
 

 

VANGSJØEN VEL – ÅRSMØTE 2016 

Årsmøtereferat 
Årsmøtet ble holdt Skjærtorsdag 24.3.16 i Wenches Fjellkiosk. Det var omlag 50 som hadde 
møtt opp og disse representerte 37 medlemmer. 

 
 
Årsmøtet valgte styreleder Per Koch som møteleder og godkjente innkalling og saksliste. 
• Styreleder leste Årsberetningen for 2015 og denne ble godkjent. 
• Kasserer Knut Borgen gjennomgikk det reviderte regnskapet for 2015, revisor Tor Løken 

leste revisorrapporten og regnskapet ble godkjent. 
• Styret hadde foreslått uendrede kontingentsatser for 2016: kr 200,- for vanlig medlem og 

kr 100,- familiemedlem og dette ble godkjent.  
• Styrets budsjettforslag for 2016 med et beregnet resultat på kr 8.335,- ble godkjent. 
• Valgkomiteens innstilling ble lest av Oscar Andersen-Gott. Alle forslagene ble godkjent: 

o 2 styremedlemmer for 2 år: Knut Borgen (gjenvalg) Grete Marie Rogne (ny) 
o Revisor for 1 år: Tor Løken (gjenvalg) 
o Grunneierrepresentant: Anne Karine Milo (gjenvalg) 

• Valgkomité for 1 år: Oddrun Rudi, Cai Nesset (gjenvalg), Rolf Jørn Karlsen (ny)  
 
Det formelle årsmøtet ble hevet ca kl 17.15. 
 
Etter det formelle årsmøtet ble det orientert om aktuelle saker: 
 
A. Vegetasjonsrydding/-hogst i Vangsjøen Vels geografiske nedslagsfelt 

Styret hadde fulgt opp sak fra årsmøtet 2015 og nedsatt en arbeidsgruppe til å se på 
mulige tilnærminger. Styret oppnevnte Inger Moe, Rolf Jørn Karlsen, Gunder Skiaker og 
Kjell Flaten. En kortversjon av rapporten til styret fra arbeidsgruppa var sendt til alle 
medlemmene før årsmøtet.  
Rolf Jørn Karlsen orienterte om arbeidet i gruppa og det generelle behovet man ser for å 
åpne opp landskapet. Han pekte på viktigheten av å jobbe strategisk og på fire-fem 
langsiktige fordeler for så vel grunneiere, hytteeiere som stølseiere: 
 
1. Eiendommene vil stige i verdi fordi landskapet vil åpne seg og tomteverdien vil øke. 
2. Hytteeiere som i dag har hytter som de siste 10-årene har blir gjengrodd av skog vil igjen få 

utsyn fra sine hytter. 
3. Det åpne landskapet med utstrakt utmarksbeite, som var i dette området trolig fra 1600-tallet 

fram til slutten av 1960-tallet vil delvis komme tilbake. 
4. Grunnlaget for utmarksbeite vil bli styrket. 
5. Fuglefaunaen og floraen i området har endret seg som følge av gjengroing. Fugle- og 

plantearter har forsvunnet og ny arter har kommet til. Et mer åpent landskap vil trolig føre til at 
tidligere fugle- og plantearter som var i området tidligere vil komme tilbake. 

Rolf Jørn viste til et møte 8.2.16 der en rekke grunneiere, skogbrukssjefen i kommunen 
Anne Frugård , leder for næring og bygg Kjell Håvard Tuv , Vangsjøen Vels styreleder og 
arbeidsgruppa var tilstede. Frugård orienterte om de spesielle reglene som gjaldt for 
fjellskoghogst. Den eneste støtteordningen som sa langt finnes for slik hogst er «Smil-
midler», men det er bare grunneiere som har produksjonstilskudd som kan søke på slike 



