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Ekstraordinære årsmøter i Vingelen Sameie og Vingelen Utmarkslag 
Tirsdag 14. desember 2021 kl. 19.30 i Samfunnshuset Fjellheim 
  
Til stede: 

Rettighetshavere: Erling Aas-Eng, John Haakon Stensli, Jakob Trøan, Ole Erik 

Engset, Olav Østvang, Einar Hilmarsen, Martin Tronslien, Erik Livoll, Linda 

Merkesdal, Audun Urset, Ove Tobro, Tor Magnus Aasheim, Øistein Aasen, Kjell 

Steinar Haugli, Torstein Storhaug, Arne Haugli, Trond Magne Aasheim, Hallvard 

Urset, Randi Ane Storhaug, Helge Granli, Arve Trøan, Grim Jardar Aasgård, Stian 

Nystuen, Leif Vingelen og Ole Oscar Kleven, samt Hege Hovd (sekretær). 

 
Saksliste 
 
1. Godkjenning av fullmakter 

2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen 

3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

4. Plan for drift av utmarka i Vingelen de neste 5 årene, med bl.a. aktuelle endringer 

4.1  Tekstlige endringer av driftsplanen, herunder endringer i hovedmål og 
 øvrige målsettinger 

4.2 Prioritering av tilgang til lagenes produkter   

4.3  Endringer for rypejakta, herunder fordeling leiefelt/kortfelt (4.3.1.) og kortsalg 
til utenbygds gjennom jaktpakker (4.3.2.) 

4.4  Endringer i elgjaktordninga 

4.5 Endringer i øvrig småviltjakt (hare, skogsfugl), rådyr- og hjortejakt 

4.6 Avsetning av deler av reinskvota til innenbygdsboende (ikke-sameiere) 

4.7 Endringer vei, inkludert omklassifisering av enkelte veistrekninger 

4.8 Plan for nyinvesteringer hytter, mulighet for booking av hytter vinterstid 

4.9 Prosjekt buer og løer i utmarka 

4.10 Administrativ organisering (herunder kjøp av sekretær- og oppsynstjenester) 

4.11 Endringer i enkelte instrukser og rutiner 
  
(tidligere varslet sak Endring av prosedyre for å søke reinsjakt utgår) 

 

 
Sak 1. Godkjenning av fullmakter 

Turid C.T. Dalseng gitt fullmakt til Hallvard Urset. 

Iren Nygård gitt fullmakt til Helge Granli. 

Amund Fjerdingsgjelten gitt fullmakt til Trond Magne Aasheim. 

Sveinar Aasgård gitt fullmakt til Grim Jardar Aasgård. 

Alle fullmakter ble godkjent. 
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Sak 2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 

Møteleder Erling Aas-Eng og referent Hege Hovd. Øistein Aasen og Kjell Steinar 
Haugli valgt til å underskrive protokollen. 

Tellekorps Randi Ane Storhaug og Trond Magne Aasheim. 

 

Sak 3. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

 
Sak 4. Plan for drift av utmarka i Vingelen de neste 5 årene, med bl.a. aktuelle 
endringer 

Det stemmes ved simpelt flertall. 

 
Sak 4.1. Tekstlige endringer av driftsplanen, herunder endringer i hovedmål og 
øvrige målsettinger 
 

Styrenes forslag til nytt hoveddokument var tidligere utsendt med saksdokumentene.  
Forslaget innebar følgende endringer av gjeldende driftsplan: 
 

• Avsnittene Planprosessen og Bakgrunn og organisering er justert og oppdatert 
for å beskrive dagens situasjon. 

• Prioritering av tilgang til lagenes produkter: Definisjoner flyttes hit fra vedlegg 
6a (Instruks jakt og fiske), og definisjon av Innenbygdsboende endres til: Alle 
med folkeregistrert adresse innenfor Vingelen sogn på søknadstidspunktet. 
Videre forslag til endringer i prioritering kommer som egen sak under (4.2). 

• Mål for økonomi er tatt bort. Styrene mener målsettinger for økonomi fanges 
opp av vedtektene og av hovedmålene.  

• Elg: Ingen foreslåtte endringer, se egen sak (4.4) 
• Hjort, Rådyr: Kun mindre endringer foreslått i hoveddokument, se egen sak 

(4.5) 
• Rein: For jakt for innenbygdsboende, se egen sak (4.6) 
• Rype: Målsetting om å opprettholde prisene på utleiefelt endres til “oppnå full 

 markedspris, dette sett i en langsiktig og bærekraftig perspektiv”.  
• Predatorer: Det innføres predatorkort (utenbygds) for alt jaktbart små-rovvilt, 

samt villsvin, ulv og jerv. Se egen sak (4.5) 
• Hytter: Foreslått å gjøre hyttene ved Koversjøen, Bjønntønnan og Gjersjøen 

bookbare fra vinterferie til oktober. Se egen sak (4.8) 

• Vei: Se egen sak (4.7) 
 
Hovedmålene er endret ved at balansering mellom ulike næringsinteresser og 
landbruk/utmark er nevnt spesifikt. Det er føyd til et ekstra kulepunkt for å 
understreke at økt verdiskaping gjelder for hele lokalsamfunnet og ikke bare i de to 
lagene, samt et punkt om lokalt kjøp av tjenester. 
 
