
 

Orientering til sameierne 2018 

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 2018 – 2021, skal oppdateres/ajourføres i løpet av 

sommeren. Årsmøtene vedtok ingen større endringer av direkte betydning for sameierne. 

Organisering av utmarksarbeidet 

Det ble fremlagt en rapport for årsmøtene som danner grunnlaget for videre arbeid med å 

forbedre forvaltningen av utmarka. Det er her snakk om både effektivisering og å 

sikre/forbedre kvaliteten på arbeidet som gjøres. Torgeir Svae, Torfinn Røe, Anne Berit 

Nordvang og Arve Trøan danner en gruppe som diskuterer dette videre, i tett dialog med 

begge styrene. Ta kontakt med en av de nevnte hvis du har synspunkter her! 

Bedret informasjon 

Utmarkslaget og sameiet vil forsøke å bedre informasjonen til sameierne og andre 

vingelsinger ved å legge ut mer på hjemmesidene, bruke Facebook m.m. Følg med! 

 
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   995 46 115 

Trond Magne Aasheim  tron-mag@online.no   917 02 859 

Torgeir Svae     tsvae@icloud.com    976 78 011 

Jakob Trøan, fisk/hytte  jakob@alvdalskurlag.no  913 60 373 

Rein 

Reinskort hentes mandag 13. 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 17. 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.  

 

Sameiet har i år følgende priser for reinskort som videreselges: 
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Kalv     8 000 kr 

Simle   10 000 kr 

Liten bukk  15 000 kr 

Stor bukk  50 000 kr. 

Ordningen er til selvkost, det vil si at timeantallet på salget fordeles på de som selger sitt kort 

gjennom sameiet. Den som har fått tildelt reinen fakturerer jeger direkte. Dette fungerte bra i 

fjor(se oversikt under), og de sameierne som solgte gjennom sameiet satt igjen med mer 

fortjeneste enn tidligere år. 

 

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. 

 

Kvota i år er veldig liten. Det forventes at det vil bli lav kvote i flere år, til man får bygd opp 

igjen vinterstammen etter at produksjonen i stammen ble feilberegnet pga. lite nøyaktige 

tellinger, med for optimistiske anslag. 

 

Det vil i år bli lite overgangsjegere i vårt område, da alle avtaler er sagt opp, men det vil bli 

inngått en avtale med Dalsbygda. Mindre overganger betyr også færre overgangsdyr. 

 

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. 

 

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

Villreinområde. Vi har vært med på å utforme nye vedtekter og en ny styresammensetning. 

På årsmøtet fikk arbeidsgruppa (som ble nedsatt etter årsmøtet i 2017) stort sett 

gjennomslag for sine forslag, noe som innebærer at det blir avstemming etter areal. Det blir 

et arbeidsutvalg bestående av 6 medlemmer, med representasjon fra hver kommune – Jakob 

Nordstad med Jakob Trøan som vara fra Tolga. Jakob Nordstad ble valgt til leder. Les mer 

informasjon fra villreinutvalget på www.hognareinen.no.  

 

 

Oversikt over kjøp og salg av rein via sameiet i 2017 

Oversikt, post 3000 reinsjakt, årsregnskapet for 2017. Denne gjelder kun Storbukker kjøpt av 

andre terreng. Til sammen 4 storbukker. Det øvrige salget har skjedd til selvkost ihht. vedtak 

i årsmøtet i 2017, og transaksjonene har gått direkte mellom kjøper og selger. Dette er 8 dyr 

fra sameierne og 3 småbukker fra Forollhogna (provisjon kr 1500,- per stk.). Utgiftene ved 

salget er fordelt prosentvis på selgerne, og kontoen er gjort opp i 0. Kostnadene ved salg av 

disse 11 dyra + 4 storbukker var til sammen 10 963,- (12,5 timer Rådhuset Vingelen og 12 

timer lønnet sameiejobb). Denne kostnaden ble fordelt på alle 15 dyrene prosentvis etter 

verdi og fakturert rettighetshaverne med spennvidde på 216 kr for kalv og 1440 kr for 

storbukk.. 

Kort kjøpt av Ålen og Haltdalen Fjellstyre er delt ut til sameierne som kort tildelt på ordinær 

kvote. 

http://www.hognareinen.no/


 

Oversikt over konto 4341 kjøp av jaktkort: 

 

Kjøp fra Kjøpt 

for 

ekskl. 

mva 

Solgt til Salgssum 

ekskl. 

mva 

Salgssum 

inkl. mva. 

