
 

1 
 

 

REFERAT STYREMØTE VINGELEN SAMEIE 19. AUGUST 2018 
Sted: Åshaugen, Vingelen    

Kl. 19.30 – 21.30 

Tilstede på møtet:  

Ordinære medlemmer; John Haakon Stensli (JHS), Jakob Trøan (JT), Torgeir Svae (TS) 

Trond Magne Aasheim (TMA) var ikke tilstede. Det var ikke tid til innkalling av vara 

 

 

2018/20. Referatsaker 
Arbeidsgruppa for organisering av utmarks- og sameieressursene i Vingelen har hatt oppstartsmøte i 

juni. TS er leder for gruppa som for øvrig består av Arve Trøan, Anne Berit Nordvang og Torfinn Røe. 

Gruppa har som målsetting å foreslå konkrete forbedringstiltak klart til utsendelse til eierne i januar 

2019.   

Arbeidsgruppa nedsatt for bedring av informasjonsflyt fra Sameiet og Utmarkslaget har ikke heller 

hatt høy aktivitet i sommer. M målet må være at informasjonen skal deles på www.vingelen.com. 

Det må bli mer aktivitet på siden slik at brukere, både innenbygds og utenbygds bruker dette som 

informasjonskanal. Informasjonen må komme når den er fersk og presenteres på at attraktiv måte.  

2018/21 Rypekvoter 
På Årsmøte i 2018 ble det vedtatt en ny modell for fastsettelse av rypekvoter basert på 

takseringsresultater. Resultatene viser at vi for 2018/19 bør gi maksimale kvoter etter de vedtatte 

prinsippene. Rypekvoter for 2018 foreslås derfor som følger; 

  Døgn Uke Annen regulering 

Grårabben, september 6 25 Område avsatt til innenbygds to første ukene. 4 

ukekort 

Grårabben, oktober – feb. 4 - 4 døgnkort 

Gjersjøhøgda, september 6 20 Kun jakt mandag – fredag for utenbygds. 4 

jaktkort selges sammen med leie av jakthytta  

Gjersjøhøgda, oktober 4 - 4 døgnkort. Jakta avsluttes 30.10 for utenbygds 

Knausvola, september 4 16 4 ukekort 

Knausvola, oktober – feb. 3 - 4 døgnkort 

Vola, sept.-feb. 2 - 

  
I tillegg kvote på 2 skogsfugl. Ikke kortsalg for 

25.9-1.10 

  

Sesongkvote (innenbygds): 35. Døgnkvote på 6 hele sesongen. 

http://www.vingelen.com/
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Jakt på leiefelt i oktober: 1 dag pr. felt. Ikke jakt når leietakere har meldt at de skal jakte selv (samme 

system som i 2017).  

Ellers ble det presisert at for Grårabben er den fremre delen forbeholdt innenbygdsbeboere og at 

inngang til det indre feltet skal skje i skaubana – dog slik at det ikke forstyrrer for elgjakt. Det blir 

derfor gitt tilgang til hele feltet for utenbygds fra 3. jaktuke (24. september).  

For feltet Gjersjøhøgda ble det vedtatt å selge døgnkort ut oktober. Jakthytta (Gjersjøen) må kunne 

bookes i denne perioden for jaktformål. Prisene blir som tidligere.  

Storbekkbua bør ikke være tilgjengelig for overnatting for rypejegere under vinterjakta. Dette må vi 

informere om. 

For rypefelt Vola er det avtalt med Tynset grunneierlag at prisene på felles jaktfelt settes til kr 400 

per døgn frem til 25. september – kr 250 per døgn etter 2. oktober.  

Rypetellingene legges ut på hjemmesidene så snart de er klare.  

2018/22 Oppsyn 
I henhold til vedtak fra Villreinutvalget vil 6 timer oppsyn per dag dekkes av Villreinutvalget. Det er 

lagt opp til en turnusordning blant oppsynsmenn som bestemmer hvem som går oppsyn hver dag. 

Styret bestemte at de dager Stein går oppsyn i Vingelen, og det er særdeles høy aktivitet 

(eksempelvis at dyra står nære bygda og det er mange jegere), vil Sameiet kompensere for oppsyn 

utover de foreskrevne 6 timene der det vurderes at dette er nødvendig. Vi betaler ikke for ekstra 

oppsyn i andre områder, men systemet skal oppfattes slik at det ikke skal gås oppsyn i områder uten 

rein. Timene skal brukes de dagene det er dyr. Systemet endres fra og med 6. september slik at det 

kun er faste oppsyn ute. Utvalget vil da også overta turnusen.    

Turnusopplegget virker lite hensiktsmessig slik det nå fremstår. Det går tilsynelatende for mye tid 

med til transport når ikke oppsynsmann er lokal. Vi antar at Villreinutvalget arbeider videre med 

dette etter kost-nytte prinsippet 

2018/23 Knausvola hyttefelt 
Villreinnemda har kommet med uttalelse etter møtet i august hvor det ble presisert at Vingelen kan 

miste hele Kletten som tellende areal om det blir fortetting/utvidelse av hytteområdet. Styret mener 

dette vil være uheldig for sameierne totalt sett, og mener reinsforvaltningen må hensyntas i 

utredningsarbeidet. Vi sender innspill om dette. 

2018/24 Jordskiftesaken Londalen   
Som diskutert tidligere er fiskeretten i Ustuloken ment å tilfalle Sameiet. Det fremkommer ikke i 

saksdokumentene tilsendt fra jordskifteretten 26. juni 2019.  John Haakon følger opp dette. 

Mer var det ikke tid til i dette møtet. Neste møter er satt til torsdag 13. september og mandag 26. 

november 2018. 

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


