
 

Orientering til sameierne 2016 

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.  

 

Vi trenger din epostadresse! 

HUSK å sende oss din epostadresse slik at vi kan få sendt deg informasjon, 

årsmøteinnkallinger o.l. digitalt. Det sparer vi mye tid og ressurser på. Har du nylig 

byttet epostadresse, send oss ny!  

Send din epost-adresse til linda@radhusetvingelen.no 

 

 

Vingelen Utmarkslag 

Styret i Vingelen Utmarkslag har følgende sammensetning:  

Jarle Nordskog  leder   jarlenor@vingelen.no  Tlf: 971 970 58 

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 

 

 

Veiutvalget  

Innkreving av veiavgift  

På årsmøtet ble det vedtatt en veiavgift på kr. 35,- pr andel i veilaget. Se § 12 i 

vedtektene som viser medeiere/vegandeler. Når veiandelen 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  
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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  

Jon Aksel Wardenær har tatt på seg jobben med veihøvling. Dersom behov for 

vedlikeholdshøvling utover sommeren tar rodemenn kontakt med ham. Den vesle 

veiskrapa er til utlån som før. Den hentes og parkeres ved Vingelen Mek. All bruk av 

den, hentetidspunkt og antatt leveringstidspunkt noteres i bok som ligger i kasse. 

 

Grussalg 

I Ryseteråsen blir det knust ca 2000 m3 knust grus. Det er i skrivende stund en liten 

haug igjen der til husbruk. Ved henting noteres type grus og mengde i boka. 

Priser for grus i Ryseteråsen knust grus kr. 95,- pr. m3 inkl. mva  

sams masse kr. 20,- pr. m3 inkl. mva  

RIKTIG MENGDE SOM HENTES SKAL SKRIVES I BOKA! 

 

Vi har i skrivende stund ikke fått noe svar fra Langøien om, og når, det blir grus å få 

kjøpt i Olaberget. 

 

Grusing/tiltak: 

Vi skal ruste opp veien fra Langsetra til Gjera. Gruse bortpå Åsen og gruse der det 

trengs fra Nygjelta til Skihytta. Vi skal også forsøke å få det mer trafikksikkert på brua 

ved Ulvåsbekken i Ryseteråsen. Ellers gjør vi nødvendig vedlikehold på veinettet. 

 

Vi oppfordrer grunneierene til å holde det ryddig langs veiene, ta vekk plast og 

gamle grinder og div. skrot. Et problem mange steder er at trær og greiner henger 

langt innover veien. Vi ber om at grunneierne tar en sjekk på sine eiendommer og 

hogger hvis det trengs. 

 

Kontakt 

Ønsker folk å ta opp ting med veiutvalget, kontakt: 

Øyvind Motrøen   901 02 778 

Ola Esten Nordistuen  952 88 848 

Grim Jardar Aasgård   913 29 856 

  



 

Rodemenn  

Kvenndalen -Åsen     Lars Aasgård   952 11 389  

Lia - Liveien - 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 

Langsetra - Butjønnbakken og Bratthøveien -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! 

Skuddpremiesatsene er som før. 

 

Jaktspot 

Det selges også i år rådyr- og skogsfuglkort via Jaktspot. Våre produkter ligger på 

www.jaktspot.no 

 

Hare 

Harefeltene er utleid og fungerer greit, noen klager på strømgjerder så der håper vi på 

en positiv dialog mellom jegere og grunneiere, slik at avtaler om å skru av gjerder i jakt 

på dagtid eller andre ordninger kan bidra til løsning. 

 

Rådyr 

Bestanden ser ut til å være meget god og viltnemda i Tolga har kvotefri jakt i år, kvoten 

vurderes årlig. 

 

Hjort og elg 

To 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. 
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Nytt av året er at det selges jaktkort på hjort til innenbygds og andelseiere (de som er 

med på elgjaktlag jakter hjort som før og trenger ikke kjøpe kort). Kort kan kjøpes hos 

Rådhuset Vingelen på Sagmoen. 

