta kontakt med Linda, eller Hege på Sagmoen. 
Til slutt oppfordrer vi dere alle til å benytte våre flotte hytter og fiskevann. 
 
 
God sommer! 
Styret i Vingelen sameie og hytte- og fiskeutvalget 
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