
 

Orientering til sameierne 2017 

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.  

 

Revisjon av driftsplanen 

 Felles driftsplan for utmarka i Vingelen skal revideres i løpet av året (for ny 5-

årsperiode 2018 – 2022). Styrene i sameiet og utmarkslaget vil i fellesskap 

invitere til eiermøter om utvalgte tema. Mest aktuelt tidsrom for slike møter er 

fra slutten av oktober til starten av desember. Vi tar gjerne imot forslag til 

aktuelle tema å ta opp.  

 Gjeldende driftsplan finner du her (link til dokumentet på nett). 

 

 
Hvis du får dette infoskrivet i posten, og har e-post, send inn din epost-adresse 

til linda@radhusetvingelen.no, så legger vi deg inn i det digitale registeret. 

 

 

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 mandag 14 august mellom kl. 19.00 og 21.00 på Sagmoen, ellers må 

kortene hentes hos Trond Magne etter avtale. 

NB: Kort som ikke er hentet eller avtalt hentet innen 18. august vil bli gitt videre 

til reservelisten uten noe mer varsel 

De som ikke skal jakte på kortene selv må varsle innen 1. august til Trond Magne hvem 

som skal jakte på kortene. Dette gjelder ikke de som selger gjennom sameiet. 

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 
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som måtte være interesserte. Kontakt Trond Magne så snart dette er aktuelt, og altså 

senest den 10. september. 

 

Vi i styret har lagt ned en betydelig innsats i arbeidet med nytt tellende areal for 

Forollhogna Villreinområde som i større grad omfatter de arealene som reinen faktisk 

bruker. Vi kom ikke i mål med dette arbeidet til årsmøtet, og årsmøtet vedtok å 

nedsette ett utvalg med en representant fra rettighetshaverne i hver kommune som 

sammen med Norsk Villreinsenter skal utarbeide ett forslag til nye vedtekter, 

bestandsplan og tellende areal. Til grunn for beregningen av tellende areal skal 

retningslinjer utarbeidet av Kvikne, Magnillsjøan legges til grunn. Utvalget er nå i gang 

med sitt arbeid, Jakob representerer Tolga i utvalget. 

 
Rype 

Endring i år er at Busjødalsrabban (kalles nå Søndre Gjersjøhøa) er leid ut, og at 

(Nordre) Gjersjøhøa har blitt bygdafelt – og da bare for innenbygdsboende. Det vil bli 

mulig å reservere annekset på Gjersjøen for innenbygds rypejegere. Årsmøtet vedtok 

også å totalfrede Nonsvola/Gråvola for rypejakt.  

Kvotebestemmelser og eventuelt andre reguleringer blir fastsatt etter gjennomført 

taksering i august. For jakt på leiefelta i oktober vil vi forsøke å få på plass en 

varslingsordning for når leietakerne jakter selv, slik at innenbygdsboende vet dette og 

kan planlegge jakt et annet sted. 

 

Grensefastsettelse for sameiearealene i fjellet 

Grensene mellom eneeid areal og sameiet er nå gått opp rundt Knausvola, Kletten og 

Nonsvola/Gråvola (litt gjenstår på Kletten). Jordskifteretten har kapasitet til å gå opp 

ytterligere grenser i august, styret vil vurdere om dette er nødvendig/hensiktsmessig. Vi 

tar gjerne imot innspill på dette, eventuelt enkeltstrekninger som det er ønskelig å gå 

opp. Dette bør i så fall meldes til styret snarest.  

 
Hytte- og fiskeutvalget 

Utvalget består av: 

Jakob Trøan (leder) 

Ole Erik Engset 

Jan Røe. 

  

I vinter er Winjebua plukka ned og frakta ned til Londalsvollan og nå i vår til bygds. 

Bua var i såpass dårlig forfatning at utvalget har søkt om å lage en kopi framfor å 

skifte mange stokker. Det er også søkt  om å rive Andersbua og erstatte den med et 

naust plassert på tørt land. 

 

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.  

 

 

 

 



 

Fiskekort: 

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.  

