
Referat møte 3 Driftsplan - organisering mm, 11. november 2021, kl 19.30 - 22.30. 

Tema: Veiene, løeprosjektet, overordna målsettinger, organisering av daglig drift, oppsyn, 

praktiske oppgaver  

Til stede: Olav Østvang, Einar Hilmarsen, John Haakon Stensli, Martin Tronslien,  Jakob Trøan, 

Torstein Storhaug, Ove Tobro, Stian Nystuen, Erik Livoll, Helge Granli, Arne Haugli, Tor Magnus 

Aasheim, Hallvard Urset, Linda Merkesdal, Tom Berntsen, Skjalg Urset, Torgeir Svae, Hege Hovd (ref.)  

Servering v/Trond Peder Carlsen. 

 

Info om Løeprosjektet 

Fikk i vår et tilskudd på 100 000 kr (gjennom Villreinfjellet som verdiskaper v/Miljødirektoratet) for å 

gjennomføre tilstandsregistrering på løer og buer. Spesielt viktig å ta vare på bjørkløer, de er sjeldne i 

nasjonal målestokk. Mange ble restaurert på 80-tallet. Flere av disse er i litt dårlig stand nå, og det 

bør gjøres grep nå, ellers vil det kreve en veldig mye større jobb med restaurering om bare noen få 

år.  

Planen nå er å lage en tilstandsrapport som kan legge grunnlag for en søknad til Kulturminnefondet 

(søknad leveres innen 1. januar 2022) + søke SMIL-midler. Søknad må underskrives av styrene med 

fullmakt fra medlemmene. Engasjere en byggeleder + gjøre mye av jobben på pleks + engasjere 

elgjaktlagene også. Lettere å få midler ved å kjøre et større fellesprosjekt, og større mulighet for å få 

tatt vare på flest mulig av løene. Kan også gjennom prosjektet få finansiert restaurering av noen av 

utmarkslagets/sameiets buer. Til sammen ca 40 løer/buer. Kan tas over 2 år, må leie inn noe folk 

med kompetanse.  

 

Veger 

Følgende står om veger i dagens driftsplan: 

 

Mål for forvaltning av veier  

• Veistandard opprettholdes på dagens nivå og skal følge behov og utvikling for brukerne. 

• Opprettholde tilbud om vinterbrøyting på dagens nivå. 

• Sikre grusressurser til vegnett og medlemmer. 

• Utrede muligheten for alternative løsninger for bompenger i løpet av planperioden. 

• Sette av en viss sum til å opparbeide en økonomisk buffer i løpet av planperioden. 

• Ordningen med at hver vei skal ha en rodemann videreføres. 

Forslag fra vegutvalget om å stryke punkt nr 4.   

Under punkt «Sette av en viss sum...» - burde det stått et tall her? Forslag på feks 500 000 kr, 

alternativt et intervall på f.eks. 300-700 000 kr.  

En del bruer må tas etter hvert, må ha midler til dette. (Eks Gjera, kan søke om ekstra midler 

gjennom beitelaget). 

I vedlegget Instruks for utmarksoppsynet i Vingelen, Under pkt 4. Arbeidsområder 4.1 Veioppsyn står 

følgende: «Oppsynet skal føre tilsyn med at bomavgifter betales og at regler for ferdsel følges 

innenfor området, samt mindre veivedlikehold i samråd med rodemenn for de enkelte 



veistrekninger». Foreslår at teksten endres til «...mindre veivedlikehold i samråd med veiutvalget og 

rodemenn...».  

Innspill - Klassifiseringen av veiene: 

Innspill: Veien inn til Bratthøa fra Kvannøya har i dag samme klassifisering som veien opp til 

Svartåsfjellet. Bør det være slik? Bratthøveien bør oppgraderes til grønt nivå, er mye trafikk der + 

næringskjøring, - burde vært samme klassifisering som Gjera - men er det mulig å få den opp til det 

nivået? Dessuten - er det mulig å få til noen flere møteplasser på veien inn til Bratthøa? 

Innspill fra veiutvalget til justeringer i klassifisering:  

Åsen - grønn runde må bli blå (tankbil).  

Fra bomtavla ved Nordstad opp til Myrstadberget -  denne bør endres til grønn. 

Langsetra rundt - Stortrøvollen leverer mjølk, runden bør være blå.  

Svartåsen - foreslår å endre runde v/Nestebyvollen til grønn (har slutta med melk). 

Endres til grønn fra Movollen og innover.  

Veien mot Reinshytta (Ørvilldalen) justeres til grønn. 

Kunne vært grønn fra Brattegga og nedover?  

Hyttefelt - grunneiere betaler 6500 per tomt i byggeperioden for å dekke anleggstrafikk - burde dette 

beløpet nå vært oppjustert? 

Nødvendig å innføre begrensninger på akseltrykk på kjøring langs utmarksveiene - sette opp skilt 

med info om dette ved bomkassene? Etter hvert har det blitt store møkk/fôrlass, også gruskjøring. 

Veiutvalget gjør en vurdering på dette. 

