
























Innkalling til årsmøte i Sameiet Vingelen Utmarkslag  
Onsdag 27. april 2022 kl 19.00 i Fjellheim 
 

Saksliste: 

 

Felles 
1  Valg av møteleder og referent 

2  Godkjenning av fullmakter 

3  Valg av 2 personer til å underskrive protokollen sammen med leder 

4  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vegutvalget 
5 Årsmelding 2021 

6 Regnskap 2021 

7 Aktivitetsplan og budsjett 2022 

 

Hovedlag og jaktutvalg 
8    Årsmelding for hovedlag 2021   

9    Årsmelding for jaktutvalget 2021 

10  Regnskap jaktutvalget for 2021 

11  Regnskap hovedlaget 2021 

12  Styrets forslag til disponering av årets overskudd 

13  Organisering av elgjakta 

14  Elgarealet øst for Glåma  

15  Bestandsplan for hjort 2022-2025 

16  Forslag til nye priser elgjakt 

17  Budsjettforslag 2022 for hovedlaget 

18  Budsjettforslag 2022 for jaktutvalget 

19  Valg Veiutvalget 

20  Valg Hovedlaget 

21  Godtgjørelse tillitsvalgte 

 

Vedlegg: 
1  Vedlegg til sak 13 Organisering av elgjakta  

2  Vedlegg til sak 15 Bestandsplan for hjort 2022-2025 

3 Årshjul (til orientering) 

   

Saksdokumentene er sendt ut på epost sammen med saksliste. Dersom du ikke har epost og 

har fått saksliste pr post, kan saksdokumentene hentes på Rådhuset Vingelen hos Hege 

(Sagmoen).  

  



Saksdokumenter årsmøte 2022 Vingelen Utmarkslag  
 

Vegutvalget 
 

Sak 5 Årsmelding vegutvalget 2021 
 

Årsmelding vegutvalget 2021 
Vegutvalget har bestått av Sveinar Aasgård, Grim Jardar Aasgård og Martin Tronslien (leder). 

Det er holdt 3 utvalgsmøter. Befaringer er holdt ettersom behovet har meldt seg. 

 

I samarbeid med Bratthøa sauhamnelag, som hadde søkt og fått midler til utbedring av brua 

over Bratthøbekken, ble det enighet om at utbedring av denne skulle tas i 2021. Bratthøa 

sauhamnelag v/Hallvard Urset har stått for alt det praktiske fra valg av løsning og innhenting 

av tilbud til bygging. Stor takk til dem for godt utført arbeid og samarbeid. Brua ble utbedret 

i løpet av senhøsten og noe småtteri står igjen til sommeren. 

 

Bompengekontroll, lett veivedlikehold og grussalg er utført av Gjermund Urset. 

 

Litt vårskader var det i år også. Veien fra Sæteråsen til Ørvilldalen ble det vasket ut noe grus. 

Det ble grøftet og fylt i grus hvor veien var vasket vekk. Ved brua i Øiom var det litt 

utvasking, plastring nedstrøms brua ble utbedret og veien gruset. Renna i 

Storhundsjøbekken tok ikke unna i vårløsninga og vasket vekk deler av veien, det ble lagt 

overløpsrenne i såret og gruset opp igjen. Byttet noen stikkrenner ellers i vegnettet etter 

behov. 

 

Grusing Nordvangen – Ræbben, Trøomegga – Eggen og punktgrusing Åsen samt veien fra 

Olaberget til grensa mot Tolga. Jon Storhaug har i sommer også høvlet veiene, det har ikke 

vært leid inn storhøvel i år. Det ble kjørt klor som støvbinding på samtlige veier. 

 

Det ble leid inn krattknuser/ kantslått av Trond Torud som kjørte over Lia og ned Lonsjølia, 

fra Brattegga til Lonfetten og over Kvenndalen og oppå Åsen. 

 

Når det gjelder grussalget er det solgt noe mer grus enn forrige år. Det er tomt for 

knustmasse i Ryseteråsen og det knuses opp mer på forsommeren 2022. 

 

Ellers har det gått en del tid på driftsplanprosessen. 

