
Referat fra møtet i utmarkslagets og sameiets styrer og utvalg om 

temaer og diskusjonsområder for driftsplanprosess i 2017 - 18 

Møte 30.10.2017 Bunåva 19.00. 

 

Tilstede: John Westgard, Ole Erik Engset, Anne Berit Nordvang, John Haakon Stensli, Jon Iver Jordet, 

Ola Esten Nordistuen, Jarle Nordskog, Skjalg Urset Dalseng, Jakob Trøan, Arve Trøan, Grim Jardar 

Aasgård, Lars Ivar Jordet, Trond Magne Aasheim, Linda Merkesdal. 

Stein Oddvar Østgård innledet møtet med å presentere Inatur/jaktspot, og mulighetsrommet som 

ligger i de nye jaktkortsalgsløsningene i disse nettportalene. Både trekning av rypejakt, tildeling av 

innenbygdsjakt, fangstrapportering og utleie av utmarkslagets hytter kan gjøres herfra. 

I forkant av møtet var det sendt ut et notat med saker som skal drøftes i 

driftsplansprosessen. Målet med møtet er å finne ut hva som skal diskuteres i hvilke fora, og 

å evt få frem nye emner og temaer som skal tas med. Under følger notatet sendt ut til alle 

styrer og utvalg med kommentarer og beslutninger fra møtet i rødt. 

 

Forslag til temaer som tas i fellesmøte for tillitsvalgte og eventuelt senere blant sameierne til 

diskusjon: 

 

- Driftsplanperiode Større endringer bør fortrinnsvis tas opp gjennom driftsplanprosesser. 

Det er da en fordel om driftsplanarbeidet kommer ett år før vi skal til med nye 

anbudsprosesser for rype og hare, da vil eventuelt nye ordninger kunne jobbes gjennom 

en prosess før de vedtas og låses for fem nye år. Andre større ting som ikke er låst for 5 

år, men som likevel oppfattes som viktige, bør helst tas gjennom driftsplanprosess. 

Alternativt en god prosess i forkant av årsmøte slik at årsmøtevedtakene ikke blir 

vilkårlige. 

Forslag i prosessen er at årets driftsplan velges gjeldende frem til 2021 (fire år) – for å 

komme i forkant av neste anbudsrunder på leiefelt for hare og rypejakt. 

- Hvordan finne de målbare resultatene basert på driftsplanens mål. 

 

Ingen motforestillinger fra salen. Tidsaspektet bør endres slik at driftsplanarbeid kommer før 

anbudsprosesser, og gjerne også korrespondere med interne jaktordninger som elg og 

hjortejakt. 

 

 

ORGANISERING OG EFFEKTIVISERING AV DRIFT/RUTINER 

- Kommunikasjonsflyt til tillitsvalgte og sameiere. Det er f.eks. viktig at alle har tilgang på 

gjeldende vedtak/regler. 



o Hva kan legges åpen på nett? Noen ting gjelder innenbygds/grunneiere men uten 

at det er grunn til å holde det "hemmelig" f.eks. Infoskriv og lignende.  

o Skal vi satse på medlemsnettet, og hvordan skal vi i så fall bruke dette? 

I forhold til det digitale er det et ønske om å forbedre informasjonen som ligger tilgjengelig 

på nett, både til tillitsvalgte, medlemmer og andre. Ønske om enten egen hjemmeside, eller 

et eget «område» på vingelen.no for organisasjonsinfo. Medlemsnettet kan tas i bruk. Linda 

sender ut påloggingsinfo – og oppskrift for å komme inn, til alle i styrer og utvalg i første 

omgang. Dette jobber hovedstyrene videre med sammen.  

 

- Skal vi på nytt vurdere å ansette daglig leder istedenfor å sette bort ting som i dag?  