Betaling for bruk av åpne buer: 

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 

på 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 

 

Vingelen Utmarkslag 

Styret i Vingelen Utmarkslag har følgende sammensetning: 

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

John Westgård nestleder john@skraphandlerbua.no Tlf: 958 83 522 

Lotte Iversen sekretær lotiversen@hotmail.com Tlf: 928 88 848 

Jon Iver Jordet leder jakt joniver.jordet@delaval.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. Vegandelen for den enkelte veieier beregnes med samme 

vekttall som i fjor. 

  

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 pluss at vi vurderer å bruke 

storhøvel der det skal gruses. Rodemenn tar kontakt med Jon Axel eller leder i veiutvalget 

dersom det blir behov for mer høvling utover sommeren. 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. 
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Grussalg 

Det er grus i Ryseteråsen og det vil bli knust opp grus i Olaberget. Det er fortsatt igjen noe 

singel i Olaberget. Grusen i Olaberget vil være innelåst og det vil bli hengt opp viltkamera. 

Folk må ta kontakt med Øyvind Motrøen hvis de skal kjøpe grus der. Dette fordi det har vært 

store problemer med svinn borti der gjennom mange år. I Ryseteråsen vil det være 

noteringsbok som vanlig. Det forutsetter selvsagt at folk skriver opp rett mengde også der for 

at vi skal fortsette med salg av grus. 

Priser for grus 

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

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

Olaberget:   Grus kr 180,- pr m3 inkl. mva. 

Singel kr 210,- pr m3 inkl. mva. 

  

Gjøremål og generell informasjon: 

Det blir en del grusing og grøfterensek i år. Grusing fra Nygjelten til Skihytta og noe 

grøfterensk fra Ørvilldalen og nordover. Det blir grusing av Kvenndalen/Åsen samt 

grøfterensk og grusing i Gjeldalen. Svartåsbrua blir tatt på senhøsten med støping av dekke 

og gjøre den litt bredere. Det blir også noe vedlikehold fra Kvannberget til Estenstad.  

Når det gjelder hogging langs veiene ser vi at dette sjelden blir gjort av grunneierne. Dersom 

grunneierne ikke gjør det så må veiutvalget organisere hogging og gi bort virket til 

noen som driver med flising eller lignende. Vi oppfordrer også til å holde det ryddig langs 

veiene, fjerne rundballeplast, treverk og annet skrot. 

  

Kontaktpersoner i veiutvalget: 

Øyvind Motrøen (leder)   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 jakturvalget 2017 består av: 

Jon Iver Jordet (leder)  

Arve Trøan 

Anne Berit Nordvang 

Skjalg Urset Dalseng 

Elin Vangstrøen. 

  

  

  

Hare 

5 harefelt er utleid for nye fem år i år. Alle leiefelt har fått jaktstart 1. oktober, siden det har 

vært en del utfordringer knyttet til strømgjerder og beitedyr. 

  

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! 

Skuddpremiesatser:  

Rev 600  Kråke 200  Røyskatt 100 

Mår  600  Ravn 300  Grevling 200 

Mink 600  Måke 200  Skjære  50 

Jaktspot 

Det selges rådyr-, hjort-, hare- og skogsfuglkort til utenbygds jegere via www.jaktspot.no.  

Innenbygds kjøper kort som før gjennom Rådhuset Vingelen på Sagmoen, priser innenbygds er 

uendret siden 2016. 

Elg- og hjortejakt 

Kommunen v/viltnemda har tildelt alle vald i kommunen 6 koller i tillegg til den ordinære kvoten da 

det over tid har blitt skutt for lite koller i forhold til bestandsplan/avskytingsmodell. Disse vil bli 

vurdert utdelt til høstens jakt. Gjennomgang og eventuell justering/presisering av jaktregler vil bli 

gjort før høstens jakt. Mer info rundt dette kommer til jaktledere. Elgjaktfeltene er trukket og fordelt. 

Innenbygds som ikke deltar på elgjakt kan, som i fjor kjøpe kort for jakt på hjort. 

  

God sommer! 

Jaktutvalget 

 

  

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


