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REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 4. FEBRUAR 2020 
Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 19.00 – 21.30 

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

Aasheim (TMA) og John Westgård (for Utmarkslaget). Marius Eggen (vara) var forhindret fra å møte. 

 

2020/1 Oppsigelse oppsynsmann 
Stein Kaasin har meldt at han ønsker å fratre stillingen som oppsynsmann i Vingelen fra 1. mai 2020. 

Det er også kommet innspill til årsmøtene i begge lagene om å utrede/vurdere ansettelse av daglig 

leder.  

Det er naturlig at disse sakene sees i sammenheng, men det vil kreve en del utredning før et endelig 

beslutningsgrunnlag foreligger. Det refereres til rapport fra utvalget for reorganisering av utmarka i 

Vingelen Vald, datert 26. februar 2018 og notat datert 13. september 2018. 

Som en del av utredningen bør det vurderes om det er hensiktsmessig å nytte Nord-Østerdal 

Utmarkstjenester, og muligheten for å kjøpe seg inn i Nord-Østerdal Utmarkstjenester.  

Vedtak; Styret ønsker at saken utredes av et utvalg med medlemmer fra både Sameiet og 

Utmarkslaget. JHS og JW peker ut utvalgsmedlemmer. Mandatet til arbeidsgruppa er å utrede 

fordeler og ulemper med ansettelse av daglig leder som erstatning for dagens sekretariattjenester, 

oppsynsmann og tillitsvalgte i noen grad per i dag kontra å kjøpe disse tjenestene eksternt.  

2020/2 Felles system for overgangsavtaler reinsjakt 
JT og TMA har hatt møte med representanter for sameiene på Kvikne og Magnillsjøan etter jul. Blant 

representantene er det enighet om å lage et felles forslag for overganger, og forskjellige versjoner er 

diskutert.  Budal har også signalisert at de har interesse i å være med på et system. JT presenterte et 

konkret forslag i møtet med følgende hovedlinjer: 

• Alle overgangsavtaler inngås før jakta, og at dagene tinges uavhengig av om det er rein på 

terrenget den aktuelle dagen. 

• Erfaringer tilsier at det i snitt er rein minst 50% av tida på de feltene det er mest aktuelt å søke 

overgang til. 

• Det er også beregnet at hver jeger bruker 2.5 jaktdag i gjennomsnitt for å felle en rein. 

• For å gjøre det attraktivt for jaktfelt med mye rein (kategori 1) å åpne for overgang, er det 

foreslått en kompensasjon i fellingstillatelser beregnet ut fra antall dager med overgang det 

enkelte felt åpner for. 

• De felt som søker overgang er ansvarlig for at det riktige antall jegere får tillatelse ved 

overgang. Dersom dette misbrukes, vil det bli krevd navnelister. 

• I utgangspunktet kan bestilling av overgangsdager settes åpent for alle felt med f. eks et 

minsteantall dager som tilsvarer en fellingstillatelse, alternativt kan f. eks Ålen og Vingelen 

inngå avtale og Haltdalen og FO1. 

• I fordeling av kategori dyr og brøk mellom år, benyttes samme system som arbeidsutvalget 

bruker til kvotefordeling. 
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Styret er av den oppfatning av at et nytt system bør gjøre at vi kommer omtrent likt ut eller bedre enn 

vi har gjort tidligere. Det bør differensieres tilstrekkelig mellom områdene 3 og 1. Det er også et viktig 

at alle områdene er med i systemet.  

Styret diskuterte å endre forholdstallet til isteden å basere seg på totalstammen delt på kvote slik at 

kvotestørrelse hensyntas.  Eksempelvis om stammen er 1.800 dyr og kvota 300 dyr blir forholdstallet 

6. Styret støtter at det arbeides med et felles system, og JT jobber mer med systemet etter innspill fra 

styret. 

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.  