Justerte hovedmål: 

• Vingelen Utmarkslag og Vingelen Sameie skal være en drivende kraft for en 
bærekraftig utnyttelse av ressursgrunnlaget i bygda som på en åpen og 
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redelig måte stimulerer og samler medlemmene på tvers av 
interessemotsetninger og næringsinteresser.  
 

• Lagene skal søke en høy verdiskaping tuftet på det ressursgrunnlaget lagene 
disponerer og samtidig bevare det biologiske mangfoldet og 
ressurspotensialet på lang sikt. Arbeidet skal balansere hensynet til behovene 
både i landbruket og utmarksforvaltningen.  
 

• Lagene skal være ledende i utviklingen av utmarksprodukter og legge til rette 
for et mangfold av tilbud til beste for grunneiere, rettighetshavere, 
lokalbefolkningen ellers og allmennheten i vid forstand.  
 

• Lagene skal arbeide for å øke kvaliteten på tjenestene og produktene lagene 
leverer, og for å øke den totale verdiskapingen i lokalsamfunnet. 
Verdiskapingen skal ikke begrenses til aktiviteten i de enkelte lagene, men 
favne også andre i bygda som selger varer og tjenester.   
 

• Ved kjøp av tjenester skal lokale tilbydere foretrekkes såfremt de er 

konkurransedyktige på kvalitet og pris.  

• For å sikre rekruttering til å bruke og utvikle utmarka i Vingelen skal det satses 
på tiltak for å gjøre produktene attraktive for ungdom og gjøre denne 
målgruppen kjent i utmarka. 

 
Forslag til vedtak: Det fremlagte forslaget til nytt hoveddokument for 
driftsplanen godkjennes, med unntak av foreslåtte endringer som fremmes i 
egne saker; disse vedtas under hver enkelt sak.  
 
Innspill fra årsmøtet:  
Forslag fra Grim J. Aasgård om tillegg i hovedmål under kulepunkt 1 eller 2: 
«Ressursgrunnlaget er skapt av jordbrukets og beitenæringas aktivitet og skal 
hensyntas særskilt».   
 
Ønske om fortsatt å ha definert økonomiske mål i planen, i vedtektene til Sameiet 
står det ikke noe om økonomiske mål. Tidligere mål har ikke vært presise og gode 
nok, styrene ønsker ikke å ta tilbake de gamle. Ingen konkrete forslag til nye mål.  
 
Vedtak: 
Forslaget, inkludert foreslått tillegg under hovedmål, ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Sak 4.2. Prioritering av tilgang til lagenes produkter 
 

Styret har fått innspill på prioritering av utflytta vingelsinger, hytteeiere og mulighet for 
å ta imot gjestejegere. Vi har endt opp med et forslag, punkt 3 i prioriteringen under, 
som vi tror skal favne de som har tilknytning til bygda på en god måte og som er 
rettferdig ved at alle sameiere blir likestilt. Forslaget vil også stimulere til økt 
verdiskaping gjennom pakkesalg, der det også legges igjen penger på utleie og ikke 
bare jaktkort.  
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Endringer i hoveddokument Driftsplan, Prioritering av tilgang til lagenes produkter: 

Det er viktig at det for alle produkter tenkes balanse mellom maksimal økonomisk 
utnyttelse, en bærekraftig ressursforvaltning og tilbud til innenbygdsboende og 
allmennheten. Tilgangen til lagenes produkter skal prioriteres etter følgende 
rekkefølge: 
1. Rettighetshavere 
2. Innenbygdsboende, der ungdom har førsteprioritet. Folkeregistrert adresse på 
søknadstidspunktet gjelder.  
3. Pakkesalg og salg prioritert av rettighetshaver. Her stiller alle rettighetshavere likt, 
og kan søke om et jaktkort enten tilknyttet eget overnattingstilbud eller kort til 
navngitt(e) jeger(e) som en ønsker skal få tildelt kort (eksempelvis slektning, venn, 
hytteeier e.l.).  
4. Pakkesalg av jakt utover det som er nevnt i punkt 3.  
5. Annet 
  
Tilbudene kan deles i tre kategorier: 

1. Eksklusive produkter med sikte på høyest mulig økonomisk avkastning innenfor de 

rammer som må settes for en langsiktig forsvarlig forvaltning 

2. Tilbud til innenbygdsboende, enten de er grunneiere eller ikke. Her skal det legges 

vekt på å skape et godt tilbud til en riktig pris, som skaper inntekter for grunneierne 

samtidig med at det skal gis noen fordeler ved å bo i bygda. 

