
Medlemsmøte i Sameiet Vingelen Utmarkslag onsdag 5. februar 2020 
 

Fjellheim, Vingelen kl 19 - 22.00. 

Til stede: Jakob Trøan, Øistein Aasen (sak 1), Stian Nystuen, Jo Gardar Storhaug, Odd Arvid 

Nordset, John Haakon Stensli, Skjalg Urset Dalseng, Arne Haugli, Helge Granli, Arve Trøan, Olav 

Østvang, Torstein Storhaug, Lars Buttingsrud, Mona Tangen (sak 1), Turid Vingill (sak 1), Åge 

Sparingen (Revisorkonsult; sak 1), John Westgård, Torfinn Røe, Martin Tronslien, Erik Livoll, Hege 

Hovd (referent).   

 

Sak 1. Spørsmål/avklaringer om vedtektene for Vingelen Veisameie  
(Vedlegg til sak 1 er tidligere utsendt brev fra Revisorkonsult med svar på spørsmål fra styret i 

Utmarkslaget, datert 11.10.19). 

 

Åge Sparingen fra Revisorkonsult orienterte kort innledningsvis. Kan ikke se at vedtektene setter 

noen begrensninger for å opprette et veifond, men det er en årsmøtesak. Ser det som enklest å 

styre et eventuelt fond ved å holde det i utmarkslaget.  

 

Innspill og kommentarer fra møtedeltakerne 

Arve Trøan redegjorde kort om historikken til utmarkslaget og veisameiet. 

Olav Østvang: Etter jordskiftedommen er det tvungent medlemskap i utmarkslaget. Over tid skal 

det ikke være mer ulemper enn nytte. 

Lars Buttingsrud: Er det brevet fra Revisorkonsult som ligger til grunn for dette møtet? 

Møteleder burde gått gjennom denne punkt for punkt. Lars påpekte flere feilformuleringer i 

brevet, bl.a. at en må legge til grunn andelene medlemmene har i veiutvalget, ikke i 

utmarkslaget.   

John Haakon Stensli refererte fra årsmøtet 2014 - fra 2015 ble det vedtatt et skille mellom 

årsmøtene i veisameiet og utmarkslaget for øvrig. Andelsgrunnlag og medlemsmasse er 

forskjellig. Vanskelig å se dette skillet på årsmøtene i 2018 og 2019. Kan være fornuftig å bygge 

opp fond, men må gjøres etter andelsfordelinga i veisameiet, ikke etter andeler i utmarkslaget.  

Åge Sparingen: Tror vi snakker litt forbi hverandre. Avsetninger som gjøres i utmarkslaget til 

veifond er «utmarkslaget sitt veifond». Fordeles ut fra andelslista i utmarkslaget. Når det skal 

brukes inn i vei er det andelslista for veier som legges til grunn.  

Arve Trøan: Det er vel mulig å kreve inn mer penger fra veiandelseierne ved behov.  

Arne Haugli: Må forholde seg til veibudsjettet hvert år, ikke overforbruke. 

Åge Sparingen delte ut et notat som han gjennomgikk - «Eksempel på kostnadsfordeling i 

Veilaget». 

Jakob Trøan: Hvorfor må dette gjøres så komplisert? Det er ikke tatt hensyn til at det er så stor 

forskjell på de ulike fordelingsnøklene (i Veilaget og Utmarkslaget). Det er bedre at de som har 

mer nytte av veiene betaler mer. 



John Haakon Stensli: Det er enklere å sende regning til veiandelseierne ved behov enn å bygge 

opp et fond som er veldig komplisert regnskapsmessig å drifte. 

Lars Buttingsrud: Kan appellere til Utmarkslaget med hensyn til veilånet som allerede er tatt opp, 

slik at det blir innfridd i løpet av kort tid, og slik at veilaget slipper å ta dette i et jafs. 

Turid Vingill: Det høres mye mer fornuftig ut dette som nå blir foreslått (om å sende regning); 

det er krevende for en regnskapsfører å holde styr på et slikt fond. Allerede i dag blir et 

eventuelt overskudd i veilaget balanseført, og blir i praksis et slags veifond. 

Forslag: Fordeler utbyttet til andelseierne i utmarkslaget som vanlig, og sender ut regning til 

andelseiere i veilaget. Dette er i tråd med vedtektene. Får da et fond i veilaget som kun skal 

brukes på vei. Dette er en praktisk tilnærming. 

 

Videre kom det noen kommentarer og spørsmål til punkt 6 (Forhold knyttet til ny/endring av 

andelsfordeling), 7 (Utmarkslagets mulighet til å kunne utdele gaver/tilskudd)  og 8 (Dekning av 

renter på lån for opprusting av veier) i brevet fra Revisorkonsult. Disse ble avklart på møtet.  

 

Sak 2. Jakta 2019  

Oppsyn Stein Kaasin tok en oppsummering av jakta 2019:  

 

Elgjakt 

Det er bra å kunne ha meningsutvekslinger ved «røken» ute hos elgjaktlagene. Mange elgjegere sliter 

med å få med seg alle nødvendige papirer. Originalversjon av våpenkort må være med, men andre 

papirer kan tas bilde av og ha tilgjengelig på mobilen.  

Skadeskyting 
I f.eks. Hodalen ringer de og varsler før de starter ettersøk. I Vingelen er det tradisjon for å ringe om 
kvelden, men ifølge boka skal det varsles før ettersøket starter. Jakob Trøan kan diskutere praksisen 
med viltnemda.  
 
Reinsjakt 
Observert en kalv med skuddskade som ikke var rapportert. Kom muligens fra Grøntjønnan. 
Generell helsetilstand til rein ser bra ut.  
 
