
Orientering til grunneiere i Vingelen Utmarkslag 2013 

Det er med glede vi sender ut driftsplanen for perioden 2013 – 2017. Vi håper at dette dokumentet 
vil være et godt verktøy for medeiere og tillitsvalgte i både utmarkslaget og sameiet. Vedleggene til 
plana ligger i en folder bakerst i driftsplanen, og tanken er at disse er «levende dokumenter», og vil 
bli jevnlig oppdatert. Vi anbefaler alle å lese nye retningslinjer for kommunikasjon og 
klagebehandling. Her er det lagt inn følgende rutiner for kommunikasjon:  

 Alle tilbakemeldinger, innspill eller klager til styrene eller noen av lagenes utvalg, skal 
fremmes skriftlig og begrunnes. Det er greit å bruke E-post til dette. Telefoniske forslag og 
klager kan avvises med henvisning til denne regelen om skriftlighet. 

 Gjelder tilbakemeldingen innspill eller klager på elgjakt og hjortejakt, skal den fremmes av 
jaktlagets leder.  

Styret i Vingelen Utmarkslag har følgende sammensetning:  
Toril Østvang   leder   toril.ostvang@sbseating.com 
Knut Haug   nestleder  kehaug1@frisurf.no  
Jakob Trøan     leder hytte/fisk  jakob@materialbanken.no  
Jon Iver Jordet    leder jakt  joniver.jordet@delaval.com 
Einar Hilmarsen   leder vei   einhilm@fjellnett.no  
Leder i Vingelen Sameie, John Haakon Stensli blir invitert til styremøtene.  
 
I 2013 vil hovedstyret ha fokus på:  

 Utrede kost/nytte for opprettelse av eget intranett 

 Utrede alternative løsninger til administrasjon/oppsyn/sekretariat 

 Overføre hytte og fiskeutvalg til sameiet (gjelder fra 01.01.2014) 
 
 
Vingelen Utmarkslag ønsker dere alle en god og aktiv sommer i utmarka vår  
 

 
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  
På årsmøtet i år ble det vedtatt en veiavgift på kr. 12,50 pr andel i veilaget. Se § 12 i vedtektene som 
viser medeiere/vegandeler.  

Grunnlaget for å beregne avgiften er:   

 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,-  
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Kjøp av oblater  
Det sendes ikke lenger ut oblater til grunneier/rettighetshaver. Alle må skaffe disse selv, de selges på 
Bua, Coop Marked Vingelen og koster kr 600,- Prisen er den samme for alle. Kun gyldig når den er 
klistret på bilrute (står forøvrig på oblaten).  

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

Veihøvling  
Embret Rønning har nå ansvaret for høvling av veinettet. 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.  

Grussalg 
I fjor høst ble det knust opp 2000 m3 grus i Ryseteråsen. Ved avhenting noteres type grus og mengde 

i boka der.  

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

Ryseteråsen: Priser knust grus Kr. 90,- pr m3 inkl. mva  
Sams masse Kr. 13,- pr m3 inkl. mva  

Olaberget  Knust grus Kr. 95,-pr m3 inkl. mva  
 

Det ligger også ute ett parti knust grus i Olaberget. Denne grusen er det snart slutt på. 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 satt opp en prioritering av ulike tiltak som grusing, grøfting m.m for 2013 (se driftsplana). Etter 
voldsomme nedbørsmengder og skader på veinett/bru må veiutvalget løpende vurdere hva som må 
prioriteres. Vi har fått til dels store ødeleggelser på vårt veinett som vil koste mye penger å få til 
igjen. Arbeidet er langt kommet. Det midtre brukaret på Svartåsbrua ble undergravd og ødelagt 
under ekstremregnet nå i slutten av mai. Dette vil også koste mye å få satt i stand. Har allerede vært 
på befaring med ingeniør og entreprenør. Vi har som mål å få brua ferdig til seterflytting dvs.ca.20. 
juni. Svartåsbrua er nå stengt for all trafikk. Skader på veinett og bru er meldt til lensmannen som 
naturskade. 

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. Videre skal grustaket i Berget tilbakeføres.  

Henvendelser  
Grunneiere som ønsker å ta opp ting med veiutvalget, kan henvende seg til: 
Einar Hilmarsen  909 20 327 
Øivind Motrøen 901 02 778 
Ola Esten Nordistuen 952 88 848 

 

 



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 - 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  

 

Jaktutvalget 
Predatorer 

Det er viktig at alle leverer en ordentlig liste med navn, kontonummer, antall av hvert dyr, dato for 

felling og fellingssted.  Høyre framfot skal leveres inn sammen med denne info. Husk jakttidene! 

 

Skuddpremiesatser:  

Rev 600  Kråke 200  Røyskatt 100 

Mår  600  Ravn 300  Grevling 200 

Mink 600  Måke 200  Skjære  50 

Jaktspot 

Det selges også i år rådyr- og skogsfuglkort via Jaktspot. 

Hare 

To felt er sagt opp av ulike årsaker. 
Bygdakort blir som før.  