3. Tilbud til allmennheten. Her vil de samme produkter som for innenbygdsboende 

ligge. Tilbud til allmennheten vil være gjestejegerordninger på elg- og hjortejakt, et 

begrenset korttilbud på rådyr og småvilt, som primært selges som pakker, fiske i alle 

vann som er med på kortordningen og tilgang til alle hyttene. Fokuset på inntekter vil 

være noe høyere i denne kategorien enn for innenbygdsboende. (Forslag til tillegg i 

teksten merket i rødt). 

Innsendt alternativt forslag fra Arne Haugli: 
AD NEDPRIORITERING AV TILDELING AV RYPEJAKT TIL HYTTEEIERE  
For det første gjelder dette ikke bare de som har hytte i Knausvola, men også andre som har 
hytte andre steder i bygda. Hadde det vært 100 hytter i Vingelen, skjønner vi at det hadde 
vært vanskelig å prioritere. Men når det er ca 10 hytteeiere som dette gjelder, burde ikke 
dette være noe problem i det hele tatt. Argumentet med at hyttefolk ikke legger igjen flere 
kroner enn andre folk som ikke er i bygda annet enn under selve jakta er bare tøv. 
Hyttefolket bor her flere uker i løpet av året. Både handelsstand og 
servicefolk/næringsdrivende nyter godt av hyttefolket, så disse bør prioriteres slik som før. 
 
Forslag til vedtak: Foreslåtte endringer i hoveddokument godkjennes.  
 
Forslag til vedtak fra Arne Haugli: 1.pri: Rettighetshavere, 2. pri: Innenbygdsboende, 3.pri: 
Hytteeiere og 4. pri: Andre. 
Forslaget fikk 1 stemme fra Vingelen utmarkslag og 1 stemme fra Vingelen sameie.  
 
Vedtak: Foreslåtte endringer i hoveddokument ble godkjent, mot 1 stemme.  
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Sak 4.3. Endringer for rypejakta, herunder fordeling leiefelt/kortfelt (4.3.1) og 
kortsalg til utenbygds gjennom jaktpakker (4.3.2) 
 
4.3.1 Fordeling leiefelt/kortfelt og tekstlige endringer 

Styret har mottatt forslag om å endre Søndre Gjersjøhøa/Busjødalsrabban tilbake til 
kortfelt og til å gjøre om Båvola fra leiefelt til kortfelt. Når det gjelder eventuelt bytte 
mellom Nordre Gjersjøhøgda og Søndre Gjersjøhøgda mht. hva som skal være 
leiefelt og kortfelt, er det for styret avgjørende at Nordre Gjersjøhøgda er vanskelig å 
leie ut pga. manglende veiatkomst, samt at det er et felt som er attraktivt å kombinere 
med hytteovernatting for både innenbygdsboende og andre, med flere hytter i og nær 
terrenget. Samtidig vil styret påpeke at innenbygdsboende nå har god tilgang på 
“eksklusiv”, lett tilgjengelig jakt ved at fremre del av Grårabben er forbeholdt 
innenbygdsboende de to første ukene. Å ha både Søndre og Nordre Gjersjøhøgda 
som kortfelt, anser styret for å ha for stor økonomisk kostnad. 

Når det gjelder Båvola, er det et felt som det er vanskelig å få en god leiepris for, 
siden det består av mye skog og ikke er et like godt rypefelt som de andre feltene. 
Samtidig har vi Koversjøhytta liggende i terrenget, og med de foreslåtte endringene 
for pakkesalg og salg prioritert av rettighetshaver, kan det være hensiktsmessig å ha 
noe mer å “spille på”.  

Det har også kommet inn forslag om at det ikke skal være opphold i rypejakta på 
Knausvola første elgjaktuka. Styret vil ikke støtte dette. For både Vola og Knausvola 
er det stor grad av overlapp mellom der det jaktes elg og jaktes rype. Med mange 
elgjegere ute hver dag, blir dette spesielt problematisk første uka. Dersom Båvola blir 
kortfelt, må et slikt opphold i rypejakta gjøres gjeldende også der. 

Forslag om endringer i vedlegg 6a - Jakt og fiskeinstruks, Småvilt - rype: 

Endre Båvola til kortfelt istedenfor leiefelt. 

Foreslått tillegg/endringer i tekst (merket i rødt):  

Salget for jaktkort på rype etter 1. oktober åpnes ikke før etter at 

takseringsresultatene er klare og deretter følges forvaltnings-prinsippene for å 

avgjøre hvorvidt det blir jakt eller ikke, hvor lang sesongen skal være samt 

kvotebegrensninger. Disse begrensningene gjelder også for innenbygdsboende. 

Sameiere og innenbygdsboende: Det selges sesongkort og døgnkort.  

Utenbygdsboende. Det selges jaktpakker med kort for egnete jaktperioder på inntil 1 

uke de tre første ukene (unntak: Vola, Knausvola og Båvola, der det er opphold 

første elgjaktuka), deretter selges ytterligere jaktpakker eller døgnkort. På feltet 

Grårabben har utenbygdsboende ikke tilgang til en avgrenset del (fremste del av 

feltet, over 1.000 m) de to første ukene, denne delen er forbeholdt 

innenbygdsboende. Alle rypekort selges via Inatur.  