Fortjeneste 

inkl. mva 

Fortjeneste 

ekskl. mva 

Benndalen 

Fjellstyre 

10 000 Versch 

Jagdreisen 

32 000 40 000 30 000 22 000 

Dalsbygda 

Jaktlag 

25 000 Versch 

Jagdreisen 

32 000 40 000 15 000   7 000 

Nyådalen 

jaktfelt 

30 000 Scandinavian 

Pro Hunters 

32 000 40 000 10 000   2 000 

Rennebu 

jeger- og 

Fisk 

25 000 Scandinavian 

Pro Hunters 

32 000 40 000 15 000   7 000 

Benndalen 

Fjellstyre 

2016 

10 000      

Benndalen 

Fjellstyre 

2015 

10 000      

Ålen 

Fjellstyre 

15 049,

50 

Sameierne, 

konto 3001  

    

Haltdalen 

Fjellstyre 

4821,0 Sameierne, 

konto 3001 

    

Sum 129 87

0,50 

   70 000 38 000 

 

Rype 

Nordre Gjersjøhøa leies ut som rypefelt til utenbygdsboende, sammen med jakthytta mandag 

til fredag de tre første jaktukene, innenbygds kan også jakte i ukedagene. Lørdag og søndag 

er forbeholdt innenbygdsboende, som også kan leie jakthytta da (fra fredag ettermiddag til 

søndag ettermiddag). Annekset står åpent hele perioden. 

 

Grårabben: Området inn til Storbekkbua, det som her ligger over 1.000 m, er forbeholdt 

innenbygdsboende de to første ukene (årsmøtet sa de tre første ukene, men styret ønsker at 

det tas hensyn til elgjakta i Bulia).    

  



 

Vola: Vi tar her sikte på å få til et felles jaktområde med tynsetingene (blir et kombinert rype- 

og skogsfuglfelt). Her selges døgnkort fra første dag (forutsatt at rypebestanden vurderes 

som god nok til det). Vingelsinger med sesongkort må holde seg på vingelssida, eller kjøpe 

døgnkort på Inatur. 

 

Grensefastsettelse for sameiearealene i fjellet 

Det som her gjenstår er å gjennomføre skogdeling som ikke ble fullført i 1904 i Londalen, 

avklare grense øst for Dansarsteinen/Kløvsteinen og merke grense mellom sameie og delt 

skog begge steder. 

 

Hytte- og fiskeutvalget 
Utvalget består av: 

Jakob Trøan (leder) 

Ole Erik Engset 

Jon Gransletten 

  

Buer og hytter: 

Storgjeltbua (Winjebua) er satt opp igjen på opprinnelig tomt, og det gjenstår legging av gulv, 

montering av ovn og innredning i sommer. Neste sommer blir bua kledd. Vi regner med at 

den kan brukes i løpet av sommeren. 

 

All hytteutleie skjer nå gjennom Inatur, www.inatur.no, og hyttene kan leies fra 09.06. nå i 

2018. 

 

Avtalen med Bratthøa sauehamnelag gjelder fortsatt, dvs 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. 

 

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. 

Fiskekort: 

Det er mulig å kjøpe sesongkort på fiske for innenbygds pris på Inatur og Fishspot. Du kan 

enten følge denne linken, 

https://www.scanatura.no/webshop/?FiskeKort=714&ObjektID=111735&produktID=111745, 

eller gå inn på www.inatur.no og søke opp fiske i Vingelen. 

Det vil også i år bli gjort en innsats for utfisking i Eventjønna. Om noen har lyst, henger det 

nett i en ryggsekk på veggen i bua ved Eventjønnloken.  

Til slutt oppfordrer vi dere alle til å benytte våre flotte hytter og fiskevann. God sommer! 

Styret i Vingelen sameie og hytte- og fiskeutvalget 

http://www.inatur.no/
https://www.scanatura.no/webshop/?FiskeKort=714&ObjektID=111735&produktID=111745
http://www.inatur.no/


 

 

Vingelen Utmarkslag 

Styret i Vingelen Utmarkslag har følgende sammensetning: 

John Westgård (leder)   john@skraphandlerbua.no  958 83 522 

Lotte Iversen     lotiversen@hotmail.com   928 88 848 

Torfinn Røe    torfiroe@bbnett.no   958 18 307 

Ola Esten Nordistuen   oenordistuen@gmail.com  952 88 848 

Erik Livoll    erik.livoll@fjellnett.no    913 96 351 

 

 

 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/veiandeler. 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 1pr. daa  

  

 
 
Kjøp av oblater 
Veioblater selges på Bua, Coop Marked Vingelen og koster kr 800,- 
Oblatet er KUN GYLDIG NÅR DET 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 høvler de mindre veiene, mens det blir leid inn storhøvel på 
hovedveiene og ved grusing. 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. I Olaberget er det bare litt igjen, men det vil bli knust opp mer 
i løpet av sommeren. Nytt av året er at det er slutt på noteringsbøker og selvforsyning, begge 
grustakene er avstengt med bom. Alt salg av grus skjer ved å kontakte Stein Kaasin på 
tlf/sms 456 61 688.  
 
