
 
 

ORIENTERING TIL GRUNNEIERNE 2008 
 

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 2008 
 
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.  
 
Kjøp av flere oblater / midlertidig kjøretillatelse 
Grunneiere kan kjøpe flere oblater til f.eks. arbeidsfolk/kårfolk/unger ved henvendelse på regnskapslaget 
eller Næringsselskapet. Denne oblaten koster kr. 250,- pr. stk. Midlertidige kjøretillatelser er gratis, og er 
tidsbegrensa / utstedes fra/til oppgitt dato. Denne fåes ved henvendelse til veiutvalgets leder (Leif V.) eller 
Næringsselskapet. 

Annen organisert næringskjøring for grunneiere som dyrebil, dyrlege, ulike servicefolk og entreprenører 
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: Sams masse     kr 11,- per m3 inkl. mva. 

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

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

   Sams masse     kr 11,- per m3 inkl. mva                                  

Avhentet masse noteres i ei bok som er hengt opp ved innkjøringen til grustaket. 
Grustaket vil være åpent hele sommeren. 

 
SMS-betaling 
Det er fortsatt sms-betaling for enkeltturer ved alle bomtavlene. 
 
Grusing / tiltak 
Veiene som blir oppgruset og satt inn vedlikehold på først i år er: Fisktjønna – Kvannberget, bortmed liom, 
rundt Trieggan og inn til Nystuvollen. I tillegg taes gjenstående i Svartåsen. Flere tiltak vurderes til høsten. 
 
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  
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 
 
Rodemennene over har stått i 2 år. De som ønsker avløsning, melder fra til veiutvalget innen 1.sept. 
 
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 i Fjellheim fredag 28. mars. 28, 26 rettighetshavere var til stede. Årets overskudd ble 
disponert som følger: Kr 62 231,- overføres næringsfondet, og kr 282 173,-utbetales som utbytte. 
 
Valg 
Styret har etter årsmøtet følgende sammensetning: Leder Jakob Trøan, nestleder Stig Brevad Lien, 
styremedlem Johanne Storhaug Nordstad, leder i jaktutvalget Harald Sørli, leder i fiskeutvalget Espen 
Karlsen og leder i veiutvalget Leif Vingelen.  
 
Leieavtale – fredlyste eiendommer 
I henhold til vedtak på årsmøtet har styret vedtatt å inngå leieavtale med de 7 grunneierne som tidligere 
fredlyste sine eiendommer. Leiesummen er kr 3,- per daa før skatt. Leieavtalen gjelder for ett år, og 
leieprisen begrunnes i blant annet høye elgkvoter i 2008. Avtalen er utarbeidet av viltnemnda i samarbeid 
med Nord Østerdal Jordskifterett. 
 
Avtale om leie av utmarksarealer som stilles til disposisjon for Vingelen utmarkslag 
  

1. Avtaleparter 
Dag Øystein Jordet   Gnr 3   bnr 10 3871 da 
Knut Persvingelen   Gnr 10 bnr 31 4356 da  
Olav Jordet    Gnr 10 bnr 1/6 3579 da 
Olav Østvang    Gnr 19 bnr 3 2711 da 
Håvard Jordet    Gnr 10 bnr 33 165   da 
Bjørg Enget    Gnr 17 bnr 14 4548 da 
Lars Ø Aasen    Gnr 3   bnr 8 7106 (835 daa av dette er leid tidligere) 
 
som  utleiere, og leier Vingelen utmarkslag v/ leder Jakob Trøan har inngått følgende avtale: 
 

2. Beskrivelse av arealet 
Det leide arealet er ca 26336 daa, beliggende  innenfor de arealer som Vingelen utmarkslag har 
disponert. 
 

3. Anvendelse/virksomhetens art 
Arealet skal brukes sammen med arealene som Vingelen utmarkslag disponerer for sine 
medlemmer. Forutsetning for avtalen er at arealene brukes etter samme praksis som tidligere, og 
innenfor Vingelen utmarkslags vedtekter. Utleierne har samme rett til å delta i lagets aktivitet som 
medlemmene. 
 



4. Tidsavgrensinger 
Arealene kan brukes innenfor de jaktidsrammer som er gitt på de arter som det er åpnet for jakt 
på i Tolga kommune. Eventuelle endringer i bruk (avt., omfang og tidsrom) kan ikke skje uten 
eierens tillatelse, og vil bli ansett som vesentlig brudd på avtalen. 
 

5. Hogst og terrenginngrep 
Hogst eller terrenginngrep knyttet til jakta kan kun skje etter samtykke fra grunneier. Som adkomst 
til arealet kan benyttes eksisterende veg. 
 

6. Beiteforhold 
Leieavtalen endrer ikke beiteretten i området. 
 

7. Leierens ansvar 
Leier er fullt ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på det leide areal samt skader på 
tilliggende areal dersom dette skyldes leierens virksomhet. 
 

8. Eiers bruk av arealet 
Eieren skal med rimelig hensyntagen til leierens virksomhet ha rett til å utøve den bruk av arealet 
som er nødvendig for hans landbruks/skogbruksdrift. 
 

9. Framleie 
Framleie er ikke tillatt uten grunneiers samtykke. 

 
 
JAKT 
 
REIN 
ÅRSMØTET I FORELHOGNA VILLREINOMRÅDE 
Årets kvote 950 dyr, dvs. den samme som i 2005.  Fordeling på 7 % storbukk, 20 % liten bukk*, 33 % 
simle og 40 % kalv.  

Liten bukk*; Bukk med 3 takker endetakkene medregnet. 