Taksering:  

Det takseres i 3 områder, øst og vest i bygda:  

Ørvilldalen, Svartåsfjellet/Bjønnåsfjellet (tidligere Busjødalsrabban/Gjera) og Vola 
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Forslag til vedtak: Foreslåtte endringer i leiefelt/kortfelt samt endringer i tekst 
godkjennes. 
 
Innspill fra årsmøtet: Bør unngå taksering Svartåsfjellet pga mye sau.  
Dette vil styret ta opp til vurdering.  
 
Vedtak: Foreslåtte endringer i leiefelt/kortfelt samt endringer i tekst enstemmig 
vedtatt.  
 
 
 
4.3.2 Forslag om følgende prioritering og organisering av kortsalg rype 
 

Forslaget gjelder det som er gitt prioritet 3 under sak 4.2 over. 
 
3. Pakkesalg og salg prioritert av rettighetshaver (gjelder rypekort).  
Det etterfølgende foreslås som en prøveordning for 2 år, med muligheter for styret til 
å gjøre justeringer etter 1 år. Etter 2 år legges en evaluering frem for årsmøtet: 
Alle rettighetshavere (sameiere) stiller likt, og kan søke om maksimum 6 jegerdøgn 
enten tilknyttet eget overnattingstilbud eller kort til navngitt(e) jeger(e) som en ønsker 
skal få tildelt kort (eksempelvis slektning, venn, hytteeier e.l.). Søknadsfrist 1. februar. 
Søknaden skal inneholde minimum 5 prioriterte alternativer for forhåndsbestemte 
tidsperioden samt kryss i andre felt/tidspunkt som kan være aktuelle (se eksempel på 
utfylling). Tildeling trekkes tilfeldig hvert enkelt år (gjennom Inatur).  
Alle jaktkort selges gjennom Inatur til fast pris direkte til jeger som tidligere.  
 
Eksempel på utfylling, dersom man bruker ukekort i september:  

Område, tilgjengelige kort  1.uke 2.uke 3.uke Periode i kortsalg fra 
01.10 

Grårabben, 4 kort/uke 1 4 5  X 

Nordre Gjersjøhøa, 4 kort/uke 2       

Knausvola/Kletten, 4 kort/uke 
 

 3     

Vola, 4 kort/uke    x  x   

Båvola, 4 kort/uke (?)     

  
Må fylles ut: 
1. Kortet selges via Inatur og knyttes til følgende overnattingstilbud: .................. eller: 
2. Kortet selges via Inatur til................................... (navngitt(e) jeger(e)). 
  
Alle kort som ikke selges via ordningen i pkt. 3 kan selges til kategori 4 eller 5, se sak 
4.2 over. Kortene i pkt. 3 selges før øvrig salg åpner. 
   
Alle jaktkort vil fortsatt selges gjennom Inatur til fast pris direkte til jeger, så inntekten 

til sameie/utmarkslag vil være den samme uavhengig om jaktkortet selges gjennom 

en pakke eller som et individuelt kort. Forskjellen fra tidligere er mulighet for økt 

verdiskaping i bygda ved at rettighetshavere kan tilby overnatting og/eller andre 

tilleggstjenester sammen med jaktkortet. Videre kan personer med tilknytning til 

bygda, herunder hytteeiere, prioriteres.  
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Det ble fra styret presisert at den skisserte løsningen er et eksempel på hvordan 

dette kan organiseres, og at styret vil måtte jobbe mer med detaljene. Det er 

prinsippet som nå ønskes godkjent av årsmøtet. 

Forslag til vedtak: Ny organisering av kortsalg rype godkjennes som en 
prøveordning. 
 
Vedtak: Ny organisering av kortsalg rype enstemmig vedtatt som en 
prøveordning. 
 
 
 
Sak 4.4. Endringer i elgjaktordninga 
 
Det foreslås at dagens system med 9 felt videreføres, dvs ingen endringer i ordninga.  

Forslag om mindre endringer i vedlegg 6a - Jakt og fiskeinstruks, 
Jakt og feltordning for elg- og hjortejakt: 

Jaktlag: Et jaktlag må bestå av minimum 6 innenbygds jegere hvorav minst 3 må 
være rettighetshavere. Endrer her til samme definisjon av «rettighetshaver» som i 
hoveddokumentet.  
 

Tidspunkter, legge til: «Jaktleder på feltet det ønskes overgang til må gi sitt 
samtykke i forkant. Dersom laget på feltet allerede har fylt egen kvote er det ikke 
nødvendig å be om samtykke før overgang». Mulig å periodisere jakt? 

Forslag til vedtak: Det fremlagte forslaget om å videreføre dagens ordning 
samt justering av tekst i vedlegg 6a i driftsplanen godkjennes. 

