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Orientering til grunneiere i Vingelen Utmarkslag 2012 
 
Dette er det første informasjonsskrivet som sendes ut fra det ”nye” Utmarkslaget. Det ”gamle” 
laget ble avsluttet på årsmøte, som ble avholdt 25.04.2012. Samtidig ble det første årsmøte for 
det ”nye” Utmarkslaget avholdt, med nye vedtekter å forholde seg til. Nå er alle grunneiere 
medeiere i det nye laget, og det er bra! Samtidig er det en del endringer, og den største 
endringen er nok i forhold til finansiering av veiene.   
Det er viktig at alle medeiere setter seg inn i de nye vedtektene - vil du ha et eksemplar, ta 
kontakt med Hege ved Vingelen Utvikling. 
 
Med nye vedtekter – hvor inntekter og utgifter på veiene er i forhold til bruken av veiene, er det 
ekstra viktig å holde vårt medlemsregister oppdatert til enhver tid. Alle endringer må derfor 
meldes til styret i Vingelen Utmarkslag fortløpende. Det vil bli utsendt et skjema for å registrere 
endringer med årsmøtepapirene neste år.   
 
Styret i Vingelen Utmarkslag har nå følgende sammensetning;  
Toril Østvang   leder   toril.ostvang@sbseating.com tlf 488 69 432 
Knut Haug   nestleder  kehaug1@frisurf.no  tlf 415 17 541 
Åge Magnar Nytrøen   leder hytte/fisk anytroen@bbnett.no  tlf 416 56 938 
Jon Iver Jordet   leder jakt  joniver.jordet@delaval.com tlf 481 95 721 
Einar Hilmarsen  leder vei   einhilm@fjellnett.no  tlf 909 20 327 
Leder i Vingelen Sameie, John Haakon Stensli blir invitert til styremøtene.  
 
I 2012 vil det være stort fokus på å utarbeide ny driftsplan for Utmarka i Vingelen, som skal 
gjelde i perioden 2012 – 2016. Driftsplana er felles for både Utmarkslag og Sameie, og skal 
vedtas på årsmøtene i april 2013. På årsmøtet i mars ble det i forbindelse med driftsplana gjort 
to prinsipielle vedtak:  

 Deling av ansvar på areal/art mellom utmarkslaget og sameiet (fordeling av arbeidsoppgaver 
mellom de to lagene):  

o All fuglejakt (rype og skogsfugl) på rypefeltene forvaltes av sameiet 
o All reinsjakt forvaltes av sameiet 
o All annen jakt forvaltes av utmarkslaget 
o Forvaltning av fiske og gammer videreføres av Utmarkslaget 

 Godtgjøring av tillitsvalgte 
o Det er utarbeidet ny modell for godtgjøring av de tillitsvalgte og de som utfører annet 

arbeid for Utmarkslaget 

Begge vedtakene skal prøves ut og evalueres i forkant av neste årsmøte, før endelig vedtak 
fattes i forbindelse med vedtak om ny driftsplan.  
 
I forbindelse med utarbeidelsen av ny driftsplan legges det opp til medlemsmøter, hvor styret 
håper på stor deltakelse for å få sikre mange kreative innspill og bred involvering før endelig 
driftsplan vedtas.  
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Vi har sendt med mailadressene til de som sitter i styret, kom med gjerne med konstruktive 
innspill eller ta kontakt! 
 
 
God sommer! 
Toril Østvang  

 
 
Veiutvalget  
 
Styret i Veiutvalget vil med dette orientere grunneierne i Vingelen om de viktigste sakene i vår, 
samt en del praktiske forhold. 
 
Veiordning 
Innkreving av avgift  
Etter jordskifterettens dom og nye vedtekter må vi kreve inn avgift for drift av veinettet. Det ble 
på årsmøtet budsjettert med at vi må kreve inn kr. 350 000,-. Dette fordeles på 10 000 andeler, 
d.v.s. kr. 35,- pr andel i veilaget. Se § 12 i vedtektene og pkt. 4 som viser medeiere/vegandeler. 
Giro om dette legges ved dette skriv. 
 
