
 

ORIENTERING TIL GRUNNEIERNE 2006 

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

samt en del praktiske forhold i sommer. 
 

VEIORDNING 2006 
 

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 seterhjelp videreføres også i år. Kjøretillatelsen utstedes på 

eget formular og fås ved henvendelse til Veiutvalgets leder. Merk! - Midlertidige kjøretillatelser er 

tidsbegrensa og utstedes fra/til oppgitt dato  og utleveres på henvendelse fra den grunneier som skal ha 

seterhjelpa. 

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

 

Veihøvling  
Mesta høvler hovedveiene. I tillegg er det inngått avtale med Jon Storhaug om høvling av de andre veiene 

og vedlikeholdshøvling. 

 

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 1.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 

spesielle behov kan veiutvalgets leder kontaktes. 

Bompengesatser 

Nye satser ble vedtatt på årsmøtet: Lastebil/buss kr. 70.-, traktor/personbil kr. 50.- , ukeskort kr. 200 og 

sesongkort kr. 500.-. Avgift for unnlatt betaling er kr. 400.-. Satsene er samordnet med grunneierlagene i 

Tynset. 



Grusing / tiltak 

I år vil tiltak med opprusting av veien Nygjelten - Lortikjet prioriteres. Arbeidet starter ca. 

26.juni, og vi regner med ca. en måneds arbeide. Veien blir kun stengt i kortere perioder (ved 

duklegging), slik at tankbil mm kan gå som normalt. Henstiller om å bruke veien om Berget / 

Øian mest mulig denne perioden. 

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 Jo Arild Haugen tlf. 624 94 715 / 980 73 169. I 

tillegg kan rodemenn kontaktes. 

Rodemenn (valgt for 2 år) 

Kverndalen - Åsen     Lars Aasgård 

Lia - Li-veien - Lonbrøttet - Lonsjølia  Stig B. Lien 

Langsætra      Embret Rønning 

Svartåsen - Londalen     Ingmar Nesteby 

Brøttet - Myrstadberget    Stig Nordstad 

Gjeldalen      Veiutvalget 

Berget - Øian      Lars Ivar Jordet 

Nygjelta - Sæteråsen + Vingelsæterveien  Jo A. Haugen 

Sæteråsen - Øian     Odd Rune Enget 

 

Rodemenn har også ansvar for lagets veier som grener ut fra hovedstrekningene. 

I tillegg kommer strekningene Langsætra - Butjønnbakken og Bratthøveien. Her får leder i 

sauhamnelaget ansvaret. 

 
ÅRSMØTET I VINGELEN UTMARKSLAG 
Årsmøtet ble avholdt  torsdag 30 mars 2006, og det var 28 rettighetshavere tilstede. 

 
Disponering av årets overskudd 

Regnskapet for 2002 viste et overskudd på kr 337 419,-  etter skatt.  Etter forslag på årsmøtet ble dette 

disponert slik: 
 
Kr 50 000,- til Tolga løypemaskin. 
Kr 17 419,- til bygdebok for Vingelen. 
Kr 170 000,- til næringsfondet. 
Kr 100 000,- til utbytte. 

  

Hyttebygging 
Reguleringsplan for hytteområdet i Knausvola er nå ute til høring, og det er inngått avtale med utbyggerne 

om bidrag til opprusting av veien Nygjelta Lortikje. Det er også satt i gang reguleringsplanarbeid i 

Våttåsen. 

 

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. den samme som i 2005.  Fordeling på 40 % kalv, 30 % bukk og 30 % simle. 

Stammen synes nå å være i vekst.  

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

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

 

 

ÅRSMØTET I ELGREGION NØ/RØROS 

Årsmøtet ble avholdt 29. april i Feragen. Den store saken på årsmøtet var behandlingen av bestandsplan 

for 2006 – 2009. Nye hovedmål i bestandsplanen er: 

*gjennomsnittlig beitegrad skal ikke overstige 2.0 i vinterbeiteområdene i Vestre arbeidsområde. 

*vinterstammen skal reduseres med en tredjedel, til 1300 dyr i vestre arbeidsområde. Noe som gir en årlig 

avskytning på 420 dyr, eller ca. 40 dyr i Vingelen. 

Det er også utarbeidet og vedtatt en ny erstatningsordning for elgbeiteskader i de hardest belastede 

områdene. Vi kommer tilbake med mer informasjon. 

 

Valg 
Etter valget har styret denne sammensetningen: Jakob Trøan, Tolga (leder), Magnar Nordsveen, Engerdal, 

Per Ingebrigtsvoll, Ålen, Olav Engan, Os, Terje Borgos, Røros, Jens K. Lund , Tynset og Geir M. 

Granmo, Øvre Rendalen. 

  

Treningsskytinger 

Det blir også i år 2 skytinger på Båvolhauan med en elgkalv som premie. Reglene er som før at minst 75 

% av lagets innenbygdsboende jegere må delta for å være med i trekningen.  

 

Hytter og fiske 

Hytteutleie skjer i år i fra Vingelen Næringsselskap på Sagmoen, mens en som før kan kjøpe fiskekort og 

bompengeoblater i museet. Ellers henvises til selvbetjeningskassene. Husk at vi krever betaling hvis du 

ikke avbestiller i god tid.  

 

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. 
 


