
  

 

ORIENTERING TIL GRUNNEIERNE 2004 

 
Styret i Vingelen Utmarkslag vil med dette orientere grunneierne i Vingelen om de viktigste sakene i 

vår, samt en del praktiske forhold i sommer. 
 

VEIORDNINGEN 2003 
 

Innkreving av gardsavgift veier 

Innkreving av gardsavgift foregår på samme måte i år som i fjor, og vedlagt følger innbetalingsblankett 

for gardsavgift som bes benyttet ved innbetaling. Vedlagt følger også 2 stk. oblater som klistres på 

bilene raskest mulig slik at kontrollen kan skje effektivt og greit.  

 

Midlertidig kjøretillatelse 
Ordningen med midlertidig kjøretillatelse for arbeidshjelp på gardene videreføres også i år. 

Kjøretillatelsen utstedes på eget formular og fås ved henvendelse til Veiutvalgets leder eller i Vingelen 

Turist. Merk! - Midlertidige kjøretillatelser er tidsbegrensa og utstedes fra/til oppgitt dato  og utleveres 

på henvendelse fra den grunneier som skal ha arbeidshjelpa. 

Annen organisert næringskjøring som dyrebil, dyrlege og ulike servicefolk kjører gratis som tidligere 

år. 

 
Veihøvling  
Det er  også i år inngått avtale med Jon Storhaug om høvling av veier i klasse 1 og 2. 

 
Grussalg 

Veiutvalget understreker viktigheten av at alt uttak av grus blir notert ! 

Trøan 

Ordningen blir som i fjor med nøkler og noteringsbok på stolpe ved  Trøanakeren. 

Pris for sams masse inkl. mva. er kr 11,- per m3. 

Ryseteråsen 

Grustaket er avlåst, men vil bli holdt oppe hver torsdag mellom kl. 09.00 og 21.00 i hele sommer. Første 

åpningsdag var torsdag 27 mai. 

Priser: 

Knuste masser,  0 – 20  millimeter:  kr 65,- per m3 inkl. mva. 

Utsortert stein, 20 millimeter + :   kr 16,- per m3 inkl. mva.                                    

Avhentet masse noteres i ei bok som er hengt opp ved innkjøringen til grustaket. Ved helt spesielle 

behov kan veiutvalgets leder kontaktes. 

 

Bompengesatser 
Satsene er som i fjor: Lastebil/buss kr. 60.-, traktor/personbil kr. 40.- og sesongkort kr. 400.-. Avgift for 

unnlatt betaling er kr. 300.-. 

Annet 

Disponeringen av årets budsjett er ennå ikke klarlagt i detalj, men vi nevner noen hovedtrekk:  



  

- Strekninga fra Langseterbrua på Lonfetten til Langsetra gruses. 

- Vegen Trøan – Langsetran klores. 

- 3 – 4000 m3 masse knuses i Ryseteråsen. 

- Del av veibanen veibanen over Gammelseterbekken er nedrast, og må repareres. 

For øvrig er Lonsjølibrua flomskadet og ikke farbar. Denne brua må vurderes. 

Henvendelser 
Medlemmer som ønsker å ta ting opp med veiutvalget henvender seg til: Lars Buttingsrud (leder) tlf. 

624 94 555, Ingmar Nesteby tlf. 624 94 142 eller Stig Nordstad tlf. 624 94 491. 

 
ÅRSMØTET I VINGELEN UTMARKSLAG 
Årsmøtet ble avholdt  lørdag 20. mars 2004, og det var 16 rettighetshavere tilstede. 

 
Disponering av årets overskudd 

Regnskapet for 2002 viste et overskudd på kr. 216 559,-  etter skatt. Dette er en økning på drøye 60 

000,- fra året før. Etter styrets forslag ble overskuddet foreslått disponert på følgende måte:  25% til 

utbyttefond. 75% til næringsfondet. 

  

Elgjakt 

Tolga har en kvoteøkning på 20%. Viltnemnda har ennå ikke fordelt kvotene, men det ligger an til 

oppimot 80 dyr på Vingelen. Etter årsmøtet forlenges fjorårets ordning for jakta. Organisering av jakta 

og prising av lagets produkter skal revideres på neste årsmøtet, og vi ber medlemmene komme med 

innspill i forkant. 