Viser til grunnlag for beregning av avgift: 
Seter med mjølkeproduksjon   1 000,- 
Seter med kjøttproduksjon      400,- 
Bolig på gård        400,- 
Seter som fritidshus       200,- 
Bolig uten gård       200,- 
Dyrka mark, pr. daa        30,- 
Skog inkl. overflatedyrka og beite, pr. daa       1,- 
 
Kjøp av oblater 
Det sendes ikke lenger ut oblater til grunneier/rettighetshaver. Alle må nå skaffe disse selv, de 
selges på Bunåva og koster kr 500,- Prisen er den samme for alle. Kun gyldig påklistret bilrute 
(står for øvrig på oblaten). 
Annen organisert næringskjøring for grunneiere (enkeltturer) som dyrebil, dyrlege, ulike 
servicefolk og entreprenører kjører gratis som tidligere. 
 
Veihøvling 
Jon Storhaug vil fortsatt høvle noe, men han har signalisert at han vil trappe ned mengden. 
Rodemenn tar kontakt med han, og i samråd blir de enige om høvling av veiene. 
Ordningen med utlån av den vesle veiskrapa blir som før. Den SKAL hentes og parkeres 
ved Vingelen Mek verksted. All bruk, hentetidspunkt og antatt tidspunkt når den er på plass 
igjen skal noteres i bok som ligger i kasse som i fjor. 
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Grussalg 
Vi er for øyeblikket tom for grus, men det skal knuses mer i Ryseteråsen i slutten av juni. 
Det er avtalt med Per K. Langøien om at han skal legge ut ett parti knust grus i Olaberget. 
Veiutvalget understreker at all uttak av grus og riktig mengde skal noteres! 
 
Rysæteråsen: Priser Knust grus        Kr. 85,- pr m3 inkl. mva    
                                    Sams masse     Kr. 13,- pr m3 inkl. mva 
Olaberget                     Knust grus        Kr. 90,-pr m3 inkl. mva 
 
Det er også avtalt med Per K. Langøien at han skal legge ut ett parti knust grus i Olaberget. 
Større mengder grus må avtales. Det er kun KNUST GRUS som selges gjennom Utmarkslaget. 
Kasse med noteringsbok er satt opp, noter mengde og navn. Hvis uttak ikke stemmer med 
oppmålt mengde vil ordningen opphøre. Vil medlemmene ha tilkjørt med lastebil må dette 
avtales med Per K Langøien. 
  
Grusing/tiltak 
Det er planlagt grusing av vei til Myrstadberget, noe grusing og grøfting på Åsan og i Svartåsen. 
Vi mener å leie inn Mesta med ei større veiskrape for å høvle de mest belasta veiene i løpet av 
sommeren. Vi har også tenkt å leie inn Mesta på kantpuss på enkelte strekninger for å bedre 
sikt, sikkerhet og fremkommelighet. Vi oppfordrer samtidig alle grunneiere til å hogge langs 
veiene av samme grunn. Ellers vil vi gjøre det som er nødvendig for å holde veiene i god stand 
med bl.a stikkrenner, grøfting, grusing. Ellers skal grustaket i Berget tilbakeføres. 
 
Henvendelser 
Grunneiere som ønsker å ta opp ting med veiutvalget, kan henvende seg til Einar Hilmarsen 
(90920327), Øivind Motrøen (90102778) eller Ola Esten Nordistuen (95288848) 
Rodemenn 
Kvenndalen-Åsen                                      Lars Aasgård  952 11 389 
Lia- Li-veien- Lonbrøttet- Lonsjølia          Stig B. Lien           917 55 826 
Langsetra                                                      Embret Rønning    995 46 114 
Svartåsen- Londalen                                  Ingmar Nesteby     911 75 483 
Brøttet- Myrstadberget                             Geir Rønning          907 46 312  
Gjeldalen                                                    Veiutvalget 
Berget- Øian                                                Lars Ivar Jordet     909 79 289 
Nygjelten-Sæteråsen-Vingelseterveien    Jo Arild Haugen      980 73 169 
Sæteråsen- Øian                                      Odd Rune  Enget   452 00 658 
Rodemenn har også ansvar for lagets veier som grener ut fra hovedstrekningene. I tillegg 
kommer strekningene Langsetra- Butjønnbakken og Bratthøveien. Her har leder i 
saurhamnelagene ansvaret. 
 

