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REFERAT	STYREMØTE	VINGELEN	SAMEIE	16.	FEBRUAR	2021	
Sted: Sagmoen, Vingelen.  

Tid: Kl. 19.00 – 21.30 

Til stede på møtet: Jakob Trøan (JT), Torgeir Svae (TS), Trond Magne Aasheim (TMA) og Henning Jarle 
Lund (vara). John Westgård (JW) møtte fra Utmarkslaget. John Haakon Stensli (JHS) deltok digitalt.  
 

 Tidspunkt	for	ekstraordinært	og	ordinært	årsmøte	
Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april, dvs. uke 17. Hvis vi kjører årsmøtene i uke 16 
og 17, må innkalling og saksdokumenter ut i uke 14 og 15, dvs. de to første ukene etter påske.  

Forslag om gjennomføring av ordinært årsmøte onsdag 21. april 2021 får ingen innvendinger. 
Utmarkslaget tar sikte på å avholde sitt årsmøte 28. april.  

Det ekstraordinære årsmøtet lar seg dessverre ikke gjennomføre den 18. februar på grunn av 
smittesituasjonen. Uke 10 er antagelig siste reelle mulighet for å få dette behandlet. Styret anser det 
som viktig at saken avklares før ordinært årsmøte fordi konsekvensene av beslutningene i stor grad vil 
påvirke planer og budsjetter for inneværende sesong. TMA og styret i Utmarkslaget er imot digital 
løsning.    

Hvis ikke møtet blir gjennomført uke 10 vil det måtte utsettes til dette kan behandles i et fysisk årsmøte 
og etter det ordinære årsmøtet.  

Vedtak; Styret ønsker å utsette det innkalte ekstraordinære årsmøte til det kan gjennomføres fysisk. 
Det gjøres et nytt forsøk på gjennomføring onsdag 10. mars 2021. Ordinært årsmøte gjennomføres 
onsdag 21. april 2021. 

 Avklaringer	rundt	ekstraordinært	årsmøte	
Det har kommet fire innspill fra høringsrunden. Einar Hilmarsen, Trond Magne Asheim og Arve Trøan 
har stilt spørsmål og er kritiske til utvalgets og styrenes innstilling. Lars Buttingsrud har sendt noen 
tilleggskommentarer.  

Styret diskuterte håndtering av innkomne innspill. 

Mulig møteleder på det ekstraordinære møtet ble også diskutert. Harald Sørli har sagt seg villig til å 
være møteleder, men har senere måttet trekke seg. Leif Vingelen er foreslått.  

Vedtak; Innspill fra høringsrunden sendes ut til sameierne etter en avklaring. Forslagsstillerne 
utfordres til å konkretisere sine innspill slik at årsmøtet kan settes i stand til å vurdere disse opp mot 
arbeidsutvalgets innstilling. 

 Fremdriftsplan	ordinært	årsmøte	
Årsmelding, regnskap kan utarbeides uavhengig av det ekstraordinære årsmøtet. 7. mars skal forslag 
og utkast til dokumentasjon være klar.  

Driftsplanen kan også revideres og det har kommet innspill det må tas stilling til. Styret må utarbeide 
innstillinger i de enkelte sakene. Det bør utarbeides en vedlikeholdsplan over de neste årene for å 
fordele de forskjellige oppgavene per år. Driftsplanen skal iverksettes fra 2022 og bør hensyntas.   
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JHS informerer valgkomiteen om dato for årsmøter og når komiteens innstilling bør være klar.  

Styret møtes 15. mars for å enes om styrets innstillinger til årsmøtet.  

Hvis det ikke fattes vedtak i saken om organisering av lagene fremover, kan det vurderes å utsette 
behandling av driftsplan for perioden 2022-2027. 

Vedtak; Det ble ikke fattet formelle vedtak i saken, men det er en uttalt målsetting å ha så mye av 
dokumentasjonen klar i god tid før påske.   

 Gjennomgang	foreløpig	regnskap	
Generelt noe høyere inntekter gjennom økt hytteutleie og mindre kostnader knyttet til oppsyn. Ingen 
refusjon av oppsynskostnader siden det i liten grad er gått oppsyn. Totalt overskudd ligger an til å bli i 
underkant av 900.000kr.  