 

 

Hyttebygging 
Det ble i styremøte tidligere i år bestemt at Norsk Turistutvikling skal gjennomføre ett forprosjekt slik at vi kan 

vurdere mulighetene for-, og legge til rette for bygging av hytter i Vingelen. Arbeidet har en kostnadsramme på kr 

81 000,- + mva. Vi har søkt og fått tilskudd fra BU til dette arbeidet på kr 47 500,-. Det overskytende er en kostnad 

som utmarkslaget skal ha dekket som en  andel i evt. framtidige utbygging. Arbeidet nærmer seg nå slutten, og vi 

arbeider med å legge fram forslag om å danne ett utbyggingsselskap for hvert av områdene. Utmarkslagets 

eventuelle deltakelse vil bli lagt fram for et ekstraordinært årsmøte.  

 

Valg 

Styret har etter årsmøtet følgende sammensetning: Leder Jakob Trøan, styremedlemmer Stig Brevad 

Lien og Toril Østvang, leder i jaktutvalget Trond Magne Aasheim, leder i fiskeutvalget Espen Karlsen 

og leder i veiutvalget Lars Buttingsrud.  

 

 

ÅRSMØTET I FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE 

 
Kvote/jakttid 

Årets kvote 400 dyr, dvs. som i fjor. Fordeling på 50% kalv, 45% bukk og 5% simle.  

 
Valg  

Styret i Forelhogna Villreinområde har etter årsmøtet denne sammensetningen: Hallvard Urset  

(leder), Jon J. Meli (sekretær), Jon Kåre Flatberg (kasserer). 

 

 
ÅRSMØTET I ELGREGIONEN NØ/RØROS 

Årsmøtet i Elgregionen ble holdt 24. April i Tylldal Samfunnshus. Vingelen Utmarkslag la fram flere 

forslag som bunnet i vinterens beitetaksering som viser betydelig økning i beiteskadene etter 1995. Vi 

fikk gjennomslag for å revidere beitetaksten hvert 4. år, og at framtidige beitetakster skal vurderes opp 



  

mot hva som er akseptabel beitegrad, og som fastslås av årsmøtet. Når det kom til den praktiske 

forvaltninga var det imidlertid liten vilje til å følge opp det faktum at stammen er for stor både i forhold 

til elgens mattilgang, trafikkskader og god skogøkonomi. Røros har en nedgang i kvoten, mens Os og 

Tolga har en økning på 30 og 20%. Tynset ligger stabilt. Vingelen Utmarkslag bør på bakgrunn av dette 

vurdere organisering av jakta som gjør at vi kan ta ut en del trekkelg i den utvida jakta i desember. For 

øvrig ble avskytingsmodell 1. som innebærer at 1 ½ års okse tas med i oksekvoten.   

 

Valg 

Leder og to styremedlemmer ble gjenvalgt. Etter valget har styret denne sammensetningen: Terje 

Borgos, Røros (leder), Magnar Nordsveen, Engerdal, Annar Wintervold, Alvdal, Harry Moan, Ålen, 

Nils Helge Myhre, Os, Ola Jordet, Tolga, Per Kr. Bangen , Tynset og Erik Ola Helstad, Øvre Rendalen. 

  

Elgbeitetaksering 
Det ble vedtatt å gjennomføre beitetaksering denne sommeren. Beitetaksten skal gjennomføres av 

Novald Aas Solvang, Tylldalen i samarbeid med Høgskolen i Hedmark Avd. Evenstad og Knut 

Solbraa. Områdene våre under såttåen vil uansett bli taksert. Dersom du har andre ungskogfelt du vil ha 

taksert, ta kontakt med Solvang på tlf. 911 75 493. 

 

Hytter og fiske 

Hyttene leies ut i Vingelen Turistinformasjon som åpner 15. Juni. Her blir det også anledning til å løse 

fiskekort. Ellers henvises til selvbetjeningskassene. Husk at vi krever betaling hvis du ikke avbestiller i 

god tid. Fiskeutvalget vil legge opp til noen familiefiskedager som kunngjøres ved oppslag på Bua.   

 

 

For styret i Vingelen Utmarkslag 

 

 

Jakob Trøan 

leder 

 

 

Vedlagt følger to årskort for bompengeordningen for inneværende år. 

 