 

Vingelen 05.04.22 

Martin Tronslien 

 

Styrets forslag til vedtak: Årsmelding vegutvalget for 2021 godkjennes  

 

 



 

Sak 6 Regnskap vegutvalget 2021 
 

 
 

Styrets forslag til vedtak: Regnskap for vegutvalg 2021 godkjennes 



Sak 7 Aktivitetsplan og budsjett vegutvalget 2022 

 
Aktivitetsplan vegutvalget 2021 

- Grusing og høvling over Lia 

- Knusing grus Ryseteråsen 

- Svartåsen grusing og forsterking av vei 

- Gjeldalen, grøfting og grusing 

- Støvbinding 

- Utbedring av bru til Gjerbua i samarbeid med sauhamnelaget 

- Løpende vedlikehold og faste aktiviteter 

- Evt ny bomløsning PassPay med skiltgjenkjenning. 

 

Budsjett 2022 for vegutvalget står som høyre kolonne sammen med resultatregnskapet  

(se sak 6). 

 

Styrets forslag til vedtak: Aktivitetsplan og budsjett for 2022 godkjennes 

 

 

Hovedlag og jaktutvalg 
 

Sak 8    Årsmelding for hovedlag 2021   

 

Årsmelding for hovedlaget i Sameiet Vingelen Utmarkslag 2021 
 

Styret har bestått av: 

Olav Østvang -leder 

Einar Hilmarsen -nestleder 

Erik Livoll -leder jaktutvalget 

Martin Tronslien -leder veiutvalget 

                                 Pål Røhner er vara til styret. 

 

Det er avholdt 4 styremøter, hvor vi har behandlet 15 saker. Et av styremøtene var behandlinga av 

ankesaken på tildeling elgjakt (se årsmelding for jaktutvalget). Erik og undertegnede var inhabile på å 

være med og fatte vedtak. Vara Pål Røhner ble innkalt. Det hele gikk egentlig smertefritt. Andre saker 

var avtalen med Rådhuset Vingelen og arbeidet med revidering av driftsplan. 

 

Det er avholdt 3 felles styremøter med Sameiet. To av disse gjaldt driftsplana. Ett møte var en 

evaluering av oppsynet for sesongen sammen med Rådhuset Vingelen. 

 

I forbindelse med revidering av driftsplan for utmarka i Vingelen 2022 – 2026,  arrangerte vi sammen 

med Sameiet, 3 temamøter først på nov.-21.  Det møtte opp 15-20 stk på hvert møte, og jeg synes 

det kom fram bra med synspunkter og innspill til driftsplanarbeidet.  



Driftsplanarbeidet ble avsluttet i et ekstraordinært årsmøte like før jul, sammen med Vingelen 

Sameie. I skrivende stund er ikke den nye driftsplana  helt ferdigstilt. Det  mangler  litt finpuss på 

instrukser og vedlegg. Målet er at den kommer ut før årsmøtene i Sameie og Utmarkslaget i vår. 

 

Våren -21 utlyste Utmarkslaget og Sameie en felles oppsynsstilling  for utmarka i Vingelen, 

administrert av Vingelen Sameie. Gjermund Urset og Jon Horten fikk jobben i fellesskap. Senere er 

Gjermund blitt ansatt og administrert av Rådhuset Vingelen for å utføre oppsynstjenester for 

Utmarkslaget (og Sameie). Jon Horten er sjølstendig næringsdrivende, og har fått arbeidsavtale med 

Rådhuset Vingelen om oppsynstjenester for Utmarkslaget (og Sameie).  Utmarkslaget takker 

oppsynet for godt utført jobb denne sesongen! 

 

Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie har nå inngått ei mer omfattende oppdragsavtale med 

Rådhuset Vingelen. Dette innebærer noe utvidede sekretærtjenester. Rådhuset får mer kontroll, 

ansvar og oppfølging av den daglige driften i Utmarkslaget. Målet er at dette letter styrets arbeid, og 

man får mer kontinuitet uavhengig av utskiftninger i styrene. Hege er vår primærkontakt.  

Utmarkslaget takker også  Hege for godt utført jobb! 

 

Årets overskudd 2021 er på  kr. 849 017,-  

 

Til slutt så vil jeg takke resten av styret for godt samarbeid! 

Østvangen 06.04.2022 

Olav Østvang 

 

Styrets forslag til vedtak: Årsmelding hovedlag for 2021 godkjennes 

 

 

Sak 9    Årsmelding for jaktutvalget 2021 

 

Årsmelding for jaktutvalget 2021 
Jaktutvalget i Sameie Vingelen utmarkslag har i 2021 bestått av følgende personer:  

Erik Livoll(leder), Skjalg Urset og Ove Tobro. 

