
Styremøte i Vingelen utmarkslag, 
Østvangen 27.10.2021 kl. 20:00 
 

Disse møtte: Olav Østvang, Erik Livoll, Martin Tronslien og Einar Hilmarsen. Ingen møtte fra Vingelen 

sameie. 

Referent: Einar Hilmarsen 

 

Sak1: Vårt syn på organisering av Vingelen utmarkslag og Vingelen sameie. 

Vårt ønske er å engasjere grunneiere/rettighetshavere i utmarksforvaltning. Utmark er mye mer enn 

jakt. Det handler også om de gårdsbrukene som prøver å leve av ressursgrunnlaget sitt. Her er både 

jakt og utmark viktig. Utmarka er et viktig ressursgrunnlag på gårdene i form av utmarksbeite, slått av 

store mengder dyrka jord og beiter, uttak av virke fra skog, og inntekter av jakt og fiske. Det handler 

også om vedlikehold og driftingen av infrastruktur som veier, bruer, uttak av grus og bruk av 

buer/hytter. Dette må også knyttes sammen med tilgjengelighet av turopplevelser, utleie av hus og 

jakt/fiskeopplevelser for begge lagene. Veier og bruer er en nødvendighet også for å drive aktivt 

landbruk, men det er også nødvendig for tilgjengelighet/adkomst og salg av for eksempel rype- og 

reinsjakt, andre jaktformer, fiske og friluftsliv. Vi må se helheten og sammenhengen. Ting griper inn i 

hverandre. Og da mener vi det er helt naturlig å satse på lokal forankring og forvaltning.  

- Kunnskap og kjennskap til området 

- Skape verdier lokalt ut av lokale produkter 

- Verdiskapning for bygd og kommune 

- Bruk av lokal arbeidskraft 

- Videreføring av denne kunnskapen til nye generasjoner 

- Det finnes mye god kompetanse i lagene 

Styret synes dagens ordning ivaretar grunneiernes interesse på en gode måte. Det er viktig for 

grunneierne og rettighetshavere å være bevisst sitt ansvar og sine plikter. Med den organsieringen vi 

har i dag er det innarbeidet over tid gode rutiner.  Men vi ser det må være en gjennomgang og 

justering .da ting stadig forandrer seg. Styret er enstemmig om at vi ønsker å fortsette organiseringen 

i hovedsak slik som det er i dag, med justeringer ut i fra innspill og diskusjon gjennom 

driftsplanprosess.  

 



Sak 2: Gjennomgang av regnskap for å se på timeforbruk i forhold til forskjellige poster innen 

administrasjon og drift. Einar sjekker ut med Vekstra om dette. Vi vil be om at Vingelen sameie gjør 

det samme for sin virksomhet. 

 

Sak 3: Oppsynsjobb 

Gjermund Urset og Jon Horten har i sommer vært oppsyn i Vingelen. Styret er godt fornøyd med 

jobben de har utført og ønsker å videreføre deres engasjement. Arbeidsinstruks må gås igjennom og 

justeres. Bør gjøres i samarbeid med Vingelen sameie og Rådhuset Vingelen. Arbeidsavtale med Jon 

Horten mangler. Vi har mottatt timelister fra oppsynet. 

 

Møtet avsluttet 22:30. 