Resultatregnskap 
    

Vingelen Sameie 
    

Nr. Kontonavn 2 019 Budsjett 
2020  

2 020 Avvik 2020 
faktisk mot 

budsjett 

Salgs- og driftsinntekt     
3000 Rensjakt -120 000 -10 000 -11 500 1 500,00  
3001 Renskjøtt -42 528 -43 000 -55 260 12 260,00  
3002 Bygdafelt rype -236 460 -237 000 -281 504 44 504,00  
3003 Bortleide felt rype -1 428 473 -1 418 000 -1 420 473 2 473,00  
3013 Fiskekort -43 307 -44 000 -44 929 928,80  
3020 Ved og vask hytter   -320 320,00  
3050 Utleie Gjersjøhytta -35 089 -20 000 -57 803 37 803,25  
3051 Utleie Koversjøbua -64 821 -40 000 -48 331 8 330,86  
3052 Utleie Bjønntjønnan -60 679 -45 000 -73 695 28 694,73  
3053 Utleie Bratthøvollen -18 393 -15 000 -35 849 20 849,06  
3054 Utleie åpne hytter -5 313 -4 000 -4 225 225,08  
3400 Refusjon Forollhogna oppsyn -35 229 -36 000  -36 000,00  
3401 Refusjon kostn. oppsyn -43 621  -4 671 4 671,03  
3402 Refusjon.kostn.bestandsplan rein -20 000  -10 500 10 500,00  
3600 Utleie hundetreningsterreng -13 770 -12 000 -10 450 -1 550,00  
3990 Øreavrunding ved fakturering 0  -1 0,52  
Sum salgs- og driftsinntekt -2 167 683 -1 924 000 -2 059 510 135 510 
Varekostnad.     
4001 Fiskeyngel  5 000 1 760 3 240,00  
4300 Kjøp av jaktkort - rein 108 800  5 600 -5 600,00  
4340 Bompenger 32 000 32 000 31 800 200,00  
4500 Provisjon Inatur hytteutleie 18 820 19 000 22 390 -3 390,00  
4501 Provisjon Inatur rypejakt 28 097 29 000 33 977 -4 977,00  
4502 Provisjon Inatur fiskekortsalg 6 033 7 000 6 064 936,30  
4510 Oppsyns- og sektretærtjenster NØUT   

 
20 148 -20 147,60  

4511 Oppsyns- og fellingsavg.Forollhogna 26 128 31 000 31 080 -80,00  
Sum varekostnad. 219 878 123 000 152 818 -29 818 
Dekningsbidrag -1 947 805 -1 801 000 -1 906 692 105 692 

      
Lønnskostnad     
5000 Oppsyn rensjakt 26 257 27 000  27 000,00  
5001 Lønn vask, div. arbeid 17 389 18 000 5 000 13 000,00  
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5002 Lønn oppsyn 85 668 45 000 14 940 30 060,00  
5092 Feriepenger 14 687 15 000 1 868 13 132,50  
5210 Fri telefon 6 000 6 000  6 000,00  
5280 Annen fordel i arbeidsforhold 5 695 6 000  6 000,00  
5310 Trekkpl.bilgodtgjørelse 2 186   0,00  
5330 Styrehonorar, fast 11 000 11 000 11 000 0,00  
5331 Møtegodtgjørelse 26 500 27 000 21 500 5 500,00  
5335 Arbeid utført av tillitsvalgte 39 075 40 000 29 625 10 375,40  
5390 Trekkpliktig bilgodtgjørelse 334 3 000 352 2 647,55  
5400 Arbeidsgiveravgift 12 298 13 000 4 091 8 909,28  
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriep. 940 1 000 120 880,48  
5402 AGA, Redusert sats 3.termin 2020   -786 786,00  
5920 Yrkesskadeforsikring 689 2 000 695 1 305,32  
Sum lønnskostnad 248 717 214 000 88 403 125 597 