Veiutvalget ønsker alle mange fine turer og en god sommer  
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Jaktutvalget 
 
Predatorer 

Det er satt i gang et prosjekt for å øke jakttrykket på predatorer. Det er avholdt info-møte/kurs 
og skuddpremiene er økt. Det er innkjøpt noen feller av ulike slag som er tenkt til utlån til 
interesserte, Kjell Steinar Haugli disponerer disse så er dere interessert, ta kontakt med han. Det 
er søkt og innvilget midler til prosjektet fra viltfondet.  
 
Det blir bygging av kråkefelle hos Kjell Steinar i løpet av de første ukene. Vi ønsker å vite hvor 
mange som er interessert, så fint om alle som vil være med melder seg på til Kjell Steinar innen 
mandag 25. juni, dette fordi det kan finansieres noe materialer og hjelp til bygging av flere 
feller, men vi må ha oversikt over hvor mange. Jeger og fisk v/Åge Magnar har bygget ei flyttbar 
jaktbu for åtejakt med glugg, denne vil bli tilgjengelig for interesserte. Interesserte kan kontakte 
Åge Magnar. 
Det er allerede en bra start på prosjektet da det i sesongen 11/12 er skutt 80 rever i Vingelen 
(det er skutt 230 på Tynset så vi har noe å strekke oss etter…) For å få skuddpremie må høyre 
framfot klippes av (begge på fugler) og leveres Jon Iver Jordet med en lapp over antall, navn på 
jeger, hvor de er skutt (nytt fra høst 2012) og kontonummer. 
Skuddpremiene er som følger (NB! husk jakttidene) 
Rev – 600  Kråke – 200  Røyskatt - 100 
Mår – 600  Ravn – 300  Grevling - 200 
Mink- 600  Måke – 200  Skjære – 50 
 
Jaktspot 

Initiativet til prosjekt Jaktspot er et resultat av et samarbeid mellom Regionrådet for 
Fjellregionen, Destinasjon Røros, Hedmark Reiseliv og Tynset Utmarksråd. 
Kort fortalt er dette et prosjekt der all mulig jakt i Fjellregionen selges og markedsføres gjennom 
nettsiden www.jaktspot.no og gjennom lokale butikker som grunneierne (selgerne) bestemmer 
selv. Alt fra døgnkort til fulle pakker med overnatting og guiding er tenkt. Prosjektet er i 
hovedsak finansiert gjennom tilskudd så langt. 
Poenget er å selge så enkelt og kostnadseffektivt som mulig med mest mulig igjen til 
grunneierne. Videre skal det være lett å finne jakt i Nord-Østerdalen uten å måtte lete lenge på 
nettet. Ideen er hentet fra FISHPOT, som så langt ser ut til å være en suksess. Vi anbefaler at 
dere går inn på nettsidene og ser. 
Vi har tro på dette prosjektet og har derfor valgt å gå inn med noen produkter som et 
prøveprosjekt, det er lagt/vil bli lagt ut noen bukke-kort på rådyr, noen ordinære rådyrkort, 
skogsfugl og hare. De som er nysgjerrig på hva som blir lagt ut, hvilke felt og priser osv, kan følge 
med på jaktspot.no. Vi vil evaluere prosjektet etter sesongen og eventuelt legge ut flere 
produkter til neste sesong.  
 
Hare 

Alle harefeltene er solgt for en ny 5-årsperiode for til sammen kr. 97.000 pr år. 
Bygdakort blir som før. Noen få kort på bygdafelt skal selges også gjennom jaktspot.  
 

http://www.jaktspot.no/
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Rådyr 

Vi har ikke fått kvoter enda, men det forventes at kvoten er på samme nivå som tidligere. Også 
her vil noen få bukkekort selges til andre gjennom Jaktspot.  
Det selges også noen kort på rådyrjakt med jaktstart 15.oktober, feltene Åsen, Vangsåsen og 
Brenna. 
 