På årsmøtet kom det inn tre endringsforslag: 

Forslag fra Arve Trøan ang. justering under Tidspunkter: Jaktleder på det feltet det 
ønskes overgang til «varsles»... istedenfor styrets forslag «må gi sitt samtykke».  
Forslaget fikk 10 stemmer. Framlagt forslag fra jaktutvalget fikk 13 stemmer, og 
forslaget til Arve Trøan ble dermed nedstemt. 

Forslag fra Ole Oscar Kleven: at antall jaktfelt for elg gjøres slik at vi har mulighet til å 
velge mellom 9-11 felt, slik at jaktutvalget kan bruke det kartet som passer med antall 
lag. Da etter søknadsfrist f.eks. 1/3.   
Forslaget fikk 9 stemmer. Framlagt forslag fra jaktutvalget fikk 14 stemmer, og 
forslaget til Ole Oscar Kleven ble dermed nedstemt. 

Forslag fra Leif Vingelen: Dersom det er flere enn 9 lag som søker så kan jaktlag få 
tildelt jakt i en periode. Søknadsfrist framskyndes til 1. mars. 
Forslaget fikk 16 stemmer og flertall. 
 
Vedtak: Det fremlagte forslaget om å videreføre dagens ordning samt justering 
av tekst i vedlegg 6a i driftsplanen ble godkjent, men tilleggsforslag fra Leif tas 
inn. 
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Sak 4.5. Endringer i øvrig småviltjakt (hare, skogsfugl), rådyr- og hjortejakt 
 
Endringer i hoveddokument Driftsplan, Mål for forvaltning av vilt og jakt: 
 
Hjort, tilleggspunkt:  
• Det kan selges et begrenset antall kort til utenbygds når kvoten tillater det. 

Predatorer, tilleggspunkt:  
• Det innføres predatorkort for alt jaktbart små-rovvilt. Det er jegers ansvar å 
overholde nasjonale jakttider. Det innføres også predatorkort på villsvin, samt ulv og 
jerv (for de to sistnevnte forutsetter lisensjakt og at jeger løser personlig lisens). 

Endringer i vedlegg 6a - Jakt og fiskeinstruks 
Jakt og feltordning for elg- og hjortejakt: 

Hjortejakt og fordeling hjort 
Fra jaktstart til og med 20. september, i elgjaktpausen, samt fra og med 20. oktober 
og ut jakta er det tillatt med hjortejakt over hele bygda, ellers kun hjortejakt på egne 
felt.  

Det kan ikke jaktes på tildelte hjortekort  solgt via Inatur i perioden  20.09 – 20.10.  

Maks 1 voksen bukk  pr elgjaktlag. Hind, ung hind, spissbukk og kalv kan felles fritt til 
kvoter er fylt. Det selges ikke kort på voksen bukk via Inatur.  

Rådyr 
Navnet på felt Vingelsåsen endres til Åsen/Vola. 

Hare 
Forslag om å utsette jaktstart fra 10. september til 1. oktober for alle felt, ikke bare 
Gjera og Langsetra.  
(NB! Forbehold dersom det viser seg umulig å få leid ut et eller flere felt pga denne 
endringen i jakttid, kan det likevel bli aktuelt å leie ut med jaktstart 10. september).  

Endringer i leiefelt: Svartåsen/Kletten endres til Svartåsen, Vingelssetra endres til 
Kletten/Vingelssetra. (Blir justeringer i Kart vedlegg 6) 
 
Sesongkort: Mulighet for jakt på leiefelt etter 1. okt, må endres til f.eks. 20. oktober 
dersom jakttid for leiefelt endres. 

Andre endringer: Det blir grensejusteringer på Svartåsen, Kletten og Brattegga.  

Predatorkontroll, tillegg: 
Det selges predatorkort til utenbygdsboende gjennom Inatur. 
Ikke tillatt med revejakt med hund før den 31.10.  
Ved store snømengder kan jakt med hund på rev stoppes for å ivareta annet vilt i en 
sårbar periode. 
 
Forslag til vedtak: Det fremlagte forslaget til nytt hoveddokument og vedlegg 
6a i driftsplanen godkjennes. 
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Innspill på årsmøtet: 

Jaktutvalget - tillegg:  
Predatorkort kan også innføres på bjørn (forutsetter lisensjakt). 
Rådyrfelt Vingelsåsen (Åsen/Vola) må også grensejusteres.  

Innspill fra Linda Merkesdal: Harefeltene er kan hende mer salgbare dersom de kan 
få noen dager jakt i september, trenger ikke nødvendigvis tre hele uker. 
 
Innspill fra Ole Oscar Kleven: På Tolga ble det søkt om økt kvote, og den ble utvidet, 
mens det strammes inn på hjortejakta i Vingelen. Syns dette er uheldig.  
 
Vedtak: Det fremlagte forslaget til nytt hoveddokument og vedlegg 6a i 
driftsplanen enstemmig godkjent. 
 
 
 
Sak 4.6. Avsetning av deler av reinskvota til innenbygdsboende (ikke-sameiere) 

Det foreslås at 10 % av reinskvoten settes av til innenbygdsboende, inkl. ungdom.   