 
midler. Øystre Slidre kommune er positiv til dette initiativet og var åpen for et nært 
samarbeid i det videre arbeidet, men kommunen har ikke midler til denne type 
vegetasjonsrydding. 
Grunneier Espen Rogne stilte seg positiv til initiativet og var selv åpen for hogst under 
forutsetning av at driften gikk i balanse eller med overskudd. 
Sammen med skogbrukssjef Anne Frugård og Andreas Råheim fra Valdres 
Skogavvirkning gjennomfører den nye arbeidsgruppa en befaring i området i løpet av juni 
2016. Målet med befaringen er å vurdere muligheten for et forprosjekt for å gjennomføre 
hogst på noen få aktuelle grunneiendommer der hvor grunneierne i utgangspunktet er 
positive til slik hogst. 
Konklusjon etter møtet: 
1. Vangsjøen Vels arbeidsgruppe utvides ved at følgende tre representanter fra grunneierne 

tiltrer arbeidsgruppa: Espen Rogne, Lars Erik Nilsen på vegne av Harald Fredrik Rønneberg 
og Erling Forsberg på vegne av Wenche Ringstad, Vellets styre støtter dette og har gitt 
arbeidsgruppa nødvendig mandat til å gå videre med saken. 

2. Sammen med skogbrukssjef Anne Frugård og Andreas Råheim fra Valdres Skogavvirkning 
gjennomfører den nye arbeidsgruppa en befaring i området i løpet av juni 2016. Målet med 
befaringen er å vurdere muligheten for et forprosjekt for å gjennomføre hogst på noen få 
aktuelle grunneiendommer der hvor grunneierne i utgangspunktet er positive til slik hogst. 

3. Hovedbildet av grunneiernes tilbakemelding i møtet er at de er positivt avventende til 
muligheten for hogst og landskapspleie i området. Kun en grunneier markerte at han ikke var 
interessert i hogst. Denne grunneiendommen ligger også litt utenfor det området som det er 
mest aktuelt å vurdere hogst på. En grunnleggende forutsetning fra grunneierne er at drifter 
enten som et minimum må gå i balanse eller med fordel gå med overskudd. 

 
Arbeidsgruppa vil rapportere til styret i Vangsjøen Vel. 
 
Et velmedlem advarte mot økt rasfare dersom det ble tatt ut trær ovenfor hyttene som 
ligger under Rabalsmellen. Rolf Jørn Karlsen forsikret at det ikke var slike steder det skal 
tas ut trær. 
 

B. Ny benk ved panoramaskiven 
Styret arbeider med å få satt opp en benk på toppen av Rabalsmellen i forbindelse med 
panoramaskiven. Benken er bestilt – foreligger som byggesett – og det trengs en 
dugnadsgjeng til å få delene opp på Rabalsmellen. Det vil bli gitt beskjed med 
sommerbrevet om når jobben skal gjøres. 
 

C. Stølshistorieprosjektet 
Dette prosjektet var det Rolf Bjerke Paulssen som i sin tid hadde tatt initiativet til. Et 
forslag til innhold forelå fra hans hånd, men Ragnhild Skiaker og Sissel Brinchmann (som 
orienterte om det arbeidet som er gjort) så seg nødt til å lage det noe mindre ambisiøst 
etter at Rolf gikk bort i 2010. Ragnhild Skiaker har nedlagt et stort arbeid i å skrive 
historien og historier fra Rabalen og Buahaugen. Arne Myrvang, som gikk bort i 2013, har 
skrevet om Bukono. I tillegg er det tatt med tre hytter som er gode og interessante 
eksempler på den tidlige hytteturismen i området vårt. 
 
Det ble sendt rundt manus til heftet slik at folk kunne få et visst inntrykk av det ferdige 
produktet, samt en bestillingsliste for forhåndsbestilling (pris kr 150,- inkl forsendelse), og 
41 eksemplarer er bestilt så langt. Når heftet er ferdig vil det bli sendt en epost til alle med 
spørsmål om man ønsker å kjøpe et eksemplar. Heftet vil også bli tilbudt Historielaget og 
bibliotekene, som kjøpte flere eksemplarer av ”Krigsheftet” i sin tid. 


