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Referat temamøte 2 Driftsplan - Sameiets produkter - 4. november 2021 - kl 19.30-22.00. 

Deltakere:  

Sameiestyret: John Haakon Stensli, Jakob Trøan, Ole Erik Engset, Ragnar Sollid, Helge 

Rønning. Andre: Torstein Storhaug, Ole Oscar Kleven, Audun Urset, Stian Nystuen, Skjalg 

Dalseng, Tor Magnus Aasheim, Erik Livoll, Helge Granli, Arne Haugli, Ove Tobro, Einar 

Hilmarsen, Olav Østvang, Hege Hovd (sekretær/referent). 

 

Møtet ble innledet med generell informasjon om Sameiets produkter; hvilke utleiehytter og 

åpne buer som Sameiet disponerer, villreinjakt/overgangsavtaler, fiske, rypeterreng 

(leiefelt/kortfelt) - det vil bli inngått ny 5-års kontrakter til neste år, så om det skal gjøres 

endringer i kortfelt/leiefelt må det skje nå. Det ble presentert noen innkomne forslag til 

endringer. 

 

Hytter 

Mål for forvaltning av hytter (fra gjeldende plan) 

• Ordinær drift av hyttene skal gå i balanse. 

• Legge til rette for økt bruk av hyttene bl.a. ved å forsøke utleie av enkelte hytter i 

vinterferie og påskeferie, samt bedre markedsføring. 

• Øke verdiskaping ved pakkeløsninger. 

 

Spørsmål til diskusjon: 

- Skal vi fortsette særskilt utleie i vinterferie og påskeferie? (i så fall trolig like greit å gå over til 

ordinær booking) 

- Gjøre noen av hyttene bookbare om vinteren (låses, men med kode)? 

- Har vi riktig prisnivå – for ordinær leie og når de står åpne? Hvor mye skal vi differensiere 

mellom innenbygds og utenbygds? 

- Hvordan få flere til å betale for hyttene når de står åpne? 

- Eneste «pakke» vi har hatt, er rypejakt med hytte på Gjersjøen. Dette ser ut til å ha fungert 

bra. Er det noe annet vi kunne prøve på? 

- Hvordan organisere vedlikehold og tilsyn?  

 

Innspill: 

Ønske om utedo på parkering ved stien opp til Bjønntjønnan. 

Følge opp handlingsplaner og årshjul, kontinuerlig vedlikehold. Flere, sikkert også bygdas damer, kan 

være med å følge opp og etterse hyttene.  

Bør investere i solventilator på hytter og buer, ingen stor investering, og fordelaktig pga bevarer 

hyttene bedre. Også fordel å få solceller og slippe parafinlamper.   

Ovnen på Koversjøen har for dårlig kapasitet, flere dårlige ovner bør byttes.    

Fint med mulighet for booking av hytter på vinteren, i hvert fall der det er åpne buer i nærheten som 

andre kan bruke.  
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Rype 

Følgende målsettinger er angitt i gjeldende plan:  

• Opprettholde bestandene på et nivå som er optimalt i forhold til inntektsmuligheter på kort 

og lang sikt. 

• Opprettholde prisene på dagens nivå når nye 5 års kontrakter skal inngås. 

(Dette er trolig en litt dårlig formulering. Etter at målsettingen kom inn, er prisen doblet (?). 

Trolig er det bedre å formulere det slik at vi skal søke å oppnå den høyest mulige prisen i 

markedet).  

• Forbedre informasjon og kortsalg på en måte som gir høyest mulig økonomisk utbytte og 

samtidig god jegertilfredshet. 

 

Spørsmål til diskusjon:  

1. Feltinndeling 

For rypefeltene har det kommet to forslag til endringer: 

1. Båvola blir bygdafelt/kortfelt i tillegg til de vi har. Her har vi problemer med å få en brukbar 

pris ved åremålsuteleie. Vi får da et felt til som starter ved vei, et felt til med 

overnattingsmulighet, noe vi har begrenset med ellers. Og det kan jaktes inn til Gjersjøfeltet 

(for innenbygds). 