Hjort 

Har ikke fått kvoter enda, men det forventes at den vil være omtrent som i 2011, ca 40 dyr.  
Jakttider hjort: (som før) (Gjelder Elgjakt-lagene i Vingelen) 
10. – 20. sept. hele Vingelen ikke nattjaktforbud 
20. sept. – 15. okt. kun på egne felt, nattjaktforbud som for elgjakt. 
16. okt – ut jakta hele Vingelen, nattjaktforbud som for elgjakt. 
 
Elg 

Årsmøtet i Elgregionen ble avholdt 5. mai i Feragen samfunnshus. For de som er grundig 
interessert kan alle tall, referat osv leses på www.fjellelg.no. Kort fortalt vil avskytingsmodell for 
Vestre område som gjelder fra 2010 videreføres:  
37 % ku, 37 % okse og 26 % kalv. Primært ønske om å benytte en slik modell som ivaretar 
kjønnsforhold i stammen og belaster uproduktive kyr. 
Stammen i Vestre arbeidsområde har ikke fått den nedgangen som var forventet og ønsket fra 
regionen sin side, ut fra cersims-tallene ser faktisk stammen i Vestre til å gå svakt opp i 2011. I 
utgangspunktet var planen at Tolga de to siste årene av planen skulle ha en total kvote på ca 
145 dyr, men pga at den ventede effekten ikke har slått til blir kvotene for 2012 omtrent som 
2011 på 190 dyr. Rapporter fra regionen kan tyde på at elgen sto veldig klumpete i 2011, noe 
som kanskje kan stemme for Vingelen sin del, derfor skal det diskuteres mer overgang i mellom 
felt sent i jakta. 
En kan også kikke på tallene fra www.hjorteviltregisterert.no (den som vil kan klikke seg inn der 
og velge fylke, kommune, vald og det feltet en vil se tall for). Der kan en lett se at det er stor 
forskjell i antall jegere og jaktdøgn fra felt til felt. Dette kan forklare noe av den litt lave 
fellingsprosenten. Derfor vil det vurderes flere muligheter for overganger mellom feltene 
allerede fra høsten av (sent i jakta, avhenger av fellingsprosent, jakttrykk osv). 
 
Ellers oppfordres folk med ideer til å begynne å pønske ut en plan for hvordan vi legger opp 
jakta for neste periode, dette vil bli gjort i forbindelse med driftsplanarbeidet til høsten. Det vil 
bli temamøte utpå høsten der folk med meninger oppfordres å møte (hjelper ikke komme med 
meningene etterpå). Jakt og jaktfelt er inne i det siste året av 3 som ble bestemt på rullering av 
felt. 
 
Skriv til jaktledere vil bli sendt ut i løpet av sommeren. 
Jakttider og evt. vinterjakt vites ikke enda, men info fra kommunen vil komme. Dette vil 
eventuelt bli informert om i skriv til jaktlagene. 
 
God sommer!  
Jon Iver Jordet 

http://www.fjellelg.no/
http://www.hjorteviltregisterert.no/
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Hytte- og fiskeutvalget 
 
Følgende priser gjelder;  
 
Fiske  
Døgnkort    kr. 50 
Ukekort    kr. 200 
Sesongkort    kr. 300 
Sesongkort innenbygds/Grunneier kr. 250 – Må kjøpes på Bunåva 
 
Hytter     Pris pr døgn 
Bratthøhytta    kr. 600 
Gjersjøhytta/jakthytta   kr. 600 
Bjønntjønnan     kr. 700 
Koversjøen    kr. 700 
 
Grunneier/innenbygds hytte uten båt kr. 500 
Grunneier/innenbygds hytte med  båt kr. 600 
 
Fiskekort selges gjennom Fishspot. 
Det er gjennom Fishspot mulig å kjøpe fiskekort til fullpris på www.fishspot.no, på sms eller over 
disk på Bunåva (kontant betaling).  
 
Alle grunneiere/innenbygdsboende, som vil ha rabattert kort, må kjøpe fiskekort på Bunåva.  
 
God sommer! 
 
Hytte- og fiskeutvalget 

 
 
Orientering til sameierne i Vingelen Sameie 2012 
 
Styret i Vingelen Sameie har følgende sammensetning;  
John Haakon Stensli (leder)   john-haakon.stensli.@vetinst.no 
Trond Magne Aasheim   tron-mag@online.no 
Lars Ivar Jordet     lajordet@bbnett.no 
Leder eller jaktutvalgsleder i Vingelen Utmarkslag inviteres til styremøtene, alt ut fra hvordan sakslista 
ser ut.   
 