I en del år har det vært slik at alle mellom 16 og 18 år skal kunne få tildelt reinsjakt én 
gang. Dette bør fortsette, det er med på å skape rekruttering til storviltjakta. Men for 
voksne innenbygdsboende har det blitt vanskeligere å få reinsjakt etter at hver 
sameier fikk muligheten til å selge reinen sin. Interessen for reinsjakt i Vingelen er 
stor, og dette gir et naturlig medfølgende høyt prisnivå. Mange oppgir jakt som 
begrunnelse for å flytte til Vingelen, og reinsjakta er blant de mest attraktive. Det å gi 
alle innenbygdsboende en mulighet for reinsjakt av og til, kan kanskje bidra til å 
trekke folk til bygda. En slik ordning forutsetter en form for rullering og det legges til 
grunn at “ungdomskvota” tas av denne 10 %-en.  
 

Forslag til vedtak: Forslaget om at 10 % av reinskvota settes av til 
innenbygdsboende (ikke-sameiere), inkludert ungdom. 

Vedtak: Forslaget om at 10 % av reinskvota settes av til innenbygdsboende 
(ikke-sameiere), inkludert ungdom, ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Sak 4.7. Endringer vei, inkludert omklassifisering av enkelte veistrekninger 

Foreslått tillegg under hoveddokument driftsplan, Mål for forvaltning av veier: 

• Opprettholde økonomisk buffer i balansen på kr 300.000,- – 700.000,- Dersom 

denne brukes ifm store uforutsette hendelser skal det ila 2 år være 

opparbeidet til minstebeløp.  

Endring i vedlegg 6b Instruks for utmarksoppsyn: 

Arbeidsområder 4.1 Veioppsyn (tillegg merket i rødt): 

Oppsynet skal føre tilsyn med at bomavgifter betales og at regler for ferdsel følges 
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innenfor området, samt mindre veivedlikehold i samråd med veiutvalget og rodemenn 

for de enkelte veistrekninger».  

Klassifiseringen av veiene (må endres i vedlegg K2 Veier): 
 
Bratthøveien oppgraderes til grønt nivå. Det er mye trafikk der + næringskjøring, 
usikkert om det er mulig å få den opp til det nivået? Arbeide for å få til noen flere 
møteplasser på veien inn til Bratthøa. 
 
Veiutvalgets forslag til justeringer i klassifisering:  
Åsen - grønn runde må bli blå (tankbil).  
Fra bomtavla ved Nordstad opp til Myrstadberget - endres til grønn. 
Langsetra rundt - Stortrøvollen leverer mjølk, runden endres til blå.  
Svartåsen - endre runde v/Nestebyvollen til grønn (har slutta med melk). 
Endres til grønn fra Movollen og innover.  
Veien til Nystuvollen (Ørvilldalen) endres til grønn. 
Lonsjølia endres til grønn fra avkjøringa til Hågåvollen og nedover (til Tynsetgrensa).  
 
Nødvendig å innføre begrensninger på akseltrykk på kjøring langs utmarksveiene. 
Vegutvalget arbeider med dette fram mot sommeren 2022. 

Forslag til vedtak: Det fremlagte forslaget til nytt hoveddokument og vedlegg 
6b i driftsplanen, samt foreslåtte endringer i klassifisering av veiene 
godkjennes. 

Kommentar om Hågåvollen til Lonsjølia - tankbilvei, bør stå som den står i dag, det 
kjøres gjennom fra Tyset til Vingelen.   
Vei mot Dalengvollen har samme klassifisering (skal være farbar med bil), det er den 
ikke nå. 
 
Vær obs på å unngå for store inngrep på Bratthøveien pga nært verneområde, må 
avklare med myndigheter på forhånd så det blir avklart hva som er tillatt. veien må 
være godt farbar. 

Vedtak: Det fremlagte forslaget til nytt hoveddokument og vedlegg 6b i 
driftsplanen, samt foreslåtte endringer i klassifisering av veiene godkjennes, 
med unntak av at følgende strykes: «Lonsjølia endres til grønn fra avkjøringa til 
Hågåvollen og nedover (til Tynsetgrensa)». Enstemmig vedtatt.  

  
 
Sak 4.8. Plan for nyinvesteringer hytter, mulighet for booking av hytter 
vinterstid 
 
Det skal investeres i solcelleanlegg på de hyttene som leies ut gjennom Inatur 
(Bjønntjønnan, Koversjøen, jakthytta ved Gjersjøen og Bratthøvollen) slik at en 
unngår bruk av parafinlamper, og det blir mulig å lade teknisk utstyr til bruk under 
jakta. 
 
Installere solcelleventilator på de mest brukte hytter og buer. 
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Det foreslås å gjøre hyttene ved Koversjøen, Bjønntjønnan og Gjersjøen bookbare 
fra vinterferie til oktober. Det å vite at hyttene ikke er opptatt, vil bedre attraktiviteten 
og ikke minst gjøre det sikrere for barnefamilier. Det vil også bli en mer “riktig” pris for 
utleie enn dagens 100 kr/person/natt. Det må bemerkes at det både ved Gjersjøen 
og Bjønntjønnan er en annen åpen bu som kan brukes til dagsbesøk.  
 