Rådyr 
Vi har ikke fått kvoter enda, men det forventes at kvoten er på samme nivå som tidligere. 

Hjort og elg 

Vi starter i år på nye periode med rulling på feltene. Det vil bli sendt ut søknadsskjema til alle lag som 
var registrert i forrige periode, samt det vil bli hengt opp plakat for eventuelt nye lag.  All info i 
forbindelse med elg og hjortejakt blir sendt til jaktlagene før jakta. 

Det jobbes med en oppgradering av jegerkontraktene. 

To personer fra jaktutvalget var på årsmøte i Elgregionen. Det er siste året i bestandsplanen, så det 
var enighet om ikke å endre på kvoter, avskytingsmodeller og jakttider. Elgregionen fikk ny leder, 
Erlend Vingelen (Tolga). Per Høistad (Os) og Eivind Haugseth (Rendalen) er også nye i styret. Referat 
og annen info fra elgregionen kan leses på www.fjellelg.no. 

God sommer! 
Jaktutvalget 

http://www.fjellelg.no/


Hytte- og fiskeutvalget 

Vedlikeholdsbehovet på hyttene er kartlagt. Det vil bli arrangert dugnad på Bjønntjønnan  10-11 
august. Avsett helga, dette blir ei sosial og artig helg.  

Utmarkslaget har inngått avtale med Bratthøa sauehamnelag, slik at de leier jakthytta i Bratthøa i 
sommer og frem til reinsajakta starter. Det vil likevel bli muligheter for å leie den, ta kontakt med 
Hege Tollan i Bratthøa Sauehamnelag.  

Priser for fiske  
Døgnkort    kr. 50 
Ukekort    kr. 200 
Sesongkort    kr. 300 
Sesongkort innenbygds/Grunneier kr. 250 – Må kjøpes over disk på Bunåva 

Priser for hytter: 
Grunneier/innenbygds hytte uten båt kr. 500 
Grunneier/innenbygds hytte med  båt kr. 600 

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 over disk på Bunåva. 
 
Til slutt oppfordrer vi dere alle til å benytte våre flotte hytter og fiskevann 
 
God sommer! 
Hytte- og fiskeutvalget 
 

Orientering til sameierne i Vingelen Sameie 2013 

Styret i Vingelen Sameie har følgende sammensetning:  

John Haakon Stensli (leder)  john-haakon.stensli.@vetinst.no tlf 995 46 115 
Trond Magne Aasheim   tron-mag@online.no   tlf 917 02 859 
Lars Ivar Jordet     lajordet@bbnett.no   tlf 909 79 289 
Leder eller jaktutvalgsleder i Vingelen Utmarkslag inviteres til styremøtene, alt ut fra hvordan 
sakslista ser ut.   

Trond Magne er den fra styret som har hovedansvaret for oppfølging av saker knyttet til jakta. 

Det vises til orienteringen fra utmarkslaget om driftsplanen og fordelingen av ansvar mellom 
utmarkslaget og sameiet. Ut fra dette kommer orientering om reins- og rypeforvaltning her. 

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 
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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 650 dyr. Vingelen Sameie har fått tildelt 70 dyr + 18 i 
overgangsavtaler og Benndalsbukken. Dette er 8 flere enn i 2012 og to flere i antall sameiere som 
søkte på jakt i år, disse kortene er tildelt to ungdommer.  

De som videreselger selv må varsle Trond Magne om dette innen 1. august. Dato for utdeling av kort 
er 12. august klokken 19.00 på Sagmoen. 

For de som ikke har fått skutt rein 10. september, kan kort innleveres innen denne datoen og halve 
grunnavgifta vil da bli refundert. Kortet vil da bli tilbudt lokale jegere som måtte være interesserte, 
med halv grunnavgift. Om dyret blir skutt faller selvsagt grunnavgiften da bort. Kontakt Trond Magne 
så snart dette er aktuelt, senest den 10. september. 

Rype 
Prisene på jakt har stått stille i mange år, og har vært svært lave for sesongkort. Vi har derfor økt 
prisene til omtrent det dobbelte, men vi innfører til gjengjeld halv pris for ungdom (til og med det 
året de fyller 20 år).   

Priser 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

Matrikulering og salg av små sameieteiger 
Det var befaring av sameieteiger 22. og 23. mai, og det ser ut til at vi finner ordninger der eiere av 
tilgrensende areal overtar dette. Trolig blir sameiet bare sittende igjen med teigen på Moan, med 
den gamle søppelplassen.  Bruksrett til veier vil bli sikret gjennom påheftelser av rettigheter 
(servitutter) på den enkelte eiendommen. Jordskifteretten vil sende ut kart med forslag til grenser 
m.m. i løpet av sommeren. Vi tar sikte på å kalle inn alle de som skal kjøpe areal til underskriving av 
kjøpekontrakter m.v. 

 

God sommer fra styret i Vingelen sameie  

 

 

 Sameiere Innenbygdsboende Ungdom 

Sesong m hund 1.100 1.300 650 

Sesong u hund 600 700 350 

Døgn m hund 150 210 100 

Døgn u hund 100 150 80 


