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Årsmelding for 2019 

Styret har dette året bestått av:  

Geir Strid    Leder  

Per Inge Eines    Nestleder  

Tormod Hovd    Kasserer  

Tor Einar Jørgensen   Sekretær  

Jon Olav Sørmo    Styremedlem  

Marit Glæstad Sølvberg   Styremedlem  

Tor Gunnar Heggli   Styremedlem  

Arnt Ove Flatås   Styremedlem  

 

Arnstein Wekre    Revisor  

 

Valgkomite:  

Grete Heggli  

Svein Erik Veie  

Roar Skei 

 

Administrasjon. 

Det er siden siste årsmøte avholdt 6 styremøter.  

Når årsmeldinga skrives har vi 115 betalende medlemmer.  

 

Grete og Tor Gunnar Heggli trakk seg fra sine verv i Tomtvasslaget i september som en følge av at de 

solgte sin hytte på Tomtvatnet.  

 

Styret har opprettholdt tradisjonen med å distribuere Tomtvassposten via postforsendelse. Giro med 

innkreving av medlemskontingenten er lagt ved utsendelsen av medlemsbladet.  Styret for 2020 må 

vurdere om vi fortsetter med giro, eller om man skal se på andre innbetalingsmetoder av 

medlemsavgiften.  

    

Styret har igangsatt et arbeid for å gjøre hjemmesiden mere moderne og bruker vennlig. Utfra 

statistikker ser vi at det er grunnlag for å bearbeide denne videre.  

 

Tomtvasslaget er registrert i Brønnøysundregistrene med et organisasjonsnummer, 990313598. 

Dette gir oss mulighet til å stå som mottaker av Grasrotandelen fra Norsk Tipping.  

Styret oppfordrer alle medlemmer om å gi sin grasrotandel til Tomtvasslaget. 

 

Tomtvasslaget har fått opprettet VIPPS konto slik at betaling til laget kan gjøres via VIPPS. 

 

Prosjekter og aktiviteter. 

Av prosjekter i 2019 så er å nevne at stiprosjektet til gapahuken endelig i gang.  Av forskjellige 

årsaker kom man litt sent i gang, men Tomtvasslaget er fornøyd med det arbeidet som til nå er 

utført.  I tillegg til at de benytter eget utstyr, kjøper SGA tjenester av Ivar Veimo til utkjøring av grus 

på stien. Til nå har ikke Tomtvasslaget vært inne med dugnadskraft, men det blir aktuelt så snart 

stien er tinet opp til våren. Da vil også siste del av stien opp til gapahuken gjennomføres som et 

prioritert prosjekt.  
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Gjennom året har det blitt gjennomført flere vedlikeholds dugnader på rasteplassene Grantangen, 

Vannliljebukta, Gapahuken i Tomtvasslia og på Ski traseen.  

 

Lørdag 28.10 organiserte Tomtvasslaget en ryddedugnad på den gamle seterstien som går fra Lavøya 

over Lavøy vollen, til Tomtvasslia via Reistadbustaden.   Oppmøtet bestod av 4 personer fra styret.  Vi 

fikk ryddet stien fra Lavøya og fram til et plantefelt like øst for Reistadbustaden. Neste etappe blir å 

rydde rundt Reistadbustaden.  Styret har vært i dialog med, og fått tillatelse av grunneier Lind til å 

rydde stien som går over hans grunn. Hvordan stien skal skiltes og merkes blir opp til styret for 2020 

å bestemme.  

    

Grantangen er fortsatt en samlingsplass som benyttes mye, både av hyttefolk, men også av 

tilreisende dag turister.  Vårdugnaden på Grantangen og Liljebukta ble gjennomført med bra 

oppmøte tross for at vær ikke var så alt for bra.  Det ble i år kjøpt ytterligere 2 seksjoner / grinder 

som ble satt opp som forlengelse av gjerdet ned i vannet. Det ble satt opp skilt både på Grantangen 

og ved Liljebukta. På rasteplassen på Liljebukta så var dugnaden fokusert på opprydding etter at SGA 

på høsten 2018 hadde gjort skogrydding i området.  Fokus var på kapping og kløyving av ved. 

