
Styremøte i Utmarkslaget. 

Møterom Sagmoen, mandag 28.mars 2022 kl.19.30. 

Til stede: Olav Østvang, Erik Livoll, Martin Tronslien, John Haakon Stensli fra Vingelen 

Sameie (deltok ikke på sak 5, 10 og 11) og referent Hege Hovd, sekretariat. Einar Hilmarsen 

deltok fra kl 20.30. 

 

Sak 4/2022  
Foringsplasser for elg. 

Fordeler og ulemper. Er det til det gode eller vonde? Finnes det retningslinjer? 

Besøkte en ved Nyveien. Tolginger som har anlagt veldig nære grensen til Vingelen. Vet ikke om 

dette er privat regi eller Tolga Utmarkslag. Elgregionen inne i bilde? Veldig tråkk her. Ansamlinger av 

dyr. Henstille om å flytte den til mer egna område? 

Innspill: Denne fôringsplassen har vært der i årevis, det er tolginger som har anlagt den. Fordeler å 

holde elgene der, unngå påkjørsler. Det er elgregionen som godkjenner fôringsplasser, eventuelle 

henvendelser må gå dit.   

Vedtak: Olav kan evt sende henvendelse til leder elgregionen, sjekke om grunneier er forespurt. 

 

Sak 5/2022 
Innkommen sak: 

Organisering av elgjakta. 

Se utsendt mail. Se også referat fra det ekstraordinære årsmøte like før jul om Endringer i 

elgjaktordninga. 

Vedtak: Dette er en årsmøtesak. Forslag fra jaktutvalget støttes av styret, presenteres som styrets 

forslag til innstilling. 

 

 

Sak 6/2022 
Innkommet sak: Nettsiden til Vingelen. 

Oppgradering av nettsiden. Medlemsnettet til Utmarkslag/Sameie ligger her.  

Se mail fra Hege. Hvor mye skal Utmarkslaget bidra? Grovt kostnadsestimat på ca 75 000 + mva.  

Saken ble presentert av Hege og diskutert i styret sammen med John Haakon fra Sameiet (Sameiet vil 

også gjøre et vedtak på styremøte i morgen).  

 

Vedtak: Utmarkslaget deler utgiften til oppgradering med Sameiet. Hege prøver å forhandle litt mer 

med Haus på pris. Må informeres om dette på årsmøtet, men det er ingen årsmøtesak.  

 



Sak 7/2022 
Ferdigstille driftsplan. 

Hva mangler? 

• Generell instruks for oppsynet må gås igjennom av styrelederne.   

• Instrukser for tillitsvalgte - John Haakon begynt på utkast, sendes ut til styremedlemmene 

(Eks bruk av vararepresentant, godtgjørelser, oversikt over dokumenter som bør leses). 

• Grensejusteringer rådyrkart - Erik og Hege ordner dette.  

• Handlingsplaner: Hege oppdaterer fra vegutvalget (sjekk fjorårets årsmøte) og sammen med 

Erik oppdaterer handlingsplan jakt. 

• Hege får tilsendt instruks for rodemenn av Martin - skal inn som vedlegg i driftsplanen. 

 

Sak 8/2022 
Oversikt hamnelag og beitelag i Vingelen. 

Jeg har fått et inntrykk at det mangler info/oversikt f.eks over kontaktpersonene i disse lagene. 

Kunne denne infoen blitt  lagt ut på infoskrivet vårt og/eller medlemsnettet? Kart? 

Vedtak: Einar tar ansvar for å finne kontaktpersoner i de ulike hamnelagene. Send informasjonen til 

Hege slik at det kan legges ut på nettsida. 

 

Sak 9/2022 
Knausvola hyttegrend. 

Først og fremst er det Sameie som må svare for seg på spørsmålene som blir stilt av advokaten til 

Arne Haugli. Representere brevet, som er blitt sendt til kommune og Statsforvalter fra Sameie, synet 

til rettighetshaverne på ny reguleringsplan for Knausvola? Har denne saken blitt tatt opp til 

behandling blant rettighetshavere/grunneiere ?  

Saken ble diskutert. Ingen vedtak i saken. 

 

Sak 10/2022 
Regnskap og budsjettering. 

Bestemme arealleie.  

Styret godkjente regnskapet, og foreslo  at det utbetales 850.000 i arealleie nå i vår. 

Styret foreslo budsjett 2022 for hovedlag, der arealleie havner sannsynligvis rundt 1,5 mill. 

 

Sak 11/2022 
Saksliste årsmøte. 

Hege sjekker riktig rekkefølge på saker (fra tidligere årsmøter). Få med innkommet sak (organisering 

elgjakt) + egen sak justering av priser. Sakspapirer bør helst ut før påske (fristen er to uker før, men 

den havner i påskeuka). Papirene må være klare til utsending SENEST torsdag 7. april.  

Referent HH 