 

Utvalget har i 2021 avholdt 3 styremøter ellers er ting avklart pr e-post og sms, leder har 

deltatt på styremøter i hovedlag, samt at det har vært møte med elgjaktlagene i forkant av 

jakta. Leder har også hatt 2 møter med Rådhuset Vingelen v/Hege Hovd om salg via Inatur, 

og justering av jegerkontrakter for elg/hjortejakt. 2021 var siste året i inneværende 

driftsplanperiode i N.Ø elgregion. Det vil i løpet av våren 2022 bli utarbeidet ny driftsplan for 

4 nye år.  

 

Elg: Kvote var på 75 elg som ble fordelt med 71 dyr til Vingelen og 4 dyr til Magnillsjøan. 

Det ble felt til sammen 66 elg. 63 i Vingelen og 3 i Magnillsjøan, som gir en fellingsprosent på 

88 %.  4 påskytinger av elg. 

Overgang fra den 1.11, mellom feltene 1,2-5 og 6-9. 

 



I år søkte 10 jaktlag på 9 felt, jaktutvalget var av den oppfatning at det «nye» laget ikke 

oppfylte kriteriene i driftsplanen som omhandler krav til jaktlag. Dette resulterte i at dette 

laget ikke ble tildelt jakt av jaktutvalget. Dette vedtaket ble påklaget til jaktutvalget, klagen 

ble ikke tatt til etterretning av jaktutvalget som opprettholdt sitt vedtak. Jaktlaget anket da 

til hovedstyret som gjorde om utvalgets vedtak, og tildelte dette jaktlaget 4 elger. Jaktlaget 

fikk da jakte i hele Vingelen fra 4 til 9.10 og fra den 1.11 på felt 1,2-5. 

 

Hjort: Det ble felt 29 hjort av en kvote på 40 dyr, som gir fellingsprosent på 72 som er 

meget bra. Videreført salg av hjortekort til innenbygds som ikke jakter elg. Det ble solgt 20 

hjortekort til utenbygds. Det ble felt 2 hjort på disse kortene. Gjermund Urset har stått for 

veiing av elg og hjort. 2 påskytinger av hjort, ingen ble funnet igjen. 

 

Vil ellers takke jegerstanden for en god innsats for å oppnå høy fellingsprosent av elg/hjort. 

 

Rådyr: 24 dyr felt, 2 dyr mer enn fjor. Fri kvote på rådyr. Odd Arvid Nordset har stått for 

veiing/kontroll.  

 

Alt salg foregår gjennom Inatur. Kort til utenbygds selges på feltene Åsen og Vangsåsen. 

 

Skogsfugl: Stabilt salg av skogsfuglkort. Kort selges på feltene Langsetra, Vangsåsen og 

Vingelsåsen med Nonsvola og Gråvola, det er begrenset til 5 kort pr døgn pr felt. Det ble 

gjennomført en begrenset taksering av bestand av skogsfugl i høst, vanskelig taksering i 

forhold til rype, men dette vil vi jobbe mer med. John Haakon Stensli utførte takseringen. 

 
Hare: Nye kontrakter bortleiefelt hare ble inngått i 2017. Nedgang i salg av harekort. Salget 

foregår gjennom Inatur. 

 

Predatorer: Utbetalt skuddpremier på kr 9 350 som er ca 4 000 mer enn i 2020.  Sameiet 

dekker sin del etter avtale. Predatorbekjempelse er viktig for å opprettholde store bestander 

av matnyttig vilt. 

 

Salg jaktkort Inatur: Omsetning av kort på Inatur var kr 127 850. Inatur tar 10 % 

provisjon. 
 

Økonomi: Årsresultatet avdeling jakt viser en økning i driftsresultatet på kr 63 000 i 

forhold til 2020. 

 

Vingelen 19.3.22  

Erik Livoll 

 

Styrets forslag til vedtak: Årsmelding jaktutvalget for 2021 godkjennes 



Sak 10  Regnskap jaktutvalget for 2021 
 

 
 

 

Styrets forslag til vedtak: Regnskap jaktutvalget for 2021 godkjennes 



Sak 11  Regnskap hovedlaget 2021 
 

 
 
  



 
 



 
 

Styrets forslag til vedtak: Regnskap for hovedlaget 2021 godkjennes 



Sak 12  Styrets forslag til disponering av årets overskudd 
 

Årets overskudd 2021 er på kr 849 016,62,- 

Styrets forslag er at kr 850 000,-  utbetales som arealleie. 

