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REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 13. SEPTEMBER 2018 
Sted: Åshaugen, Vingelen.  

Tid: Kl. 20.30 – 22.00 

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

Aasheim (TMA)  

 

2018/24 Referat- og orienteringssaker 
1. Jordskiftesak mot Tolga. Tolga er veldig opptatt av å ikke ha tvist. Redd for å gi fra seg noe de 

ikke har rettighetshaverne med på.  Samme gjelder jo oss. Vi må få en avklaring på dette, og 

da mener vi at vi bør holde oss på hamnegrensa slik vi har dokumentert. 

2. Eiendomsfordelingen i Londalen. Omfattet ikke fiskerett i Ustuloken, men dette var ikke 

spesifisert i utkastet. Dette er igjen er spilt inn, og bør ikke være noe problem.  

3. Salg av sameieandel i forbindelse med bruksrasjonalisering av gården Sæteren. Vårt innspill 

er at dette ikke skal selges ut av bygda. Så lenge salg etableres innad i Sameiet så er det greit. 

4. Ammeku i Sletthøa.  Dyra er henta inn igjen og eier har fått beskjed om at dette ikke er 

akseptabelt. Ingen direkte sanksjoner denne gangen. 

5. Rypejakt. Noe utilstrekkelig og/eller feil informasjon på iNatur. Vi må bli flinkere til å 

korrekturlese, og vi bør få dette tidligere. Dette må rettes snarest. JHS følger opp dette. 

6. Hjemmeside/informasjonskanal. Kartene må bli bedre, og aller helst interaktive. Prosjektet 

må fortsette  

7. Reinsjakt. Har gått veldig greit. 5 dyr på kvota som per nå ikke er skutt.  

8. Storgjeltbua/Winjebua. Gjenstår noe omramming før ferdigstillelse. Det må en snekker til for 

å få det ferdigstilt, men disse er vanskelig å engasjere i disse tider. JT sørger for at dette blir 

gjort før snøen setter inn.  

9. Fiske i Eventjønna. Skal forsøke å stenge bekken for å få større fisk i Eventjønna, men må få 

grunneieravklaring. Må ikke prioriteres i år. 

10. Gamle Londalsveien, mot Svaråsrabben utbedres opp mot skaubana. Det skal anlegges en 

minimal parkeringsplass der oppe. JT og TMA har vært på befaring sammen med Veiutvalget 

i Utmarkslaget. 

11. Utvalget for ny organisering. TS informerte om at arbeidet er godt i gang og at et 

endringsforslag vil bli sendt til høring blant styrer og utvalg i løpet av september med 

tilbakemelding i løpet av oktober.  

2018/25 Hundetrening på rype 
Oppsynet ved Stein Kaasin har observert og rapportert rypejeger på hundetrening i Ravalsletta – med 

børse for fotografering. Oppsynet ber Sameiet om svar på følgende; 

- Er laget forberedt på at også andre vil komme til å ønske slik treningsmuligheter? 

- Burde det være en regel om at alle forespørsler om unntak fra lagets regler innleveres 

skriftlig til lagets sekretær?  

- Og at innvilgede løyver blir kunngjort styret-hamnelag-kommune-oppsyn? 
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Styret tar selvkritikk på at interessepartene ikke i tilstrekkelig grad ble informert på forhånd. Vi 

ønsker ikke at det blir sedvane at det kan trenes på leide felt. Oppsynet skal rapportere de faktiske 

forhold – ingenting annet.  

Vedtak;  

Styret vil informere de involverte at hundetrening ikke er akseptert på generell basis og at det må 

innhentes særskilt tillatelse i hvert tilfelle hvor alle involverte og relevante parter informeres.  

Oppsynet vil bli informert om at observasjonsrapporter kun skal gå til styret – og at denne skal kun 

være en objektiv faktarapport.  

Det skal arbeides for å legge til rette for strukturert hundetrening etter avtale og godkjennelse av 

hamnelagene i Vingelen. Sameiet er tydelige på at beiterettigheter og hensyn til viltet i området skal 

komme før hundetrening.  

2018/26 Oppsynsreaksjon på elghundtrening 
Elghund observert losende på elg i Røslia 22.08 kl. 23.30 og trosser dermed generelle 

båndtvangpåbudet i Tolga kommune. Arve Trøan har i brevs form kontaktet Sameiet og bedt om 

skriftlig tilbakemelding på om oppsynets reaksjon på elghundtrening i Røslia er passende og i 

henhold til instruksen. 

Saken angår ikke direkte Sameiet da den konkrete hendelsen ligger under Utmarkslaget. Men saken 

omhandler oppsynets reaksjonsmønster, og siden oppsynet også er engasjert av Sameiet, kan dette 

være relevant også for Sameiet.   

Vedtak;  

Objektive oppsynsrapporter skal sendes til styrene i henholdsvis Utmarkslag og Sameie i henhold til 

oppsynsinstruksen. Styret vil påpeke overfor oppsynet at det er opp til styret å pålegge eventuelle 

straffereaksjoner og at oppsynet ikke har andre oppgaver enn å rapportere faktiske forhold. Arve 

Trøan får skriftlig tilbakemelding på epost ved JHS.  

2018/27 Vei Ræbbenget 
Ønskelig å flytte parkeringsplassen nede ved Tollefshaugvollen på grunn av beitedyr i området. Styret 

mener det er unødvendig å generere mer trafikk i området enn det allerede er. Problematikken 

knyttet til skader fra beitedyr kan løses ved inngjerding eller en annen praktisk løsning. 

Vedtak; 

Styret er samstemt imot at det bygges vei opp på Ræbbenget og ser ikke at det er til vårt 

forvaltningsgrunnlags beste at det brukes økonomiske ressurser på dette. Det understrekes at det går 

reinstrekk rundt Koversjøen.   

 

Mer var det ikke tid til i dette møtet. Neste møte er satt til mandag 26. november 2018. 

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