Trond Magne blir den fra styret som tar hovedansvaret for oppfølging av saker knyttet til jakta. 
 
Det vises til orienteringen fra utmarkslaget om driftsplanarbeidet og fordelingen av ansvar mellom 
utmarkslaget og sameiet. Ut fra dette kommer orientering om reins- og rypeforvaltning her. 
 

http://www.fishspot.no/
mailto:john-haakon.stensli.@vetinst.no
mailto:tron-mag@online.no
mailto:lajordet@bbnett.no
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Rein 
Årsmøtet i Forollhogna vedtok ny bestandsplan (2012-2016), der bl.a. bestandsmålet ble økt fra 1700-
1800 vinterdyr til 2000 vinterdyr. Etter vedtak i eget årsmøte stemte vi imot denne økningen, men det 
var klart flertall i årsmøtet for å øke stammen. Andre sentrale tema på årsmøtet var forholdet til Røros 
vestre villreinvald, som søkte om å bli medlem i Forollhogna villreinområde. Dette ble klart avvist av 
årsmøtet. Vi har sammen med rettighetshaverne på Kvikne, Magnillsjøan og Dalsbygda gått foran med 
en klar holdning om at så lenge det ikke er villrein på Røros er det ingen grunn til at rørosingene skal 
være med i villreinområdet. Skulle reinen begynne å bruke områdene øst for Kjurrudalen, er situasjonen 
annerledes. Vi har ellers bedt villreinutvalget om å se på grensene for tellende areal, da disse varierer 
mellom 700 og 900 m o.h., noe som neppe gir en riktig fordeling av areal og dermed kvoter.  
 
Årsmøtet fastsatte en totalkvote på 600 dyr i år, noe som for Vingelen ga en kvote på 64 dyr, fordelt på 6 
storbukk, 13 liten bukk, 19 simle og 26 kalv. Tolga utmarkslag blir tildelt ett kort av denne kvoten. 
Vingelen får i tillegg 16 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 (denne selges 
videre). Til fordeling har vi da totalt hatt 79 dyr. Vi fikk innen søknadsfristen 1. mai  inn 86 søknader fra 
rettighetshavere og 14 fra andre innenbygdsboende. Med dette var det 8 rettighetshavere som ikke fikk 
tildelt dyr.  
  
De som skal videreselge reinen selv må varsle Trond Magne Aasheim innen 1. august om hvem som 
skal jakte på kortet.  
 
Dato for utdeling av kort:- 13 august kl. 19.00 på Sagmoen 
 
Rype 
Vi har inngått nye 5-årskontrakter med feltleiere fra i år. Ellers er det ingen vesentlige endringer i 
rypeforvaltningen. Rypeforvaltningsprosjektet med årlige takseringer i regi av Høgskolen i Hedmark er 
avsluttet, men vi tar sikte på å videreføre takseringene og prøver å få utvidet disse til også noen linjer i 
de østre deler i tillegg til Orvilldalen. Takseringene danner grunnlaget for årets kvoter og eventuelt også 
jakttid.  
 
Det blir lagt ut kort for salg gjennom Jaktspot (se orienteringen til jaktutvalget) fra 1. til 20. oktober, som 
en prøveordning. For innenbygdsboende blir jaktordningen som tidligere. Husk ved overgang til leiefelt 
at innenbygds rypejegere skal trekke over i andre områder når feltleierne jakter selv. 
 
 
Matrikulering og salg av sameieteiger 
Det vises her til tidligere orienteringer og til forkynning av krav som jordskifteretten skal ha sendt alle 
sameierne. De som måtte ha interesse av å kjøpe noen av arealene (hele teiger eller deler av teiger) kan 
sende dette skriftlig til sameiestyret. Styret vil ta stilling til dette og videreformidle dette til 
jordskifteretten. Som det fremgår av forkynningen forventer ikke jordskifteretten å kunne starte på 
saken før i 2013. 
 
God sommer fra styret i Vingelen sameie  
 
 