      
Driftskostnader     
6000 Avskrivning hytter 30 381 31 000 30 000 1 000,00  
6301 Leie fiskevann og areal 2 625 3 000 2 625 375,00  
6303 Arealleie for jaktutnyttelse  600 000 600 000 0,00  
6400 Leie maskiner 14 500   0,00  
6540 Inventar og utstyr 9 973 10 000  10 000,00  
6550 Ved og div til hytter 23 304 30 000 46 372 -16 371,60  
6600 Reparasjon og vedlikehold hytter 16 974 20 000 4 800 15 200,00  
6690 Vedlkehold vei Svartåsrabben/P-plass Tollefsh.vollen 34 110 50 000 27 288 22 712,11  
6705 Regnskapshonorar 53 414 54 000 52 999 1 001,25  
6720 Sekretærtjenester 164 416 120 000 134 090 -14 090,10  
6725 Honorar juridisk bistand 191 976  10 578 -10 578,00  
6800 Kontorrekvisita, lisenser 305 1 000 390 610,00  
6860 Møte, kurs, oppdatering o l 6 110 7 000 2 238 4 762,50  
6940 Porto 801 1 000 789 211,20  
7100 Bilgodtgjørelse, 16 639 17 000 4 599 12 401,00  
7140 Reisekostnad, ikke 800 1 000  1 000,00  
7320 Annonser, reklame,salgskostn. 6 700 7 000 1 600 5 400,00  
7400 Nettside, turistinfo, drift 9 100 10 000 15 200 -5 200,00  
7420 Veikostnader 93 000 93 000 93 000 0,00  
7430 Tilskudd lag og foreninger 60 000 60 000 60 000 0,00  
7431 Tilskudd snøskuter idrettslaget 90 000 3 000  3 000,00  
7500 Forsikringspremie 23 938 24 000 27 826 -3 826,32  
7740 Øredifferanser 1  1 -0,88  
7770 Bank-, vipps- og kortgebyr 2 408 3 000 2 618 381,75  
7790 Annen kostnad,  4 110  11 600 -11 600,00  
7791 Viltstelltiltak 10 725 11 000 5 425 5 575,00  
7792 Andel Utmarkslaget og Tynset Vestre rypejakt 366 285 367 000 394 374 -27 374,46  
Sum driftskostnad 1 232 594 1 523 000 1 528 412 -5 412  

 
    

8050 Annen renteinntekt -287   0,00  
8051 Renteinntekt bankinnskudd -897  -480 480,45  
8151 Rentekostnad banklån 24 481  3 784 -3 784,08  
Sum renteinnt./-kostnader 23 297 0 3 304 

 
 

 
    

Årsresultat -443 197 -64 000 -286 573 225 877 

      
1 Salg reinskort gjennom VS, motkonto 4300     
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2 NØUT= Nord-Østerdal Utmarkstjenester     
3 I 2019 gjelder kostnaden 50% vedlikehold vei Svartåsen    
 I 2020 og budsjett gjelder den 50% kostnad parkeringsplass Tollefsh.vollen   

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.  

 Gjennomgang	årshjulet	
Årshjulet ble gjennomgått i møtet.  Diverse enkeltsaker gjennomgått og kvalitetssikret. Jaktstatistikk 
blir håndtert direkte i iNatur. Ved er kjørt til de hyttene hvor dette manglet. Tilbud som salg av ved til 
Sameiet er sendt ut og tilbud mottatt.  

De oppsatte aktiviteter er gjennomført ihht plan.  

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.   

 Diskusjon	innkomne	innspill	driftsplan		
1) John Westgård har foreslått at Busjødalsrabban bør bli bygdafelt igjen, slik at det går an å 

jakte på ettermiddag/kveld (men kan støtte forslaget om Båvola isteden, se under).  
2) JW foreslår at det etableres sanitærforhold rundt buene hvor dette mangler.  
3) John Haakon Stensli og Ole Erik Engset har noen forslag til justeringer av rypejakta fremover. 

Noen av endringene må vente til 2022, men andre kan innføres som en prøveordning fra 
2021.  

