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ORIENTERING TIL GRUNNEIERNE 2009 
 

Styret i Vingelen utmarkslag vil med dette orientere grunneierne i Vingelen om de 
viktigste sakene i vår, samt en del praktisk informasjon om sommeren og høsten. 

 
Vingelen Utmarkslag 
 
Årsmøte 26. mars 2009 
 
Årsmøtet ble avholdt i Fjellheim med 25 medlemmer tilstede. Resultatregnskapet for 
2008 ga et underskudd på 2563 kr. Dette dekkes av egenkapitalen. Det ble dette året 
utbetalt kr 3,26 per da i arealleie til alle grunneiere. Vedtatt budsjett for 2009 legger opp 
til at det skal betales arealleie til grunneiere med 2,50 kr. per da. 
 
Styremøte 28. april 2009 
 
Styret konstituerte seg og ser slik ut: 
 
Lars Buttingsrud, leder   buttingsrud@fjellnett.no 
Stig B. Lien, nestleder   stig.lien@vingelen.no 
Torill S. Urset, sekretær   torill.storhaug.urset@fjellnett.no 
Harald Sørli, leder jakt   osteberg@fjellnett.no 
Arne Haugli, leder vei   arne.haugli@fjellnett.no 
Espen Karlsen, leder hytte/fisk  ekarlsen@bbnett.no 
 
Jakob Trøan ble av styret valgt som Utmarkslagets representant i Vingelen hytter BA. 
 
Leder i Vingelen sameie, Torfinn Røe, blir innkalt til styremøter 
 
Styret er i dialog med VNS AS for revidering/fornying av avtale om kjøp av 
sekretær/daglig leder oppgaver for Utmarkslaget. 
 
Styret vil i arbeidsåret 2009 ha fokus på å kvalitetssikre de produkter og tjenester som 
laget omsetter. Grunneierne oppfordres til å gi tilbakemelding til styret om forhold hvor 
man mener det er forbedringspotensiale. Det bes om at slike tilbakemeldinger gis 
skriftlig, gjerne per e-post. 
 
God sommer! 
 
Vingelen utmarkslag 
Lars Buttingsrud, leder 
Mob: 959 06 489 
 
Vedlegg:  2 bompengeoblater 

Regning for gårdsavgift 2009 
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Veiordning 
 

Innkreving av gardsavgift veier 

Innkreving av gardsavgift foregår på samme måte 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. Har det skjedd noen forandring i forhold til 
gardsavgiftsberegninga, areal, nydyrking etc. siste året, ta kontakt med Marita på 
regnskapskontoret snarest for oppdatering og justering.  

 

Kjøp av flere oblater/midlertidig kjøretillatelse 

Grunneiere kan kjøpe flere oblater til for eksempel arbeidsfolk/kårfolk/unger ved 
henvendelse på regnskapslaget eller næringsselskapet.  Denne oblaten koster kr 250,- 
pr. stk.  Midlertidig kjøretillatelse er gratis, og er tidsbegrensa/utstedes fra/til oppgitt 
dato.  Denne fås ved henvendelse til veiutvalgets leder Arne Haugli. 

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

 

Veihøvling 

Mesta høvler en del av hovedveiene.  I tillegg etter avtale med Jon Storhaug om høvling 
av de andre veiene og vedlikeholdshøvling. Etter at den vesle veiskrapa til stadighet er 
borte, blir det fra nå innført ny ordning med at den skal parkeres på anvist plass 
ved Vingelen Mek.verksted.  All bruk skal noteres i bok som ligger i kasse som er 
oppsatt ved den anviste plassen.  

 

Grussalg 

Veiutvalget understreker at all uttak av grus og riktig mengde skal noteres!! 

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

Pris: Sams masse      kr 11,- pr m3 inkl. mva 

Ryseteråsen:Priser: Knust masse 0 - 20 mm   kr 65,- pr m3 inkl. mva 

  Usortert stein 20 mm +   kr 16,- pr m3 inkl. mva 

  Sams masse     kr 11,- pr m3 inkl. mva 

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

 

 

SMS-betaling 
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Det er fortsatt mulighet for sms-betaling ved alle bomtavlene. 