Rodemennene er de viktigste for hele veisystemet. Viktig med gode instrukser. Veiutvalget sparer 

mye arbeid og penger ved å bruke litt mer penger på rodemenn. Viktig at de er ute og følger med 

stikkrenner etc, og stenger veiene vår og evt høst ved behov.  

 

Overordnet - hovedmål 

Innspill:  

Hovedmål s. 5 i driftsplan - ønske om to nye kulepunkter mellom det første og andre punkt: 

• Lagene skal arbeide for aktiv bruk og pleie av landskap og ressurser med beitedyr og skjøtsel. Det 

vil si en bærende faktor for landbruksnæringas økologi og økonomi. Dette bedrer kvaliteten på 

området, viltbestand og jaktområdene. 

• Lagene skal være lokalt forankret i bruk og kjøp av alle tjenester. Både administrativt og praktisk 

arbeid ift. verdiskapning for bygd og kommune. Bygdenært og kortreist er bærekraftig. 

Tillegg til dagens punkt 3: 

• Sette inn ordet landbruksnæringa før grunneiere, rettighetshavere osv. 

Ønske om å fokusere på landbruksnæringa, utmarka er veldig viktig ressursgrunnlag.  

Styret i Utmarkslaget ønsker å fortsette med dagens organisering, og bl.a. bruke Rådhuset Vingelen 

lokalt. Viktig å fortsette med lokale styrer og tillitsvalgte.  

 



 

Videre organisering 

Innledning: Målsetting i Driftsplanen 2007-2011 ca 2,2 mill, i 2021 estimat på ca 3 mill. Inntekt gått 

mye opp. Brukt ca 1200 timer totalt. Er det ønske om å fortsette å prøve øke inntektene? Har mye 

potensiale; Sør-Norges beste rypeterreng og sjelden og eksklusiv reinsjakt som er internasjonalt 

kjent. Må også lage rammer slik at de som bor her skal få god tilgang til jakt.  

Utfordring at i dag er Sameiet avhengig av at flere må gjøre en ekstra innsats. Hvor mye skal kjøpes 

av tjenester, hvor mye arbeid skal baseres på tillitsvalgte? Dette er en overordnet diskusjon som en 

bør starte med. Deretter kan en evt se på hvor det er aktuelt å kjøpe tjenester.   

Innspill: 

De i bygda bør ha et fortrinn for å utøve jakt, det er viktig for lokalsamfunnet. 

Profesjonalisering av jakt: Kan være en mulighet for å øke inntektene til grunneierne ved å selge 

jaktkort + overnatting sammen i pakker. Må i så fall være likebehandling og lage et system for dette, 

se på muligheter for å knytte sammen hytte og jaktkort i pakke i Inatur. For å øke inntektene til laget 

må en sette opp prisene på jaktkortene; eventuelle inntekter på hytte/seter går direkte til eierne, 

men det som er interessant er den totale verdiskapingen  i  bygda. Kan gjøre noen overslag på 

totalinntekten for å tydeliggjøre dette. Kan være interessant i å ta ut potensialet som ligger i 

markedet. Men bør ikke ta maks priser ut av alle typer jaktkort, noen produkter bør også være 

tilgjengelig for «folk flest».   

Bør ikke være førende at en skal kjenne noen for å få kjøpt (villrein)jakt i Vingelen, ikke nødvendigvis 

gunstig å ha samme jegerne som kommer tilbake hvert år. 

Hvilken målsetting skal vi ha ang. dette i Driftsplanen? Må ha en balanse med både å ha et godt 

tilbud lokalt til en grei pris i tillegg til å få til god økonomisk vekst og verdiskaping i bygda.  

Mulig at en må prøve seg fram med ulike ordninger, for å prøve å lage pakker på en tilfredsstillende 

måte. Prøve å selge eks hjortekortene til de som i tillegg til kortet betaler for overnatting.  

Hvem skal organisere jobben som settes bort? Skal styrene gjøre dette, eller skal organiseringen 

settes bort til f.eks. Rådhuset Vingelen? Mye rutinearbeid som en kunne leid inn folk til å gjøre, og 

som ellers kan glippe ved skifte av tillitsvalgte, i tillegg til oppfølgingsansvar.  

Mange kvalifiserte folk i bygda, mulig å gjøre mye av jobben sjøl uten å leie inn, men bør også kunne 

leies inn folk ved ekstraordinære oppgaver, eks. anbudsrunder.  

Ambisjon i løpet av vinteren om å ta en runde og oppdatere alle rutinebeskrivelser for tillitsvalgte i 

styrene. 

Styrene må kunne ha fokus på planlegging og styrearbeid, mens en må kunne sette bort flere 

oppgaver og kjøpe flere tjenester, primært lokalt.  

Bør ha en fast/uavhengig sekretær på alle styremøter, som ikke sitter i styret.  

Fellesprosjekt - legge ut åte og skyte rev godt inne i rypefeltene? Er mye spørsmål om 

rovdyrbekjempelse, hadde vært greit å ha rutiner/svar på hvordan dette følges opp. 

Ref. HH 