Forslag til vedtak: De foreslåtte nyinvesteringer på hyttene, samt mulighet for 
booking av Koversjøen, Bjønntjønnan og Gjersjøen vinterstid godkjennes. 
 
Innspill fra årsmøtet:  
Arne Haugli: Kan muligheten for booking av hyttene vinterstid føre til mer uheldig 
trafikk i sårbart villreinområde? 
 
Vedtak: De foreslåtte nyinvesteringer på hyttene, samt mulighet for booking av 
Koversjøen, Bjønntjønnan og Gjersjøen vinterstid enstemmig vedtatt av 
Sameiet, og vedtatt mot 1 stemme for Vingelen utmarkslag.  
 
 
 
Sak 4.9. Prosjekt buer og løer i utmarka 
 
Vingelen Utmarkslag, Vingelen Sameie og Vingelen kirke- og skolemuseum søkte 
våren 2021 om tilskudd til tilstandsregistrering av løer og buer i utmarka (alle som 
står utenom dyrkamark). Vi fikk innvilget kr 100 000,- fra Villreinfjellet som 
verdiskaper. Nå har vi gjennomført tilstandsregistrering av  til sammen 44 bygg 
fordelt på: 19 bjørkløer, 8 furuløer, 11 buer, 1 ljørbu, 2 staller, 1 naust og 2 vedskåler. 
 
Tilstandsregistreringa viser at det bør gjennomføres vedlikehold på nesten alle, men 
arbeidsomfanget varierer fra 2 timer til 25 dagsverk. Det vil også bli en del 
materialkostnader. Målet er å ha en samlet søknad til kulturminnefondet klar i 
desember. Det er en forutsetning at alle kroneutlegg skaffes via ekstern finansiering, 
og at egenandelen dekkes gjennom pleks (dugnad). 
 
Organisering av arbeidet: 
To lokale snekkere/laftere engasjeres som arbeidsledere i perioden juni – november. 
Elgjaktlagene og Vingelen kirke- og skolemuseum engasjeres til dugnaden. 
Det engasjeres prosjektledelse, som også skal stå for rapportskriving, via de vanlige 
innkjøpskanalene. 
 
Tiltakene forutsetter at Vingelen Sameie (eier av 2 av buene, 2 av vedskålene og 
båtnaustet) og eierne av byggene gir tillatelse til tiltaket, hogging av bjørk til 
istandsetting av bjørkløene og nødvendig motorferdsel til frakt av materialer og utstyr. 
Alle eiere av buene forespørres, mens det forutsettes samtykke med dette vedtaket 
for alle øvrige bygg. Det er en forutsetning for å bli med på søknadene at buene står 
åpne i store deler av året. 
 
Forslag til vedtak: Vingelen Sameie og Sameiet Vingelen Utmarkslag søker å 
finansiere istandsetting av løer, buer og andre bygg i Vingelen. Eierne gir 
tillatelse til istandsetting, samt hogst av nødvendig byggevirke og motorferdsel 
i forbindelse med istandsettinga.  



12 
 

 
Innspill fra årsmøtet:  
Erling Aas-Eng: Kan ta med flere enn elgjegerne på dugnaden, det er bare ca 1/3 av 
rettighetshaverne som jakter.  
 
Vedtak: Vingelen Sameie og Sameiet Vingelen Utmarkslag søker å finansiere 
istandsetting av løer, buer og andre bygg i utmarka i Vingelen. Eierne gir 
tillatelse til istandsetting, samt hogst av nødvendig byggevirke og motorferdsel 
i forbindelse med istandsettinga. Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak 4.10. Administrativ organisering (herunder kjøp av sekretær- og 
oppsynstjenester) 
 
Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i sameiet og utmarkslaget 10.03.2021, der 
fremtidig administrativ organisering ble diskutert, med utgangspunkt i en rapport som 
var utarbeidet av et utvalg som var nedsatt av årsmøtene. Med bakgrunn i 
anbefalingene fra dette utvalget, ble det lagt frem et forslag som innebar at sameiet 
og utmarkslaget skulle engasjere seg direkte i Nord-Østerdal Utmarkstjenester med 
tanke på å samle en del av de administrative oppgavene, samt oppsynstjenester der. 
Dette forslaget møtte betydelig motbør i det ekstraordinære årsmøtet, og saken ble 
enstemmig besluttet utsatt.  
 
Det har etter dette blitt konstatert betydelig motstand mot forslaget også i styrene, og 
ut fra dette har det ikke blitt jobbet videre med dette alternativet. Styrene er enige om 
at deler av arbeidet i større grad må profesjonaliseres, noe som innebærer en noe 
større grad av tjenestekjøp. En slik løsning vil samtidig gjøre det mindre krevende å 
sitte i styrer og utvalg. Den mest opplagte løsningen, i alle fall på kort sikt, er å øke 
engasjementet gjennom Rådhuset Vingelen. Dette vil være et styreansvar å finne 
gode løsninger for. 
 