Rådyr 
Det skytes en del rådyr, men får aldri beskjed om skadeskyting. Burde bli fulgt opp? Ikke alle har 
ettersøksavtale (selv om det er pålagt), ingen kontroll av rådyr. Like mye behov for kontroll på 
rådyrjakt som elgjakt, ikke alle respekterer regelverket.  
 
Hjortejakt 
Innmeldt to skadeskytinger på hjort, begge om natta i månelys. En veldig stygg skadeskyting i kjeven. 
Er nattskyting egentlig forsvarlig? Erik Livoll: Opphevet nattjaktforbudet i fjor for å få opp jakttrykket. 
Tidligere var Vingelen nesten eneste stedet i Norge med nattjaktforbud. Uansett er det jegeren som 
må vurdere forhold. Må følge med dette framover, men viktig å holde jakttrykket oppe.  
 
Ettersøk 
Er de gjennomførte ettersøkene bra nok? Det er vanskelig å få noen til å gå mer enn to dager på 
ettersøk.  



Jakob Trøan: Veldig vanskelig å følge opp dersom du mangler spor. Er som å lete etter nåla i 
høystakken.  
Stein Kaasin: Kan det være mulig å bruke en «blodhund», ikke jakthund? 
Arne Haugli: Hvor god er kvaliteten på ettersøkshunder? Noen av jaktlagene har hunder som holder 
til andre steder i landet.  
Odd Arvid Norset: Kan be om å få låne hund fra andre jaktlag, men må også ha med fører samtidig. 
Det er hund + fører som er godkjent sammen. Burde i prinsippet ha flere godkjente ettersøkshunder 
på hvert jaktlag. 
Jakob Trøan: Flere kunne vurdere jaktlederkurs og ettersøkskurs. 
 

Sameie - rype og rein 

John Haakon Stensli:  

Prøver å få til et forutsigbart overgangssystem for rein.  

Forslag til endringer i høst: På Gjersjøhøa tidligere solgt jaktpakke i ukedagene de første tre 

ukene, mens helga er forbeholdt innenbygdsboende. Pga jakta starter på en torsdag i år (2020) 

blir hele første uka forbeholdt innenbygds.  

Av hensyn til elgjegere er det ikke solgt kort på Knausvola og Kletten første elgjaktuka, mens 

utmarkslaget selger kort på skogsfugl første elgjaktuka. Det ble ikke gjort tidligere. Må diskutere 

hvordan vi gjør dette framover. 

Arne Haugli: Veldig dårlig gjort å fjerne tilbudet til hyttefolket (rypejakt). De trenger ikke å få ei 

hel uke, blir fornøyd om de kan jakte noen få dager. De er heller ikke ute etter de beste feltene, 

og det er ikke mange jegere det er snakk om. John Haakon Stensli: Sameiet har sagt at dette tas 

opp igjen ved revisjon av driftsplanen, som starter neste vinter. For en stund siden har f.eks. 

også utflytta Vingelsinger blitt prioritert, men det blir de heller ikke lenger. Det kan også være 

andre grupper som kunne blitt prioritert. 

Utmarkslaget - skogsfugl, rådyr mm    

Erik Livoll: Det ble solgt skogsfuglkort i elgjakta i fjor ved en glipp - trodde det lå automatisk inne 

i Inatur. Kan vurdere å justere opp døgnprisen fra 250 til 300 kr. Står på Inatur at det er «god 

bestand» - må justeres ned til «middels bestand».  

Jakob Trøan: Spesielt orrfuglbestanden henger tett sammen med rype, kan justere ned antall 

skogsfuglkort de årene det er dårlig rypebestand. 

John Haakon Stensli: Kan oppfordre skogsfugljegere ved kjøp av kort til å ta kontakt med 

jaktleder på respektive elgjaktlag og snakke sammen om jakta, kan forebygge problemer. Kan 

vurdere taksering på skogsfugl også, se om det er kull. 

 

Elgjakt 

John Westgård: Foreslår en kategori på kalv/ungdyr.  

Jakob: Må følge elgregionen sine tildelinger, må i så fall ta det opp der.  

Ser at elgbestanden er på tur opp, må legge fram det også, ha trykk på økte kvoter. 

Hjort     

John Haakon Stensli: Burde hatt felles bestandsplan på hjort Vingelen /Tynset vestre? Bli enig om 

akseptabelt skadeomfang/bestandsstørrelse? 

Erik Livoll: Etter at Tynset fredet hjorten i flere år gikk vi sammen med Tolga isteden. Men vi kan 

ta opp igjen kontakten nå. 



Rådyrjakt 

Jo Gardar Storhaug: Har fôra rådyr i flere år. Ønsker å stoppe rådyrjakta 1. desember. Dyrene blir 

desperate etter mat fra starten av desember. Det jaktes veldig intenst før jul, ofte i dyp snø og 

med bikkje, blir nærmest «nedslakting».  

John Haakon Stensli: Er det ingen begrensning på rådyrkort som selges per døgn?  

Erik Livoll: Kommunen/viltnemda vurderer bestanden, den er veldig god nå. Det er skutt 31 

rådyr, så trykket er ikke så stort. Må evt vurdere å skrive på Inatur at jakta kan bli stoppet ved 

store snømengder.  

Arne Haugli: Ang manglende innrapportert skadeskyting av rådyr - dette handler om dyreetikk - 

«er ikke så farlig med rådyr». Burde være mulig å unngå å jakte i desember, i dyp snø. 

 

Ref HH 05.02.20. 