John Haakon gikk gjennom den vurderingen som ble gjort i 2014 vedrørende dette. Signalene fra 

salen er at dette bør vi ta opp og vurdere på nytt. Det er en del praktiske oppgaver som bl.a. faller på 

oppsynet, i tillegg til det administrative. Kan kanskje kjøpe mer tjenester til flere ting. Det er ujevnt 

trykk gjennom året. Tas opp igjen og revideres i denne driftsplanprosessen. Styrene diskuterer dette 

videre og det oppnevnes en gruppe som tar dagens ordning og ulike alternativer opp til vurdering. Se 

på hvorfor og hva det er som eventuelt ikke fungerer godt nok i dag.  

 

- Organisasjonsstruktur 

Sameiet og utmarkslaget inn i fremtida, hva er en god organisasjonsstruktur for disse to 

lagene, kan noe samles, bør noe endres osv…. 

I tråd med punktet over foreslås det at det settes sammen en egen gruppe, som skal se på 

dagens drift, og kanskje tenke nytt i forhold til den totale organiseringen, samtidig som de 

også får ansvar for å vurdere ansettelse av daglig leder, eller andre endringer i måten lagets 

arbeid utføres. Per i dag er det store verv å besette i forhold til arbeidsmengde. 

 

Saken følges opp ved at forslag til personer som kan sitte i en sånn gruppe og innspill, 

innfallsvinkler sendes til jarlenor@vingelen.no i løpet av en uke. Styrene setter sammen en 

gruppe som skal jobbe videre med dette etter det. 

- Rutiner som bør ses på, ble ikke diskutert på møtet (30.10): 

 

o Hvem skal underskrive kontrakter? Kan dette delegeres til utvalgene som evt. 
delegerer til Linda? 

 

o Digital jaktrapportering bør innføres. Eks Viltrapporten.no? 

 

o Oppfølging/kontroll av beregning av veiavgift (endringer i beregningsgrunnlaget 

bør kontrolleres av og til av noen som er kjent med endringer som har skjedd) 

 

 

mailto:jarlenor@vingelen.no


 

 

LAGENES PRODUKTER (JAKT, FISKE, HYTTER) 

- Prioritering av lagenes produkter – hytteeiere er på tredjeplass (etter grunneiere og 

innenbygds) – jakt for utenbygds bør inn som et punkt som det står noe generelt om. 

Omdømme for bygda – tilby jakt for mannen i gata. Betyr også en god del for 

jaktinntekter og utleie av husvær/innlosjering. Utenbygds inkluderer også personer 

med sterk tilknytning til bygda, som ungdom som har hatt hele oppveksten i bygda 

og akkurat har flyttet ut. 

Dette er et punkt som bør tas opp i et åpent rettighetshavermøte.  

 

- Reinsjakt-ordningen 

Dagens løsning fungerer ikke optimalt. Skulle vært jobbet frem en bedre 

organisering. Mål for prosessen å få opp en prinsippdiskusjon for prinsipper rundt 

reinsjaktordningen. Felles møte. Dagens ordning er en konsekvens av 

overenskomsten. Mange hensyn å ta. Sameiestyret forbereder dette. Dette er et 

punkt som bør tas opp i et åpent rettighetshavermøte. 

 

- Rypejaktordning –kortfelt og bygdafelt 

Få en mer gjennomarbeidet og helhetlig ordning for kortfelt/bygdefelt. Kortsalget 

etter 10 sept. Jegerne bør fra neste år søke om jakt inn til inatur(jaktspot), da de har 

et automatisk trekkesystem for kortene – så slipper Linda å gjøre dette manuelt, som 

er en tidkrevende og kostbar ordning. Inatur – prioritering av grupper, 

feltinndelinger, dette er et punkt som bør tas opp på et åpent rettighetshavermøte.  

 

- Hjortejakt og organiseringen av denne 

Det kom ønske fra salen på årsmøte om å ta opp hjortejakt og elgjakt på anbud som 

et tema inn i driftsplanarbeidet. I tillegg er det enkelte elementer i dagens 

hjortejaktordning som ikke fungerer optimalt, som det kan være rom for å diskutere. 

Sammen med evaluering av elgjaktordningen er dette er et punkt som bør tas opp i et åpent 

rettighetshavermøte. 