Hvordan oppsynstjenesten organiseres fremover, avgjøres av styrene og beskrives 
gjennom oppsynsinstruks og oppdragsavtale/ansettelsesavtale. 
 
Forslag til vedtak: Styrenes forslag om en større grad av tjenestekjøp 
godkjennes.  
 
Innspill fra årsmøtet:  
Olav Østvang: Det er et ønske fra Utmarkslagstyret om veioppsyn, også på vinteren, 
så ny avtale med oppsyn må ordnes på nyåret. 
 
Einar Hilmarsen: Ønske om å fjerne «...i alle fall på kort sikt», i setningen under 
saksbehandling: «Den mest opplagte løsningen, i alle fall på kort sikt, er å øke 
engasjementet gjennom Rådhuset Vingelen». Støttet av Grim J. Aasgård. 
 
Vedtak: Styrenes forslag om en større grad av tjenestekjøp enstemmig 
godkjent.  
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Sak 4.11. Endringer i enkelte instrukser og rutiner 
 
Foreslåtte spesifikke endringer i instruks for jakt og fiske (vedlegg 6a) er behandlet 
under hver enkelt sak. I tillegg til foreslåtte endringer i instruks for oppsyn (vedlegg 
6b) i forbindelse med Sak 4.7 (vei) må oppsynsinstruks oppdateres årlig. 
 
I 2020 ble det utarbeidet Instruks for felles valgkomite, som går inn som nytt vedlegg i 
driftsplanen. Det har også blitt etterlyst instrukser for tillitsvalgte. Disse vil utarbeides i 
løpet av vinteren og gå inn som vedlegg i driftsplanen.  
 
Forslag til vedtak: Styrene får fullmakt til å utarbeide instrukser for tillitsvalgte 
samt revidere instruks for oppsyn.  
 
Innkommet tilleggsforslag fra Arne Haugli:  
ANGÅENDE INSTRUKS VALGKOMITEEN FOR VINGELEN SAMEIE 

VEDTEKTER FOR FOROLLHOGNA VILLREINOMRÅDE (https://www.hognareinen.no/vedtekter)  

§ 4 VILLREINUTVALGET: 

«Det velges et villreinutvalg på 6 medlemmer med en representant fra hver av kommunene Tolga, Os 

og Holtålen. Tynset og Rennebu kommuner har en felles representant og Midtre Gauldal har 2 

representanter. Haugasetra grunneierlag representeres ved representanten til Midtre Gauldal.  

Rettighetshaverne i hver enkelt kommune velger sin (sine) representanter og personlige 

varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder og styremedlemmer. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme.  Alle velges for 2 år av gangen.  Ingen kan sitte lengre sammenhengende i styret enn 

3 perioder (6 år). Leder og nestleder velges på årsmøtet for to år av gangen. Ved behov kan 

villreinutvalget selv velge kasserer blant medlemmene. Villreinutvalget kjøper sekretær- og 

oppsynstjenester fra lokale aktører med faglig kompetanse.»  

«Rettighetshaverne» i Tolga kommune er rettighetshaverne i Vingelen Sameie, 95 stk. For at alle 

rettighetshaverne skal få være med å bestemme hvem som skal inn i styret i Forollhogna, må dette 

foregå på årsmøtet, med en prosess hos valgkomiteen i forkant, altså kandidater som legges fram på 

årsmøtet fra valgkomiteen. Vedtekter for Forollhogna villreinområde må derfor være en del av 

valgkomiteens instruks. Årsmøtets vedtak sendes da til egen valgkomite i Forollhogna som legger 

forslaget fram for årsmøtet i Forollhogna.  

FORSLAG TIL ENDRING I INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN: 

Pkt 6. Valgkomiteen skal overfor årsmøtet i Sameiet innstille kandidater til følgende verv: 

1. Styremedlemmer. Velges for 2 år. Styret har 3 medlemmer i tillegg til leder av fiske- og 

hytteutvalget. 1 eller 2 er på valg (annethvert år). 

2. Medlemmer av fiske- og hytteutvalget. Velges for 2 år. Utvalget har 3 medlemmer. 1 eller 2 er på 

valg (annethvert år). 

3. 1 varamedlemmer til styret. Funksjonstid 2 år. 

4. Styreleder. Velges blant styremedlemmene, for ett år. 

5. Leder av fiske- og hytteutvalget. Velges blant medlemmene av utvalget, for ett år. Leder er også 

medlem av styret. 

6. Møteleder for årsmøtet 

7. (Ta inn et nytt punkt): Medlem (+ vara) til styret for Forollhogna villreinområde, jfr. §4 Vedtekter 

for Forollhogna villreinområde. 

8. Utsendinger til årsmøtet i Forollhogna for neste år. Minimum 3, inntil 6 stk. Minst 2 av  

https://www.hognareinen.no/vedtekter