Oppretting av benker og vedboden ble utført i forkant av dugnadslørdagen. Benkene på Liljebukta 

overlevde enda en sesong, men det nye styret bør se på om det bør prioriteres å få satt ut nye 

benker på området.  

 

Årets vedlikehold av skiløypene har vært noe stussing av kratt i området kraftoverføringslinja, og i 

den nye traseen mot parkeringsplassen ved Reistadbustaden.  Der var det behov for å gjøre traseen 

bredere for at løypemaskina til Skogn IL kan kjøre der.   

 

Ved Gapahuken i Tomtvasslia er det gjort vedlikehold ved å grave / rydde rundt den nederste 

stokken for å forhindre råte.  Gravearbeid er også utført på innsiden av gapahuken, samt at det er 

blitt satt opp benker inne i Gapahuken. Ytterligere arbeid vil bli gjort neste år, samtidig som stien opp 

til gapahuken ferdigstilles.    

  

Påskearrangementet på Grantangen er fortsatt et populært arrangement, over 200 møtte også i år. 

Opplegget var tradisjonelt med servering til alle, uttrekkspremier for oppmøte og deltagelse i 

naturstien.  

 

I 2019 har vi hatt noe nedgang i antall personer som har signert i boka på Høg Skjøtingen. I 2019 har 

182 personer signert, noe av nedgangen skyldes nok lite snø i februar. Vi trekker ut en vinner blant 

de som har signert på årsmøtet. En signering i boka er et lodd i trekningen.  

 

Juni 2020 er Tomtvasslaget 75 år, og i den forbindelse har Tomtvasslaget satt ned en komité som har 

jobbet med å se på muligheten for å samle historikk og annen nyttig informasjon inn i en publikasjon, 

kanskje kan det bli en bok? Komiteen har bestått av Hilde Vinne, Toralf Granaunet, Kjell Røssing, og 

fra styret Geir Strid.    

 

Skogn og Grønningen allmenninger. 

Høsten 2018 leverte styret et innspill til SGA på posten på 75 000 som ligger inne for sommer og 

vintervedlikehold av parkeringsplassene. SGA behandlet dette på styremøte i november, og 
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tilbakemelding til Tomtvasslaget var at SGA ville videreføre dagens praksis med at hytteeierne bidrar 

med dette bidraget til å brøyte opp de mindre parkeringsplassene for hytteeierne.  

De store parkeringsplassene dekkes av vegavgiften. 

 

Som følge av henvendelser, har Tomtvasslaget i møte oppfordret SGA til å bli bedre på informasjon. 

Dette i forhold til ordinært vedlikehold og drift av for eksempel veier, parkeringsplasser, og skiløyper.  

Dette gjelder også i forhold til større prosjekter som SGA som grunneier iverksetter, som direkte og 

indirekte vedrører oss hytteeierne på Tomtvatnet.  SGA må finne en dertil egnet kanal for å sikre at 

informasjon når ut til oss hytteeierne.   Dette er et punkt der nye styret i Tomtvasslaget må følge 

opp. 

 

Tomtvasslaget er godt fornøyd med hvordan SGA sørger for vedlikehold av veiene til Tomtvatnet, 

sommer som vinter.  Det har vært enkelte dager med veldig stort snøfall, og eller med kombinasjon 

av mye vind som har vært utfordrende, men i det store og hele har SGA veiene og parkeringsplassene 

åpne vinteren igjennom.   En tørr sommer gjorde at det var perioder med støvplager. For at det skal 

være formålstjenlig å salte, er man avhengig av fukt.  Som et alternativ til å vente på regn i tørre 

perioder, bør SGA se på mulighet for å leie vannvogn fra for eksempel fra Levanger kommune.  

 

Skiløypene. 

Med de fine forholdene fra forrige år i minne, startet vinteren 2019 også relativt bra, med snø i 

januar. Skogn IL kjørte flere helger i januar.  Fra månedsskiftet januar / februar, fram til midten av 

mars var det for lite snø til at det kunne kjøres løyper.  Det ble kjørt noen helger fra midten av mars 

og litt ut i april.  