Priser for grus inkl mva 
 
Ryseteråsen: 
Knust grus    kr.100,-pr.m3  
Sams masse    kr. 20,- pr. m3 
 
Olaberget: 
Knust grus    kr 205,- pr m3 
 
Gjøremål og generell informasjon: 
Årets største oppgraderinger er legging av nytt bæredekke i fra Svartåskrysset og bortover til 
Brua, samt omlegging av veien i Øyom ved Ustuvollen. Grusing er planlagt 
Skihytta-Ørvilldalen, deler av Vinnillseterveien, Langsetra rundt +div. 
Vi oppfordrer fortsatt grunneierne til å rydde trær langs veiene. Noen steder vil det bli hogd 
for lagets regning, og dette virket vil bli gitt bort til interesserte når høsten kommer hvis det 
ikke er fjernet. Dette fordi det er viktig med god sikt og opptørking av veibanen. Vi oppfordrer 
også til å holde det ryddig langs veiene, fjerne rundballeplast, treverk og annet avfall. 
 
Kontaktpersoner i veiutvalget: 
Ola Esten Nordistuen leder   952 88 848 
Grim Jardar Aasgård    913 29 856 
Martin Tronslien    952 72 656 
 
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  Lars Buttingsrud  959 06 489 
Sæteråsen - Øian     Arve Trøan   958 44 949 
Langsetra - Butjønnbakken og Bratthøveien  -lederne i sauhamnelaga. 

  

Jaktutvalget 

Styret i jaktutvalget består av: 

Erik Livoll (leder)  erik.livoll@fjellnett.no   913 96 351 

Arve Trøan   torioest@online.no   958 44 949 

Anne Berit Nordvang  anne.berit.nordvang@vekstra.no 908 68 025 

Skjalg Urset Dalseng  skjalgurset@live.no   958 31 231 

Ove Tobro   tobro_o@hotmail.com  482 17 028 
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Inatur 

Det selges hjort, rådyr, hare og skogsfuglkort via Inatur. Dette gjelder både 

utenbygdsboende og innenbygdsboende. De som ikke har anledning til å kjøpe kort selv på 

nett via Inatur, kan få hjelp til dette hos Rådhuset Vingelen på Sagmoen (ta med bankkort og 

kodebrikke til nettbanken).  

 

Når det gjelder hjort og rådyrkort skal dokumentasjon på bestått storviltprøve, 80 

treningsskudd, avtale om ettersøkshund og betalt jegeravgift sendes til erik.livoll@fjellnett.no. 

Alle våre produkter ligger nå på www.inatur.no.  

  

Hare 

Alle leiefelt har fått jaktstart 10. september, Gjera og Langsetra har jaktstart 1. oktober. 

  

Predatorer og skuddpremier 

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 

For å få utbetalt skuddpremier, må rapport/ føtter fremvises innen 1. mai i fangståret. Det blir 

ikke utbetalt hvis det er samlet for flere år.  

Elg- og hjortejakt 

Kommunen v/viltnemda har tildelt Vingelen Utmarkslag 65 elg. Fire av disse tildeles 

Magnillsjøan. Hjortekvota økes fra 35 til 40 dyr. Det er laget egen bestandsplan for hjort i 

Tolga Kommune, med avskyting på 37% bukk, 37% hind og 26% kalv. 

All elg og hjort skal veies i Vingelen. 

Gjennomgang og eventuell justering/presisering av jaktregler vil bli gjort før høstens jakt. Mer 

info rundt dette sendes ut på e-post til jaktledere. Elgjaktfeltene blir trukket 5.6.2018. 

Møte med jaktledere og jegere med informasjon og underskriving av kontrakt vil bli 

gjennomført i siste halvdel av august. 

Innenbygds som ikke deltar på elgjakt kan kjøpe enkeltkort for jakt på hjort. 

  

God sommer! 

Jaktutvalget 

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