Kvoten for elg er den samme som i fjor, mens kvoten for hjort er på 35 dyr. 

Det ble vedtatt ny ordning for elgjakta på årsmøtet 2016. Det er 9 lag som har søkt og 

fått tildelt jakt etter trekning på skytterhuset 31/5. Alle lag har samme kvote, 2 okser 2 

koller og 2 kalver. 

Felt og lagfordeling ble som følger (pulje i 2016 i parentes). 

1. Åsen/Brenna - John Haakon Stensli (2)  

2. Lonsjølia/Vola - Trofinn Røe (2)  

3. Langseteråsen/Lia - Skjalg Urset (3)  

4. Langsetra/Gjera - Jakob Trøan (3)  

5. Båvola/Bakbåvola - Leif Vingelen (3)  

6. Svartåsen/Londalen - Rune Westberg (2)  

7. Tanghaugan/Bulia/Knausen - Trond P. Carlsen (1)  

8. Veslovola/Kletten - Erik Livoll (1)  

9. Vangsåsen/Tjønnhaugan - Trond Magne Aasheim (1) 

 

God sommer ønskes dere alle fra veiutvalget, jaktutvalget og hovedstyret!  



 

 

Vingelen sameie  
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 
Reinskort hentes torsdag 11. 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.  

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.  

 

Matrikulering og grensefastsettelse for sameiearealene i fjellet 
Det skal fastsettes grenser mellom sameiearealet i fjellet og delt skog, og 
sameiearealet skal matrikuleres (årsmøtevedtak). For å spare sakskostnader må vi 
forsøke å begrense utsendelse av dokumenter fra jordskifteretten mest mulig ved at 
styret får fullmakt til å representere alle sameierne når det er generelle avklaringer som 
gjøres. Men når grensen mot den enkelte grunneier skal gås opp, må selvsagt 
vedkommende gis mulighet for å delta. Styret ber om at vedlagte fullmakt fylles ut og 
enten leveres til en i styret eller leveres på Sagmoen (Rådhuset Vingelen) innen 20. 
august. Saken blir trolig ikke startet før neste år.  

 
Hytte- og fiskeutvalget 

 Utvalget består av Jakob Trøan (leder), Ole Erik Engset og Jan Røe. 

 

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.   
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Priser for fiske (fastsatt i årsmøtet 2016): 

Døgnkort                                               kr. 70 

Ukekort                                                      kr. 300 

Sesongkort                                                 kr. 500 

Sesongkort innenbygds/Grunneier       kr. 300 – Må kjøpes på Bunåva 

Det er gjennom Fishspot mulig å kjøpe fiskekort til fullpris på www.fishspot.no, på sms 

eller over disk på Bunåva (kontant betaling). Alle grunneiere/innenbygdsboende, som 

vil ha rabattert kort, må kjøpe fiskekort over disk i sommerkafeen på Bunåva. 

Sommerkafeen på Bunåva åpner 25. juni. 

Priser for hytter (fastsatt i årsmøte 2016): 

Åpne buer, pr. person/natt   kr. 100 

Grunneier/innenbygds hytte uten båt   kr. 500 

Grunneier/innenbygds hytte med  båt  kr. 700 

Det presiseres at alle skal betale for overnatting på de åpne buene – både de som står 

åpne hele året (Storbekkbua, annekset ved Gjersjøen, bua ved Eventjønnloken og bua 

ved Midthøa) og de andre når de er åpne i vintersesongen. Prisen er kr. 100 pr. person 

pr. natt. Det oppfordres også til å betale en sum for dagsbesøk hvor det brukes 

vesentlig med ved og gass. Husk at det koster mye med ved og gass langt til fjells og 

at det er riktig at de som bruker hytter og buer betaler for dette.  

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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