Tomtvasslaget ønsker at opplegget med Skogn IL videreføres.  Tomtvasslaget sammen med SGA vil se 

på muligheten for ytterligere forbedringer av løypetrasen, dette med tiltak i forhold å stubbfjerning, 

legge bekker i rør, samt drenering ved myrområder som blir for fort oppdemt.  Styret sammen med 

SGA har diskutert muligheten for å anskaffe en trommel til bruk for pakking av snø, dette for så tidlig 

som mulig ‘bygge’ isbro i skitraseen.   

 

Jakt og fiske. 

Vi kan vel si at Tomtvatnet har utviklet seg til å blir et bra fiskevann.  Utviklingen har vært positiv i 

perioden fra 2005 / 2006 (da vi har rapporter fra gjennomført prøve fiske) og fram til i dag. De siste 

årene er det rapportert flere store fisker på både 1 og 2 kilo.   Hva som er den direkte årsaken til 

denne utviklingen er noe vi skulle funnet ut av. Et viktig bidrag til fiskekultiveringen er å fiske mye, 

både med oter og garn, - så Tomtvasslaget oppfordrer alle hytteeiere til å fiske mye!   

 

Et tema som vi løst har diskutert på styremøtene er at vi ser en utbredelse av vannlinjer og ‘sjøgress’ 

utover de områdene som tidligere er observert.  Ser vi en ytterligere spredning kan det etter hvert bli 

til hinder for fisket.  Før utbredelsen kommer for langt, og blir et problem, bør vi i Tomtvasslaget 

sammen med grunneier vurdere tiltak mot videre utbredelse av vannliljer i Tomtvatnet.   

 

Småviltjakta rundt Tomtvatnet er en del av «Levangerkortet» som er et felleskort for hele Levanger. 

Per i dag er det ikke noen aktiv forvaltning av småviltjakta. Levangerkortet er ett av de få jaktkortene 

i Innherred som selges uten noen form for begrensing av antall jegere, og det foretas heller ikke noen 

form for telling av bestand før jakta. Det nye styret bør vurdere om Tomtvasslaget skal engasjere seg 

i å få en bedre forvaltning av småviltjakta. 
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Elgjakta administreres av allmenningen, og er delt i to områder rundt Tomtvatnet. Vi har ikke 

oppdaterte opplysninger fra allmenningen om kvoter og uttak på områdene. 

 

For rådyrjakta selges det ifølge nettsidene til SGA kort i to områder ved Tomtvatnet, men vi er usikre 

på om disse opplysningene er korrekte, da nettsidene til SGA ikke er oppdaterte. 

 

Forhold til andre aktører. 

Årsmøtet 2016 ga styret i Tomtvasslaget i oppdrag å følge med på hvordan Småkraft Trøndelag AS 

handterer fallrettigheten i Tomtvatnet.  Dette er også videreført som oppfølgings punkt på 

styremøtene, og etter styrets vurdering har tappingen fra Tomtvatnet i 2019 heller ikke vært av en 

slik karakter at tiltak mot ‘myndighetene’ har vært nødvendig.  

 

Levanger kommune har i 2019 iverksatt obligatorisk feiing/inspeksjon av ildsteder i hyttene. De fleste 

hyttene har fått besøk av feieren i løpet av året. Dette er et tiltak som skal være forebyggende med 

tanke på brannsikkerhet. Fra feievesenet har vi fått en oppfordring til å takke hytteeierne rundt 

vatnet for godt samarbeid   

Videre så ble også ordningen med hytterenovasjon igangsatt i år, med renovasjons kontainere på 

begge ender av veien. Så langt ser det ut til at plassene holdes ryddige, og at brukerne er flinke til å 

ikke sette igjen avfall utenfor kontainerne. 

 

06. november 2019.  

Tor Einar Jørgensen  

Sekretær  

 

Sign  

 

Geir Strid      Per Inge Enes           Tormod Hovd     Jon Olav Sørmo   

Sign  Sign            Sign      Sign    

 

Marit Glæstad Sølvberg  Arnt Ove Flatås 

Sign    Sign 