Felt:  

• Båvola blir bygdafelt/kortfelt istedenfor utleiefelt.  
• Sameiet tjener relativt lite på utleie av dette feltet sammenliknet med andre felt 
• Gir en mulighet til for å kunne jakte fra vei, i tillegg kan man jakte seg inn til 

Nordre Gjersjøhøgda. I dag er Nordre Gjersjøhøgda mest egnet for flerdagsturer 
(med overnatting).   

• Båvola er et felt med hytteleiemulighet (Koversjøen), i dag har vi bare jakthytta 
på Nordre Gjersjøhøgda med denne muligheten.  

• Denne endringen er ikke aktuell før 2022. 
• Knausvola forbeholdes hytteeiere og bygdafolk (se under). 
• Ellers felt og reguleringer som før for andre felt. 

5-dagers utleie på N. Gjersjøhøgda: 

• Opplegget de siste årene har vært at man kan leie feltet for 4 jegere inklusive 
jakthytta i ukedagene, mens helgene har vært forbeholdt innenbygds jegere. 
Dette gjelder i september. Utleien har hatt en fast pakkepris. 

• Det foreslås at innenbygds jegere gis fortrinnsrett på denne leien. Forutsetningen 
er at minst 2 innenbygds deltar aktivt på jakta. Det vil være mulig å ha med inntil 
4 utenbygds jegere (innenbygds jakter på sesongkort). Takseringsansvarlig, som i 
alle årene med taksering har fått fortrinn på 3-4 kort første jaktuka, har benyttet 
seg av dette tilbudet på Gjersjøhøgda de siste to årene. Det foreslås at 
takseringsansvarlig gis lik prioritet som innenbygdsboende for dette tilbudet. 
Dersom flere ønsker å benytte seg av tilbudet, må det foretas en rullering.  
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• Forslaget vil ikke endre inntektene for sameiet, med vil være en positiv 
prioritering av innenbygdsboende. Trolig vil det ikke være så mange 
innenbygdsboende som vil være interesserte i dette (pga. pris).  

Hytteeiere: 

• Kan kjøpe kort for inntil 10 dager i løpet av høsten på Knausvola (kan være færre 
i dårlige rypeår). 

• Hver dag inntil 2 kort for hver hytte (dette var også praksis tidligere). 
• Selges inntil 6 kort pr. dag. Selges som et eget produkt på Inatur (liten 

administrasjon). 
• Hytteeiere kan også kjøpe andre kort på Inatur – og søke om ukeskort på andre 

felt – som før.  
• Denne ordningen kan gjerne iverksettes som en prøveordning fra 2021.  

Gjestekort/kameratkort: 

• Innenbygdsjegere kan ta med én gjestejeger (jaktkamerat) i inntil 5 jaktdager i 
løpet av sesongen. 

• Det legges ut et begrensa antall kort som en egen kategori på Inatur – f.eks. 25 
pr. sesong (kan reduseres i dårlige rypeår).  

• Kortene må kjøpes av en innenbygdsboende. Prisen som for andre 
utenbygdskort. Innenbygdsjegeren og gjestejegeren må jakte sammen – f.eks. 
ikke hver sin hund. 

• Hvis denne ordningen blir veldig populær, slik at ikke bare noen få innenbygds 
«stikker av» med alle kortene, kan man (etter ett eller to prøveår) gå over til et 
system med søknader og et visst rulleringssystem. Dette vil imidlertid bli noe mer 
tidkrevende (og da dyrere) å administrere. 

• Det er ikke hensiktsmessig å begrense til enkelte felt, men leiefeltene i oktober er 
selvsagt uaktuelle for gjestejegere. 

• Det vil trolig ikke være behov for å redusere antall ordinære kort til utenbygds. 
Nedskjæringen/reguleringer her for noen år siden var først og fremst begrunnet i 
jaktutøvelse (for mange jegere på feltet). Så lenge innenbygds-jeger og 
gjestejeger jakter sammen, tar de ikke mer plass til sammen enn det 
innenbygdsjegeren gjør alene. Dette kan imidlertid vurderes ut fra erfaring, og ut 
fra hensynet til beskatning. 

