
  

 

ORIENTERING TIL GRUNNEIERNE 2005 

 
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 2005 
 

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 for sommersesongen 

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 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 er torsdag 2.juni. 

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.-. 

Grusing 

Veiutvalget vurderer hvilke strekninger som skal gruses, evt annet som må gjøres, etter vårens 

veibefaring. 

Vinterbrøytinga 

Underskuddet fra vinterens brøyting ble ca. 25-30.000,-. Dette er en del over det som ble forespeilet i 

budsjettet. Tiltak som vurderes til neste vinter er;  brøyte kortere strekninger, øke prisene og evt. innføre 



  

parkeringsavgift. 

Annet 

Dessverre viser det seg at noen unnlater å betale avgift, både sommer og vinter. Vi vurderer flere 

kontroller, og at vi på disse sammenholder lappene i kassene med de i bilvinduet. 

Henvendelser 

Medlemmer som ønsker å ta ting opp med veiutvalget henvender seg til: Leif Vingelen (leder) tlf. 624 

96 200 / 911 45 958, Ingmar Nesteby tlf. 624 94 142 eller Stig Nordstad tlf. 624 94 491 / 482 24 766 

 
ÅRSMØTET I VINGELEN UTMARKSLAG 
Årsmøtet ble avholdt  torsdag 31 mars 2005, og det var 32 rettighetshavere tilstede. 

 
Disponering av årets overskudd 

Regnskapet for 2004 viste et overskudd på kr 229.494,-  etter skatt. Dette er en reduksjon på  

kr 190.259,- fra 2003. Etter styrets forslag blir overskuddet utbetalt som utbytte med kr 131,- per andel. 

  

Hyttebygging 
Det ble vedtatt at utmarkslaget skal kunne delta ved etablering av utbyggingsselskap formhyttebygging 

begrenset oppad til det laget har bidratt med i utarbeidelse av forprosjektrapporten. 

Det vil trolig bli utarbeidet reguleringsplaner for de to områdene i løpet av sommeren/høsten. 

  

Priser 

Prisene på alle lagets produkter ble hevet med 20 %. Unntaket er fiskekort, hvor vi pga. felleskort i 

kommunen valgte å vente ett år. Gardsavgifta ble hevet med 10%. Prisene ble hevet slik at de 

grunneiere som ikke benytter seg av lagets tilbud, skal ha ett rimelig utbytte fra de ressursene de stiller 

til disposisjon. 

 

Valg 

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

styremedlem Johanne Storhaug Nordstad, leder i jaktutvalget Trond Magne Aasheim, leder i 

fiskeutvalget Espen Karlsen og leder i veiutvalget Leif Vingelen.  

 

 

ÅRSMØTET I FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE 

 

Kvote/jakttid 

Årets kvote 300 dyr, dvs. 100 mindre enn i 2004. Fordeling på 50% kalv, 30% bukk og 20% simle. Det 

ble uttrykt bekymring for at vi tross lave kvoter ikke klarer å bygge opp stammen raskere. En viktig 

årsak er at antallet kalv per simle har gått ned med ca. 20%. Det er derfor igangsatt ett 

overvåkningsprogram for å følge kalvesimlene fra kalving til kalvetelling med fly i juni. 

 

Valg  

Arbeidsutvalget i Forelhogna Villreinområde har etter årsmøtet denne sammensetningen: Hallvard 

Urset (leder), Heidi Ydse(sekretær), Jon Kåre Flatberg (kasserer). 

 

 

ÅRSMØTET I ELGREGIONEN NØ/RØROS 

Årsmøtet i Elgregionen ble holdt 30. april i Ålen samfunnshus. På møtet var den store saken rapporten 

fra Evenstad som presenterte beiteskadetaksten, og ulike forvaltningsalternativer for å bygge opp igjen 

beitene. Beiteskadetaksten viste utvetydig det vi har ment lenge; beitene er nedslitte og skadene har økt 

siden forrige takst. De tre alternativene gikk ut på 1) stammens holdes på dagens nivå. Elgen fores 

gjennom vinteren med minst 2000 rundballer. 2) Stammen reduseres med minst en tredjedel kombinert 

med fortsatt foring. 3) Stammen reduseres til en tredjedel av dagens stamme inntil beitet eventuelt har 



  

bygd seg opp igjen.  Årets kvoter ble opprettholdt på ett høyt nivå, slik at en forventer at stammen 

fortsatt skal reduseres.   

 

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

Borgos, Røros (leder), Magnar Nordsveen, Engerdal, Harry Moan, Ålen, Olav Engan, Os, Jakob Trøan, 

Tolga, Per Kr. Bangen , Tynset og Erik Ola Helstad, Øvre Rendalen. 

  

 

Hytter og fiske 

Hyttene leies ut i Vingelen Turistinformasjon som åpner 20. 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 en fiskedag sammen med 4H i Olsokuka. Vi vil gjøre en innsats for å bringe 

fiskebestanden i Evenstjønna i balanse, og vi vil fortsette/ta opp igjen fiskeutsetting i Koversjøen, 

Bjønntjønnan og Storhundsjøen. 

 

For øvrig vil vi videreføre forrige års oppsyn og ettersyn av hytter og buer med Stein Kaasin og Toril P. 

S. Urset.. 

 

God sommer!  

 

 

For styret i Vingelen Utmarkslag 

 

 

Jakob Trøan 

leder 

 

 

Vedlagt følger to bompengeoblater. 

 


