
 

1 
 

REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 10. DESEMBER 2018 
Sted: Østermoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 20.00 – 22.00 

Tilstede på møtet: John Haakon Stensli (JHS), Jakob Trøan (JT), Torgeir Svae (TS) og Trond Magne 

Aasheim (TMA), John Westgård (JW) for Utmarkslaget  

 

2018/28 Referat- og orienteringssaker 
1. Det var hovedforhandling i jordskifteretten om grense mot Tolga 19.10, John Haakon deltok. 

Forslag til eiendomsgrense, i tråd med vår påstand (eiendomsgrense=havnegrense) ble sendt 

ut fra jordskifteretten 1.11. Grensa vil bli fastsatt ved dom. 

2. På vegne av Utmarkslaget og Sameiet har JHS fattet tilsvar til Arve Trøan. Sendt 19. 

november 2018.  

2018/29 Regnskap per 3. kvartal 
Regnskap per 3. kvartal viser overforbruk på noen poster, men overordnet er det høyere inntekter og 

lavere utgifter. Noen spesielle merknader:  

- I forhold til budsjett har det et underforbruk på sekretær. Det vil komme mer pådrag på 

denne kontoen i forbindelse med avslutning av driftsplan 

- Naturlig økning av kostnader til iNatur på grunn av endret distribusjonsmodell. Generelt har 

samarbeidet med iNatur fungert godt 

- Høyere forsikringskostnader enn antatt. JT undersøker dette med Eika 

- Budsjetterte veikostnader inkluderer utbedring av Svartåsrabben. Usikker på at alt dette er 

fakturert, og vi bør ta en avsetning av dette i årsregnskapet for 2018 om ikke faktura 

foreligger ved avslutning av regnskapet 

- Annen kostnad inkluderer grenseoppgang i forbindelse med jordskiftesaken og det er her 

foreløpig ikke betalt noe for dette. 

Vedtak;  

Regnskapet per 3. kvartal 2018 er tatt til orientering 

2018/30 Kjøp av sameieandeler Sæteren 
Styret mener det er til Sameiets beste at andelene erverves og dermed at andelene implisitt fordeles 

blant eksisterende sameiere. Det er derfor naturlig at Sameiet byr på andelen. Da jaktretten ikke er 

salgbar i det åpne markedet, ser ikke styret noen grunn til å betale full pris for jaktretten i dette 

tilfellet. All annen eiendom er solgt. Styret ser det samtidig naturlig at det betales noe for dette og 

etter grundig vurdering er det vurdert at styret på vegne av Sameiet byr 41% av teoretisk pris for 

jaktretten.  Teoretisk pris kapitaliserer markedspris på kalv med 4%.  

Sameieandelene for øvrig verdsettes basert på gjennomsnitt siste fire års arealleie (det er så mange 

år vi har hatt utbetaling av arealleie, i framtida vil det bli brukt fem år) per andel oppkapitalisering 

med grunnrente på 4%. Opptjent egenandel kommer i tillegg. Detaljene i verdifastsettelsen fremgår 

under.  
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Vedtak;  

Styret byr eksisterende eier kr 280.000 for sameieandelene knyttet til Sæteren.  

2018/31 Organisering Utmarkslaget og Sameiet 
Arbeidsutvalget har utsendt et notat til styret til Utmarkslaget og Sameiet med endringsforslag til 

organisering av styrende organer i lagene. Utvalget har foreslått en felles gjennomgang av 

endringsforslagene for styrene primo januar. Det er også foreslått et felles informasjonsmøte til 

rettighetshavere ultimo januar.  

Vedtak; 

Styret avholder felles styremøte mandag 7. januar 2019 hvor arbeidsutvalget går igjennom 

bakgrunnen for og forslaget til endringene samt behovet for endringer av vedtekter. Målet er å 

avholde felles informasjonsmøte ultimo januar. 

2018/32 Oppsynsinstruks 
Det er identifisert et behov for å tydeliggjøre instruksen for oppsynet. Dette arbeidet bør koordineres 

med Utmarkslaget da oppsynet vil omfatte også arbeid for Utmarkslaget. JHS foreslår at to 

styremedlemmer tar en detaljert gjennomgang av instruksen og presenterer dette for styrene i 

lagene.  

Et årshjul bør også vurderes.  

Vedtak; 

JHS og leder jaktutvalget i Utmarkslaget (Erik Livoll) tar en runde på oppsynsinstruksen og 

presenterer dette for de respektive styrer for godkjenning. 

2018/33 Trening av jakthunder  
Trening av jakthunder i vårt terreng er ønskelig av mange, men kan gå på bekostning av beitedyr om 

det ikke håndteres riktig. Det er også omstridt hvordan dette vil kunne organiseres innenfor 

regelverket for båndtvang i kommunen. To reelle alternativer står frem: 

1.       Kjøre en større prosess på de kommunale forskriftene (kanskje endring av ordlyd, evt. en 

fortolkning), der alt fra kommuner (kanskje også nabokommuner, som har samme ordlyd i forskrift), 

beitelag, grunneierlag osv. deltar. Resultat kan bli en litt mer «liberal» forskrift, i alle fall mindre 

uklar, og vi kan få godkjente treningsområder. Men dette kan i praksis innebære en innstramming, 

med større begrensninger enn det vi i realiteten har i dag. 

2.       Sammen med hamnelag og utmarkslag kan det utredes muligheten for å finne pragmatiske 

løsninger innenfor gjeldene regelverk.   

Årlig Kapitalisert

Andel av 

egenkapital Sum

Årlig arealleie pr. andel (*) 2 879

Verdi av reinsrett: 5 000

Andel av egenkapital pr. andel: 4 269

Bruk med 1 andel: 7 879 196 975 4 269 201 244

Bruk med 2 andeler: 10 758 268 950 8 538 277 488

Bruk med 3 andeler: 13 637 340 925 12 807 353 732

(*) gj.snitt 2014-2017 (4 år)
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Vedtak; 

Alternativ 1 synes vanskelig og omfattende. Det ansees som hensiktsmessig å utrede alternativ 2, og 

konkretisere noen tydelige alternativ som diskuteres med hamnelagene i Vingelen. JHS og leder 

jaktutvalg i Utmarkslaget tar en innledende diskusjon. 

2018/34 Arbeid med driftsplan Forollhogna Villreinutvalg 
Det arbeides godt i det nye styret i Forollhogna Villreinutvalg. JT oppsummerer kort aktiviteten den 

siste tiden. Dette kan oppsummeres i følgende punkter; 

- Sekretærtjenesten settes nå ut på anbud 

- Møte i november med Kvikne  villreinområde angående forberedelser til ny bestandsplan. 

Rettighetshavermøte 15. januar 2019. Da bør grovskissene være klare.  

- Arbeides mye med å etablere et godt datagrunnlag for vurdering av slaktevekter og generell 

stammeutvikling.  

Vedtak; 

Orienteringen tas til etterretning. 

2018/35 Godkjenning timelister 
Timelister er gjennomgått, godkjent og sendes over regnskapsfører for utbetaling. Det presiseres at 

det skal skrives timer på det som går utover normalt styrearbeid.  

Vedtak; 

Timelistene for styremedlemmene godkjennes. 

Mer var det ikke tid til i dette møtet. Neste møtetidspunkt er ikke satt. 

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