• Denne ordningen kan gjerne iverksettes som en prøveordning fra 2021. 

Sakene vil diskuteres videre i forbindelse med utarbeidelse av dokumentasjon til årsmøtet. 

Vedtak; Det ble ikke fattet vedtak i saken.  

 Kontaktmøte	med	Rådhuset	Vingelen		
Med de uavklarte forholdene kommentert over er kontaktmøte med Rådhuset Vingelen ikke 
gjennomført. Forholdene vil neppe være avklart før sommeren, og det vil være hensiktsmessig å 
gjennomføre møtet uansett.  

Vedtak; JT, JW og JHS gjennomfører møtet med RV. JHS tar initiativ.  
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 Rypetaksering	
Per Østigård har meldt ifra at han av helsemessige årsaker ikke kan være ansvarlig for gjennomføring 
av rypetakseringer som tidligere. Vi må finne en alternativ løsning på dette.  

Et alternativ er å utfordre NØ fuglehundklubb til å forplikte seg til oppgaven. Det er viktig at 
vedkommende har gode relasjoner i fuglehundklubben. En lokal har vært å foretrekke, men ingen 
konkrete kandidater foreligger. 

Det er et ønske om å flytte taksering ved Gjersjøhøa fordi det er i dette området er desidert mest 
sau. Det er ikke påvist noen sammenheng, men det selvsagt ikke ønskelig at takseringene skal skape 
noen konflikt med sauenæringen. Det er på den annen side viktig med kontinuitet, men 
takseringenen i Ørvilldalen vil kunne kompensere for dette.  

Båvola-Svartåsfjellet er antagelig mest reelle alternativ.  

Vær og føre bør også tas med i vurderingen for når takseringene gjennomføres.  

Vedtak; JHS tar et initiativ overfor fuglehundklubben for å finne noen arvtagere til Østigård. 
Takseringslinjene på Gjersjøhøa flyttes til et område med mindre sau.  

 Telling	og	overgangsavtaler	
Tellingene gjennomført med helikopter for første gang. Generelt ble det gjennomført en veldig 
vellykket telling. Roy Andersen fra NINA tok bilder. 1.676 dyr ble talt. Omtrent 100 dyr flere enn 
beregnet med simuleringsmodellene. 850 simler er antatt. Også dette er en del flere enn beregnet.  

Basert på snittberegninger vil det da kunne antas at det blir født 600 kalver til våren. Det vil si at 
kvotene tilnærmet kan dobles i forhold til i fjor, og at vi allerede har en normalbestand i Forollhogna.  

Det presiseres at det er usikkerhet i tallene, men at det er hensiktsmessig å sørge for enn stor nok 
avskyting allerede denne sesongen. 

Overgangsavtalene med feltene på sørsiden skal diskuteres over de neste dagene. Flere modeller er 
foreslått, men det er styrets samlede holdning at overgangsavtaler bør honoreres med 
fellingstillatelser.  

Vedtak; Styret ønsker at overgangsavtaler skal gjøres opp i fellingstillatelser og omtrent 5% av kvoten 
avrundet oppover. Fordelingen av dyreslag må rullere.  

 Referatsaker	
- JHS ble ved deltakelse på styremøte i utmarkslaget 27. januar oppmerksom på at SNO 3. juli 

sendte rapport om vegen på Svartåsrabben til Tolga kommune, med kopi til Fylkesmannen. Det 
stilles i brevet spørsmål om lovligheten av tiltaket. Brevet kom som en følge av at kommunen 
ikke responderte på spørsmål fra SNO. Dette engasjementet fra SNO har vært ukjent for sameiet.  

- Nord-Østerdal Utmarkstjenester skal lyse ut flere oppsynsstillinger nå, dette er nødvendig for å 
kunne gi tilstrekkelig opplæring/kursing før sommeren. NØUT har presisert at de ikke har 
forskuttert at de vil få noen oppdrag i Vingelen.  
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Mer ble ikke behandlet på dette møtet.  

Referatet er godkjent elektronisk. 

Torgeir Svae – referent. 