 

Grusing/tiltak 

Veiene som blir oppgruset og satt inn vedlikehold på først i år er: Fisktjønna - 
Kvannberget, Kvannberget – Ørvildalen, Kvannberget – Kvannøya, inn til Nystuvollen, 
Rest Svartåsen og Gjeldalen – Nordvangen.  

 

Henvendelser 

Medlemmer som ønsker å ta ting opp med veiutvalget, henvender seg til:  

Arne Haugli   Hjem: 62 49 45 45  mob: 997 08 535 

Ingmar Nesteby Hjem: 62 49 41 42 mob: 911 75 483 

Jo Arild Haugen  Hjem: 62 49 47 15 mob: 980 73 169. 

 

Rodemenn: 

Kvenndalen – Åsen      Lars Aasgård 

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

Langsetra       Embret Rønning 

Svartåsen – Londalen     Ingmar Nesteby 

Brøttet – Myrstadberget     Stig Nordstad 

Gjeldalen       Veiutvalget 

Berget – Øian      Lars Ivar Jordet 

Nygjelten – Sæteråsen + Vingelseterveien  Jo Arild Haugen 

Sæteråsen – Øian      Odd Rune Enget 

 

Rodemenn som ønsker avløsing melder fra til veiutvalget innen 1. Sept. 

Rodemenn har også ansvar for lagets veier som grener ut fra hovedstrekningene.  I 
tillegg kommer strekningene Langsetra – Butjønnbakken og Bratthøveien.  Her har leder 
i sauehavnelagene ansvaret. 

 

Til slutt en oppfordring til alle de som har liggende rundballer igjen i 
setermarkene over vinteren: Sørg for å få mesteparten av dette fôret fram i 
bygda kommende sesong, slik at vi slipper transport av dette i vårløsninga 
til neste år når veiene egentlig er stengt, og ikke er egnet for slik trafikk! 
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Hytter og fiske 
 
Pakk sekken og turutstyret og utforsk nærområdet og områdene rundt oss. Med tiden 
har vi kanskje problemer med å se skogen for bare trær. Uante muligheter ligger i vårt 
eget nærområde. For de som trenger litt hjelp med å komme i gang med fiskeutstyret, ta 
kontakt med utvalget. Vi blir gjerne med til ett eller flere av våre 26 kortvatn.(liste på 
butavla). 
 
Fiskesesongen i Vingelen er stort sett hele året, bortsett ifra den generelle fredningstid 
f.o.m.15.9 t.o.m. 31.10. 
 
Fiskekortpriser   Døgn     40,- 
                                                Uke    150,- 
                                            Sesong(utenbygds)  300,- 
     Sesong(innenbygds) 200,- 
     Sesong(grunneier)  150,- 
 
 
Hytteutleie: 
Alle priser er per døgn. 
 
 Utenbygds Innenbygds Grunneier 
Bratthøhytta 500,- 360,- 300,- 
Bjønntjønnan m/båt 600,- 420,- 360,- 
Gjersjøhytta 500,- 360,- 300,- 
Koversjøhytta m/båt 600,- 420,- 360,- 
Anneks Gjersjøen (åpen, 
første mann til mølla) 

60,- 60,- 60,- 

 
Se også: www.vingelen.com 
 
Garnfiske i Koversjøen er mulig også i 2009, nybåten ligger snart klar. Dette er kun 
et tilbud for de som bor i Vingelen. Leie av garn koster 120 kr. 
 
Vi øker innsatsen på tynningsfiske der småfisken er økende og fisken er smal. De som 
trenger hjelp med eget vatn kan kontakte utvalget for hjelp. Dette gjelder også for 
tynning av ørekytebestand. De som trenger settefisk ringer oss snarest for felles 
bestilling.  
 

Utvalget ønsker alle god tur og skitt fiske! 
 
