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Årsmelding for 2020 

Styret har dette året bestått av:  

Geir Strid    Leder  

John Olav Sørmo   Nestleder  

Tormod Hovd    Kasserer  

Tor Einar Jørgensen   Sekretær  

Espen Sivertsen    Styremedlem  

Dag Kristian Halsan   Styremedlem  

Arnt Ove Flatås   Styremedlem  

 

Arnstein Wekre    Revisor  

 

Valgkomite:  

Svein Erik Veie  

Roar Skei 

Per Inge Enes 

 

Administrasjon. 

Det er siden siste årsmøte avholdt 5 styremøter.  

Når årsmeldinga skrives har vi 92 betalende medlemmer i Tomtvasslaget!!.  

 

Som et tiltak i forhold til markedsføre Tomtvasslaget, er det utarbeidet et informasjon skriv som SGA 

har implementert inn i sin ‘pakke’ av informasjon som sendes ut til nye hytteeiere.   

 

Jan Gunnar Sørholt som ble innvalgt i styret på årsmøtet 2019, gikk ut av styret av personlige årsaker.  

Styret besluttet å fortsette med 7 i styret fram til årsmøtet 2020.  

 

Styret besluttet å ikke distribuere Tomtvassposten, og Giro med innkreving av medlemskontingenten 

med postforsendelse. I stedet ble dette lagt ut som informasjon på nettsiden til Tomtvasslaget, med 

link til Tomtvassiden på Facebook.  I tillegg ble informasjon om innbetaling va medlemskontingenten 

sendt ut via personlig mail (til de vi har mailadresse) samt SMS.  Allikevel er det i år kun 92 betalende 

medlemmer, noe som kan ses på som en drastisk nedgang i antall betalende medlemmer.  

Det anbefales at styret for 2021 bør se på om man må gjeninnføre distribusjon av giro for innbetaling 

av medlemskontingenten.   

 

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 VIPPS konto betaling til laget kan gjøres via VIPPS. 

 

Prosjekter og aktiviteter. 

Av prosjekter i 2020 så ble det gjennomført dugnad på stien opp til gapahuken, Tomtvasslaget bidro 

med mannskaper for å rulle ut duk samt å planere ut grusen.   I tillegg til SGA’s ATV, leier SGA inn Ivar 

Veimo for å kjøre ut grus.   Det gjenstår nå ca 150 meter før man er oppe ved Gapahuken, målet er å 

bli ferdig med grusingen av stien i 2021.    
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Den årlige ryddedugnaden på Grantangen og Vannlinjebukta gikk bort som følge av 

koronarestriksjonene.   

 

På seterstien som går mellom Lavøya til Tomtvasslia mangler fortsatt rydding av siste stykket fram til 

Reistadbustaden.  Det ble planlagt, og forsøkt en ryddedag i høst, men måtte dessverre vike for 

pågående elgjakt.  Vil bli arrangert så fort vær, føre og andre aktiviteter tillater det.   

Hvordan stien skal skiltes og merkes blir opp til styret for 2021 å bestemme. Kanskje styret også bør 

gå i dialog med de som er ansvarlig for pilgrims leden, da denne stien tidligere er brukt som pilgrims 

led, noe flere gamle merker tydelig beviser.      

    

Det er blitt laget og satt ut 2 nye rastebenker, henholdsvis ved Rallbekken, samt en benk ved 

parkeringsplassen ved sykkelstien.  Begge disse er finansiert av Tomtvasslaget.   

Benkene på Liljebukta overlevde enda en sesong, men det nye styret bør etter hvert på hvordan man 

kan få prioritert nye benker her. 

 

Tomtvasslaget har sammen med de andre hytteforeningene i Levanger kommune i felleskap 

diskutert, og kommet med innspill til de nye kommunale vedtektene knytte til motorferdsel i utmark. 

En ny begrenset høringsrunde på vedtektene er utlyst, Tomtvasslaget vil sammen med de andre 

hytteforeningene komme med innspill til denne høringen innen fristen som er satt til 15.11.2020        

 

Årets vedlikehold av skiløypene har vært stussing av kratt i området sykkelstien ned til Tomtvasselva.    

 

Ved Gapahuken i Tomtvasslia er det i år ikke gjort noe arbeid. Det skal gjøres grave og planerings 

arbeid rundt gapahuken, men ønsker å vente til stien opp til gapahuker er ferdig. Forhåpentligvis i 

løpet av sommeren 2021. 