2020/3 Jakt på kortfelt 2019 
Det ble diskutert praktiske justeringer knyttet til gjennomføring av årets rypejakt. 10. september er 

en torsdag og dermed vil det ikke legges ut kort for utenbygds på Gjersjøhøa før fra mandag 14.9.  

For feltet Knøsvola/kletten er det også et ønske om å unngå kortsalg i førsteperioden i elgjakta.Det 

bør etableres en felles praksis for småviltjakt den første elgjaktuka der dette kan være vanskelig å 

kombinere. 

Det er enighet om at JHS tar kontakt med jaktutvalget i Utmarkslaget for å avklare hvordan 

Utmarkslaget ønsker å forholde seg til salg av skogsfugljakt i førsteperioden av elgjakta. 

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.  

2020/4 Reguleringsplan Knausvola 
Styret har sendt en uttalelse til kommunen som tilsvar til høringsrunden for utvidelse av Knausvola 

hyttegrend. Styret har en klar oppfatning av at et utvidet hyttefelt ikke vil være til det beste for 

reinstammen og for sameiernes interesser. Se for øvrig høringsuttalelse datert 17.01.20. 

Vedtak; Styret går imot en videre utvidelse av hyttefeltet Knausvola slik det fremgår av 

høringsuttalelsen.  

2020/5 Vei Svartåsrabben 
Kommunen har sendt Veisameiet forespørsel om mer informasjon om veiutbyggingen ved 

Svartåsrabben. Veisameiet og Utmarkslaget står som utbygger og eier og de sørger for dialog med 

Tolga kommune.  

Sameiets betaling for veien må henge sammen med Sameiets ønske om bruk. Styret ønsker at veien 

stenges eller at det skiltes ved parkeringsplassen slik at vi unngår fri ferdsel av hensyn til reinen 

under reinsjakta slik tidligere vedtatt. JW støtter dette forslaget, og saken ansees som avsluttet. 

Veisameiet vil sørge for tilstrekkelig skilting til at formålet oppnås.   

Vedtak; Styret aksepterer å betale 50% av kostnaden med grusing slik det er avtalt forutsatt at veien 

stenges eller skiltes ved parkeringsplassen på en slik måte at ferdsel i området avgrenses under 

reinsjakta.  

2020/6 Oppfølgingspunkter forrige styremøte og årshjul 
Årshjulet ble gjennomgått for en avsjekk av aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres gjennomgått.    

En del av punktene vil bli gjentatt under sak 8 under.  
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Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.  

2020/7 Referatsaker 
1. Evalueringsmøte med Rådhuset Vingelen, oppsynet og utmarkslaget. Det vises til eget referat fra 

møtet. Hege Hovd er kontaktperson.  

2. Avtale ØFHK. Ny avtale er inngått. Avtalen forlenges, men området er innskrenket i forhold til 

tidligere år.  

3. Foredrag om rype- og skogsfuglforvaltning Jo Inge Breisjøberget. Ingen fra styret hadde 

anledning til å stille på dette, men leder jaktutvalget deltok.  

2020/8 Årsmøte 
Følgende ble diskutert og bestemt angående årsmøtet; 

• Tidspunkt: 15. april kl 19.00 

• Regnskap: må være ferdig 1. mars 

- Budsjettering: på styremøte 9. mars 

- Årsmelding: utkast klart i god tid før 9. mars 

• Lokale: Fjellheim (JHS booker) 

• Møteleder: styret foreslår TMA 

• Varsel til valgkomiteen: JH og TS er på valg. Ønske om å velge også årsmøteleder for neste år.   

• Varsel til sameiere: RV sørger for dette.  

• Foreløpig saksliste (vi må fordele litt ansvar og sette noen frister for dette):  

Vedtak; Årsmøte avholdes 15. april 2020 kl 19.00 i Fjellheim. 

Mer var det ikke tid til i dette møtet. Neste møtetidspunkt er satt til 2. mars kl 19.00. 

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