 

Styrets forslag til vedtak: Styrets forslag godkjennes.  

 

 

 

Sak 13 Organisering av elgjakta 
 

Se Vedlegg 1. 

 

Styrets forslag til vedtak: Organisering av elgjakta i Vingelen blir som vedtatt på 

ekstraordinært årsmøte 14.12.2021. 

 

 

 

Sak 14 Elgarealet øst for Glåma 
 

Elgarealet øst for Glåma er en del av elgarealet i Vingelen, og utgjør nesten 2 

fellingstillatelser. Det har tidligere vært utleid, men nå har utleieperioden gått ut. 

 

Styret foreslår å la årsmøtet stemme over om dette arealet fortsatt skal leies ut eller 

innlemmes i nærliggende jaktfelt. 

 

 

 

Sak 15 Bestandsplan for hjort 2022-2025 
 

Se Vedlegg 2 - Bestandsplan for hjort Nord Østerdal 2022-2025. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: Bestandsplan for hjort 2022-2025 vedtas. 

 

 

 

Sak 16 Forslag til nye priser elgjakt 
 

Forslag til priser elgjakt 

Gjestejegere elgjakt: Økes til 6000 kr inkl. mva 

Gjestejeger helg/inntil 3 dager elgjakt: 1800 kr inkl. mva 



Kontingent ikke grunneier elgjakt (som før): 625 kr 

Kilospris elg økes til 75 kr 

 
Styrets forslag til vedtak: Jaktutvalgets forslag til priser på jakt vedtas. 
 
 
 

Sak 17  Budsjettforslag 2022 for hovedlaget 
 

Forslag til budsjett 2022 hovedlag se høyre kolonne i regnskapet under sak 11.  

 

 

Styrets forslag til vedtak: Budsjettforslag for 2022 for hovedlaget godkjennes 

 

 

 

Sak 18  Budsjettforslag 2022 for jaktutvalget 
 

Forslag til budsjett 2022 jaktutvalget se høyre kolonne i regnskapet under sak 10.  

 

 

Styrets forslag til vedtak: Budsjettforslag for 2022 for jaktutvalget godkjennes 

 

 

 

VALG 

 
Sak 19  Valg Veiutvalget og Sak 20  Valg Hovedlaget 

 
Valget ledes av valgkomiteen 

 

Se innstilling fra valgkomiteen i tabellen under.  

 

 



 

 

 

 

Sak 21  Godtgjørelse tillitsvalgte 
 

Ledes av valgkomiteen 

 

Godtgjørelser gjeldende pr 2021: 
• Styreleder: kr 5 000,- pr. år 
• Styremedlemmer: kr 2 500,- pr. år 
• Heldagsmøter: kr 1 500,- 
• Kveldsmøter: kr 500,- 
• Annet arbeid: kr 300,- pr. time 
• Traktor med fører: kr 600,- pr. time 
 
Forslag til godtgjørelser: 

Valgkomiteen foreslår å øke godtgjørelse til Utvalgsledere til 4000,- pr. år. 

For Vingelen utmarkslag gjelder dette leder i jaktutvalget og leder i veiutvalget. 

Øvrige godtgjørelser foreslås beholdt på samme nivå vedtatt i 2021. 

 

Funksjon Navn Valgt inn På valg Forslag 

Hovedstyret Olav Østvang, leder 
Einar Hilmarsen 

2020 
2021 

2022 
2023 

Arve Trøan 
 

Jaktutvalget Erik Livoll, leder 
Skjalg Urset Dalseng 
Ove Tobro 

2018 
2016 
2018 

2023  
2022 
2022 

 
Gjenvalg 
Tor Magnus 
Aasheim 

Veisameiet Martin Tronslien, 
leder 
Grim Jardar Aasgård 
Sveinar Aasgård 

2018 
 
2014 
2019 

2022 
 
2022 
2023 

Gjenvalg 
 
Gjenvalg 
 

Vara Pål Røhner 2020 2022 Odd Arvid Nordset 

Valgnemd Anders Nordstad, 
leder 
Lotte Iversen 
Trond Magne 
Aasheim 

2019 
 
2020 
2021 

2022 
 
2023 
2024 

Stig Brevad Lien 
 

Møteleder 
2022 

Toril Østvang   Linda Merkesdal 