 

Espen Karlsen 915 84 414 
Klaus Motrøen 975 48 690 
Olav Rønning 909 73 785 

http://www.vingelen.com/
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Jakt 

 

Rein 
 
Årsmøte i Forollhogna villreinområde 
Årets kvote 900 dyr. Fordeling på 8 % storbukk, 20 % liten bukk*, 32 % simle og 40 % 
kalv.  

Liten bukk*; Bukk med 3 takker endetakkene medregnet. 

Arbeidsutvalget i Forollhogna Villreinområde har etter årsmøtet denne 
sammensetningen: Hallvard Urset (leder), Jon Kåre Flatberg (kasserer) og Per Bjarne 
Bonesvoll (styremedlem). 

 
Fordeling Vingelen  
Vingelen har i år kvote som følger;  

8 storbukk, 19 liten bukk, 31 simle og 38 kalver. 

Tolga utmarkslag blir tildelt 2 kort av denne kvoten. 

Vingelen får i tillegg 18 dyr/fellingstillatelser i overgangsavtaler med Benndalen, 
Nyådalen og Ålen/Haltdalen. I dette så ligger også EN storbukk som kjøpes for kr 
10.000,- av Benndalen. 

Bladet Villreinen blir også 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 Vingelen 
Næringsselskap på Sagmoen innen 15. juni. Etter 15. juni er det ingen garanti for salg, 
men næringsselskapet vil hjelpe til så langt det er mulig. De som skal videreselge sitt 
kort må varsle leder i jaktutvalget Harald Sørli innen 01.08. 2009 om hvem som skal 
jakte på kortet. 

 
 

Elg 
 
Årsmøte i Elgregion NØ/Røros 
Årsmøtet ble avholdt 18. april i Sømådalen. Det var i år en del diskusjon om vinterjakt og 
trusler fra Røros Vestre om å melde seg ut hvis vinterjakt i januar ble gjennomført i 
Tolga. Det ble det som kjent ikke gjort og styret i Elgregionen oppfatter det som om 
Røros Vestre fortsatt er medlem, i hvert fall inntil formell utmelding foreligger. 
Avskytingsmodell for Vestre område for 2009 er den samme som i 2008:  
25 % eldre ku, 20 % eldre okse, 55 % kalv/ungdyr.  
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Kvotene ble i 2008 fordelt for 2 år, totalt 168 dyr og det tilsier en kvote for Vingelen på 
84 dyr for 2009. 

 

Hjort 
 
Kvoter 
Viltnemda vurderer om hjortekvotene skal økes for 2009, også fordelingen på voksen og 
ungdyr. 
 
Jakttider: 
Gjelder elgjaktlagene i Vingelen 
10. – 20. sept. hele Vingelen ikke nattjaktforbud 
20. sept. – 20. okt. kun på egne felt, nattjaktforbud som for elgjakt. 
21. okt – ut jakta hele Vingelen, nattjaktforbud som for elgjakt. 
 

Rådyr 
 
Kvote er ikke fastsatt enda. Kort selges kun til utmarklagets 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 20. sept. – 01. okt. 
grunnet elgjakt. 

 
Skuddpremier (Kun for innenbygdsboende) Nye satser: 
 
Dyr  Premie Jakttid (f.o.m.-t.o.m.) Merknad 
 
Rødrev 400 kr  15.07. – 15.04. Ønskelig med mer revejakt   
        for å beholde rypebestanden 
Mår  400 kr  01.11 – 15.03. 
Røyskatt 50 kr  21.08 – 15.03 
Mink  150 kr  Hele året 
Kråke  100 kr  15.07 – 31.03. 
Måke  50 kr  21.08 – 28.02 
Skjor  50 kr  10.08 – 28.02 
Korp  150 kr  10.08 – 28.02 
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Treningsskytinger 
 
Det blir også i år 2 skytinger på Båvolhauan med en elgkalv som premie. Datoer er; 05. 
juni og 08. august. 

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

 

Fra og med 2009 er krav til antall treningsskudd økt til 80 skudd for storviltjakt i 
Vingelen. 

 
Harald Sørli, leder jaktutvalget 
Mob: 974 31 178 