2. Busjødalsrabban blir bygdafelt/kortfelt som før. Dette feltet starter ved bilvei, noe som er en 

fordel (uansett hvilken jegerkategori det er snakk om).  

Spørsmål ved alternativ 2 er om (Nordre) Gjersjøhøgda igjen skal bli åremålfelt. Dette feltet egner seg 

mindre godt til slik utleie pga. atkomsten (må gå en drøy time for å komme seg i terrenget). Dette 

feltet har imidlertid Jakthytta og Midthøbua liggende i terrenget, Storgjeltbua ikke så langt unna og 3 

private hytter liggende i eller nær terrenggrensa. Dette gir gode muligheter for jakt i kombinasjon 

med overnatting. 

 

2. Prioritering av hytteeiere og andre med tilknytning til bygda 

Det har vært misnøye med at hytteeiere har mistet denne prioriteten fremfor andre. Dette har særlig 

vært formidlet fra grunneierne til hyttefeltet, men også direkte fra hytteeierne. I praksis dreier dette 

seg om rypejakt, det er ikke kjent at hytteeiere har hatt prioritet på andre produkter. Det kan 

imidlertid være aktuelt også for annen småviltjakt (skogsfugl og hare). 

Innvendingene mot å gi hytteeiere særbehandling var særlig 

- Det er også andre som har sterk tilknytning til bygda som ikke har prioritet, etter at 

kategorien «utflytta vingelsinger» ble fjernet.  

- Skal man prioritere hytteeiere, bør også de som leier ut hytter prioriteres. Dette kan gjelde 

både hytter som er leid ut på åremål (gjerne 10 år), samt de som har inntekter av mer 

kortsiktig hytteutleie til jegere (jf. formuleringen «hytteeiere og pakkesalg»).  

- Ordningen for hytteeiere var krevende å administrere, og dette kostet relativt mye. VNS 

administrerte en ordning der hytteeierne søkte jakt og så skulle rulleres mellom felt og 
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mellom uker (fikk enten 1., 2. eller 3. jaktuke). Under dette kom også mye telefoner med 

spørsmål og en del misnøye med det man hadde fått tildelt.  

Det har blitt fremholdt at hytteeierne føler seg lurt, for når de kjøpte hytte i Vingelen, fikk de opplyst 

at de hadde prioritet. 

«Pakkesalg», som var angitt i forrige driftsplan, har vært forsøkt for en del år siden, men erfaringene 

er ikke oppsummert. 

Det er nå lansert flere forslag for å imøtekomme ønsker som er knyttet til både hytteeiere, andre med 

tilknytning til bygda eller til innenbygds. 

1. Forslag om at Knausvola-feltet forbeholdes hytteeiere (og innenbygdsboende) og at disse 

kjøper kort på Inatur, f.eks. inntil 10 døgn pr. høst pr. hytte. Dette blir en enkel ordning å 

administrere, og vil trolig være mer attraktiv for hytteeiere enn å få ei uke sammenhengende 

(bedre å kunne jakte flere helger, spredt utover). I utgangspunktet bør hytteeierne i tillegg 

kunne søke jakt på andre felt som «ordinære» utenbygds.  

 

2. A. Forslag om å gjeninnføre kategorien «utflytta vingelsinger».  

B. Det innføres en ordning med gjestejakt etter søknad (innenbygds jegere kan søke om å få 

ha med seg én jeger i et visst antall dager).  

 

2A og 2B kan her ses som alternativer (vi velger det ene), mens 1 og 2 bør ses i sammenheng (bør ikke 

prioritere hytteeiere uten å prioritere andre med sterk tilknytning).  

 

Skal overnattingsbedrifter og de med hytteutleie (åremåls eller kortvarig utleie) prioriteres på noen 

måte, eventuelt hvordan?  

 

Innspill:  

Skal det være restriksjoner på antall jakthunder per jeger? Er ikke det i dag. 