- Skogsfugl og harejakt 

Erfaringer fra dagens ordning og diskusjon rundt mulige alternative ordninger – og se 

på om harejakta fortsatt skal selges med anbud, eller om det finnes andre 

alternativer som gir like høy avkastning. Vi har mulighet til å teste ut ordninger på 

kortfeltene i disse fire årene med ulike typer kortsalg for å se hva som fungerer. 

 

- Salg av jaktkort og fiskekort på nett 

Skal vi innføre dette for innenbygds også?  Styrene og jaktutvalget jobber videre med 

dette og kommer med konkrete løsningsforslag. Trenger ikke åpent møte. 

 



- Hvordan øke attraktiviteten og dermed også bruk av fiske og hytter? 

Markedsføring – synlighet. Trolig løser det mye å legge hyttene ut på Inatur. 

 

- Åpne hytter og buer – av og til oppdages misbruk av denne ordningen. Hvilke 

alternativer finnes? 

- Kodeboks? Styrene og hytte/fiskeutvalget jobber videre med dette. 

 

 

 

DIVERSE  

- Retningslinjer for straffereaksjoner – hva skal til for å få jaktnekt? Hvilke rammer 

gjelder hvilke straffer? Hvilke overtredelser skal anmeldes? 

- Hvilke overtredelser skal anmeldes?  

o På manglende veiavgift kan det ilegges gebyr, det gjelder ikke for fiske og jakt 

på samme måte.  

o Det finnes for eksempel  ingen retningslinjer for reaksjoner på småvilt. 

o Det bør lages retningslinjer for dette.  

o Jaktutvalget kan jobbe videre med dette – det bør være en praksis for begge 

lag jakt og fiske (der hvor reglene ikke er klare) 

Det skal jobbes med å lage en instruks for straffereaksjoner i denne 

driftsplanprosessen slik at man i størst mulig grad behandler folk likt. 

 

- Predatorplan – er ikke helt ferdig – Rev og Mår – En plan bør oppsummere 

forskningsresultater og finne de mest effektive tiltakene.  

o Fangst av rev 

o Fjerning av slakteavfall 

o Booking av gluggehytte  - elgjegerne donerte slakteavfallet til åte. Hytte som 

man kan bestille å legge seg inn på. 

Forskning viser at det det trolig er mest effekt i å rette innsatsen mot rev og mår. 

Hvordan stimulere til økt fellefangst. Det er kjøpt inn mårfeller. Nordseth driver 

med det. Krever entusiaster som liker å drive med det. Jaktkurs for ungdom? 

Jaktutvalget følger opp dette videre. 

 

- Jaktlederkurs – obligatorisk for alle jaktledere? 

Skal det inn i kontrakten at jaktleder skal ha jaktlederkurs? Skal det i så fall også 

gjelde vara/stedfortreder? 

o Jaktutvalget diskuterer dette videre 

  



 

- Felles aksjon for fjerning av gamle gjerder, innhenting av felles tilbud på stolper og 

netting.  

o Skogsbilveier bør også inn i denne diskusjonen.  

o Gjerding, er dette utmarkslaget/sameiet sitt ansvar å ta tak i. Fellesskapet har 

interesser i at veier og gjerder er i orden.  

Tas videre inn i planen og så kan det diskuteres videre hva som skal med, og i hvilket 

omfang. 

 

- Plan for skogsveier som ikke er omfattet av veisameiet 

 

 

 

Foreløpig tidsplan: 

Felles møte for begge styrene og alle utvalgene 30. oktober. 

Sameiermøter i løpet av november, eventuelt tidlig i desember. 

 

Temaer som kom opp under møtet: 

 

Elgjakt – tre års planen er det igjen ett år av – denne bør likevel evalueres nå. Tar et felles 

møte på dette og hjort. Ordning for elgjakt og hjortejakt bør også følge driftsplanen.  

Fordeling av areal – jordskiftesak: Det er igjen et areal etter 1904 fordelingen i Londalen – der bør det 

gjøres en jobb i sameiet og utmarkslaget for å fordele. Finne ut praksis som er i dag og komme med 

et forslag inn for å få det fordelt. 

 

Datoer for fellesmøter (2stk) lages og sendes ut så fort som mulig. 

 