Arbeidsutvalget i Forelhogna Villreinområde har etter årsmøtet denne sammensetningen: Hallvard Urset 
(leder), Heidi Ydse (sekretær), Jon Kåre Flatberg (kasserer). 

Fordeling Vingelen  
Det er fordelt 106 jaktkort, til rettighetshavere og innenbygdsboende, i Vingelen som følger;  

8 storbukk, 23 liten bukk, 29 simle og 46 kalver. 

I tillegg er Tolga utmarkslag tildelt 3 kort, 1 kort – kalv - til jegerprøve og 1 kort – kalv - premie Vingelen 
skytterlag. 

Bladet Villreinen blir i år utlevert sammen med jaktkortene. Bladet er innkjøpt av Vingelen Sameie, og 
utdeles kostnadsfritt til kortinnehaverne. 

Videresalg av Rein 
De som ønsker å videreselge sine kort gjennom utmarkslaget bes kontakte Torger på Sagmoen. 
De som skal videreselge sin kort må varsle leder i jaktutvalget Harald Sørli innen 01.08. 2008 om hvem 
som skal jakte på kortet. 

 
ELG 
ÅRSMØTET I ELGREGION NØ/RØROS 
Årsmøtet ble avholdt 19. april i Vingelen. Den store saken på årsmøtet var forslag fra styret på endring av 
bestandsplan for 2006 – 2009, og økte kvoter innen deler av elgregionen samt endring av 
avskytingsmodell. Følgende avskytingsmodell ble vedtatt for Vestre område i 2008 (Vingelen er en del av 
Vestre): 25 % eldre ku, 20 % eldre okse, 55 % kalv/ungdyr.  

Det er også utarbeidet og vedtatt en ny erstatningsordning for elgbeiteskader i de hardest belastede 
områdene. Vi kommer tilbake med mer informasjon. 



Kvoter 
Kvotene blir fordelt primo juni og jaktutvalget vil fordele 11. juni. Kvotene øker med ca 10 dyr for Vingelen i 
2008. 

 
HJORT 
Kvoter 
Kvotene blir fordelt primo juni og jaktutvalget vil fordele 11. juni. Viltnemnda vurderer også om  
hjortekvotene skal økes for 2008. 
 
Salg av hjortejakt 
Følgende kvote legges ut for salg: 
1 Voksenbukk 
1 Spissbukk 
1 Hind 
2 Kalv/Unghind 
Jaktfelt: Åsen – Sør og Øst for gamle Almannaveien og Tjønnhauan/Brenna 
Se egen kartskisse nedenfor. 
Jakttid: Fra og med 10. sept. til og med 20. sept. 2008 
 

 
Terrengavgrensning for salg av hjortejakt 
 
Øvrige jakttider og felt for hjortejakt - gjelder elgjaktlagene i Vingelen 
Jakttid 10 – 24. sept fra soloppgang til kl 2000. Fra 25. sept. følges samme jakttider som for elg. 
10. – 20. sept. hele Vingelen unntatt bortleid felt, se kartskisse 
20. sept. – 01. okt. kun på egne felt 
02. okt. – 09. okt. hele Vingelen 
10. – 20. okt. kun egne felt 
21. okt. – ut jakta hele Vingelen 
 



RÅDYR 
Kvote er ikke fastsatt enda. Kort selges kun til utmarkslagets medlemmer og innenbygdsboende. 
 
SMÅVILT 
Kortsalg på bygdafelt som tidligere år. Mulighet for å kjøpe kort/ overgang på leiefelt etter 01. okt. 
 
Kletten og Åsen/Nonsvola er fredet for rype- og skogsfugljakt i tiden 24. sept. – 01. okt. grunnet elgjakt. 
 
Treningsskytinger 
Det blir også i år 2 skytinger på Båvolhauan med en elgkalv som premie. Datoer er; 06. juni og 09. august. 

Reglene er som før at minst 75 % av lagets innenbygdsboende jegere må delta for å være med i 
trekningen.  

Fra og med 2009 vil krav til antall treningsskudd økes fra 50 til 80 for storviltjakt i Vingelen. 

 

HYTTER OG FISKE 
 
Ny sesong og nye muligheter, finn frem turutstyret og fiskestanga! Vi har 26 vatn å besøke i år, derav 13 
nye. 
 
De nye er: Rødtjønna, Fisktjønna, Måsådalstjønna, Svartåstjønna, Letjønna, Gubbengtjønna, Butjønna, 
Busjøen. Magnilsjøområdet er også med på fiskekortet fra i år med følgende vatn: Syndre Magnilsjøan, 
Nordre Magnilsjøan, Langtjønna, Gammelstutjønna og Trolltjønna. 
 
Gamle: Gjersjøen, Midthøtjønna, Koversjøen,  Bjønntjønnan, Eventjønna, Eventjønnloken, Utstuloken, 
Storbekktjønna, Storhundsjøen, Hunsjøtjønna, Slåbakktjønna, Tangtjønna, Londalstjønna. 
 
Elver: Gjera og Lona. 
 
Utvalget tar i bruk flere ørekytruser i år. Vi starter med Koversjøen og Busjøen. Rettighetshavere som har 
mye ørekyte, kontakter oss i utvalget for hjelp med tynning i bestand. 
 
Som før har oppsyn Stein J. Kaasin og Torill P. Urset ansvar for vedlikehold/vask. 
 
SKITT FISKE / GOD TUR Hilsen Hytte og fiskeutvalget 
 
 
 
 
 
 
God sommer!  
 
For styret i Vingelen Utmarkslag 
 
 
Jakob Trøan 
leder 
 
 
Vedlagt følger to bompengeoblater. 
Regning for gardsavgift 2008. 
Utmarksplan 2007 – 2011. 