Mulighet for å selge rypekort i pakker med overnatting, enten egen seter eller gjestgiveri - er det 

interesse for dette? Vil legge igjen mer penger i bygda hvis det selges tilleggstjenester i tillegg til bare 

kort. Kortene er uansett veldig lettsolgte. (Kunne også gjort tilsvarende f.eks. med rådyr- og 

hjortekort, hare, skogsfugl). Dette med «gjestejegere» er prøvd før - forskjellsbehandling, ikke alle 

har setre å leie ut eller jakter sjøl og kan bli med, kan fort bli misnøye? Har tidligere vært misnøye 

med at noen fikk tildelt kort som kunne videreselges i pakke. Men selv om det fungerte dårlig for 20 

år siden, kan ordningen evalueres og en kan prøve på nytt.  

Hvem kan defineres som «tidligere vingelsinger», nok at de bare har bodd her i kort tid? Født og 

oppvokst i bygda - bodd her i min. 18 år? Kan være en løsning å slå sammen «utflytta vingelsing» og 

«kompisordning» - utflytta vingelsinger har vel en kompis i bygda som jakter? Bør ikke ha for mange 

forskjellige kategorier - vanskelig å håndheve og få oversikt over.   

Mulig å dele opp uka de tre første jaktukene i flere deler, 3-4 dager? Blir tilgjengelig for flere jegere, 

mer effektiv utnyttelse av arealet - men da blir det også mer intensiv jakt. 

Prøve å finne en ordning der det kan være mulighet for spesielle grupper med tilknytning til bygda 

for å få jakt - hytteeiere, kompiser, utflytta... må kunne koble opp mot tilleggstjenester.  

Hytteeiere kan være villige til å betale mer for å få jakt. Kan også være mulig å sette opp prisen 

generelt.  
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Båvola - høy utropspris for leiefelt, hvis ikke det er interesse for det kan det evt endres til kortfelt? 

 

Rein 

Følgende målsettinger er angitt i gjeldende plan:  

• Bidra til at målsettinger fastsatt i den til enhver tid gjeldende bestandsplan for Forollhogna 

Villreinvald nås. 

- Dette er målsettinger som går på arealforvaltning, bestandsstørrelse og struktur, 

fellingsprosent, human jakt, stabilisering av slaktevekter, informasjon og 

holdningsskapende arbeid og næringsutvikling. 

 

• Bedre muligheten for at innenbygdsboende får jakt, spesielt ungdom. 

• Arbeide for gode og hensiktsmessige overgangsavtaler som balanserer hensynet mellom høy 

fellingsprosent og human, attraktiv jakt. 

 

Spørsmål til diskusjon:  

- Tildeling av kort til innenbygdsboende etter at alle rettighetshavere som har søkt har fått? 

Dette har vært praksis tidligere, bør vi formalisere dette?  

- Linja vi har lagt oss på mht overgangsavtaler. Forsøker å få til et felles system for hele 

Forollhogna, slik at ikke «alle» kommer til Vingelen.  

Innspill: 

Alle mellom 16 og 18 år skal kunne få tildelt en rein - bør fortsette med det, skaper rekruttering. Kan 

en viss prosentandel, 10 %, gå til innenbygdsboende hvert år, og prioritere de yngste først? Det kan 

være med på å trekke folk til bygda, når de vet at de kan ha en liten mulighet til å få jakt. Må være en 

form for rullering. Forslaget forutsetter enstemmighet eller gjøres bare gjeldende for de sameiere 

som frivillig blir med på ordningen".  

 

Fiske 

Mål for forvaltning av fiskebestander og fiske 

• Sikre en høy biologisk og økonomisk avkastning av de stedegne fiskeressursene i området 

uten at det oppstår over- eller underbeskatning av bestandene eller uønsket introduksjon av 

nye arter. 

• Arbeide for å utvide deltakelsen i fiskekortordningen for flere private vann. 

• Videreutvikle tilbudene om kombinert overnatting/fiske. 

• Etablere minimum ett fluefiskevann i løpet av perioden. 

• Øke rekruttering av fiskere 

• Innføre gratis fiskekort opptil 20 år. 

• Ta initiativ til en ungdomsaktivitet pr år, for eksempel opplæring i fiske, en dag for isfiske. 

• Øke innsatsen i å hindre spredning av ørekyte og redusere bestanden der dette er mulig. 

• Videreføre Fishspot. 

 

Ref HH 