  

Påskearrangementet på Grantangen utgikk som følge av restriksjoner knytte til Covid 19.  

Forhåpentligvis vil det igjen være påskemoro på Grantangen påsken 2021.  

 

I 2020 har vi 133 signeringer i boka på Høg Skjøtingen.  Tomtvasslaget får ta skylden for færre 

signeringer i år da kassen havarerte i uvær. Boka ble berget, men dessverre ble det ikke lagt ut ny bok 

for sommer og høst sesongen.  Ny bok er lagt ut nå!   

Vi trekker ut en vinner blant de som har signert på årsmøtet. En signering i boka er et lodd i 

trekningen.  

 

Juni 2020 ble Tomtvasslaget 75 år.  Komiteen som har jobbet med bokprosjektet er godt i gang, 

Korona restriksjonene har også medført forsinkelse i dette prosjektet.  Spørsmålet er om man rekker 

å ferdigstille prosjektet i jubileumsåret 2020?  Det jobbes pt med å søke økonomisk støtte, samt 

velge leverandør for trykking av boken. 

 

 

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

sommer som vinter.  Dog skulle ønske at det ble gjort noe mere i forhold til støvplager på sommeren, 

etter enda en tørr sommer med mye støv, og i de periodene langt i mellom regnskurene bør vi 
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henstille SGA til å se på mulighet for å leie vannvogn fra Levanger kommune, slik at tiltak mot støv 

kan iverksettes raskere.  

Likeledes behandlet styret en sak som endte med en henstilling til SGA om å få styrebehandlet en 

utvidelse av avtaleperioden for leverandøren av snøbrøytingen slik at den gjelder fra 01.11 og ikke 

fra 01.12 slik den står i dag.  

 

Skiløypene. 

Vinteren 2019/2020 var det jevnt over bra med snø slik at vi kunne får kjørt opp skispor på 

Tomtvatnet. Litt vanskelig i januar, men takket være at vi gikk til innkjøp av trommel kunne Espen 

tromle traseen i den perioden det var vanskelig å få stormaskina over Skjøtingen.  I fra første helgen i 

februar og til over påske benyttet vi Skogn il til å kjøre spor.  Espen Sivertsen supplerte med å tromle 

når det var nødvendig i enkelte helger. I tillegg så ordnet Espen trasse på vannet når det var 

tilrådelig.  I år hadde vi en kostnad på 47 000,- til løypekjøring.    

Når vi ser på regnskapet og timeforbruket, er det etterhvert veldig viktig at Tomtvasslaget sammen 

med SGA gjør forbedringer i deler av løypetrasen (stubbfjerning, legge bekker i rør, samt drenering 

ved myrområder som blir for fort oppdemt) slik at kjøringen blir mere effektiv.      

 

Jakt og fiske. 

Det er fortsatt bra fiske på Tomtvatnet, rapporteres stadig om stor fisk tatt på garn, men også er det 

flere som har opplevd å få til dels stor fisk på oter eller stang.  Tomtvasslaget i dialog med SGA vil 

gjennomføre prøvefiske sommeren 2021. Dette som oppstart for bedre å kunne overvåke utviklingen 

av fisket på Tomtvatnet.  Ønsket er at man kan opprettholde Tomtvatnet som et godt fiskevann også 

i framtiden.  Utbredelsen av vannliljer og ‘sjøgress’ bør vi også få sett på i samme initiativ. 

Forventer at vi ved neste årsmelding kan komme med en utfyllende rapport på dette arbeidet.  

 

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.  

Tomtvasslaget har styrebehandlet og sendt henstilling til SGA om å få iverksatt jaktoppsyn for 

området, samtidig behandlet styret en sak om andejakt på Tomtvatnet, der vi oppfordret SGA til å 

innføre forbud mot andejakt.    

 

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.  På SGA’s hjemmesider 

er det oppdatert informasjon om jaktlagene med kontaktinformasjon til jaktleder på hvert lag.  

 

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 2020 heller ikke vært av en 

slik karakter at tiltak mot ‘myndighetene’ har vært nødvendig.  
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07. november 2020.  

Tor Einar Jørgensen  

Sekretær  

 

Sign  

 

Geir Strid  Tor Einar Jørgensen Tormod Hovd  Jon Olav Sørmo  

Sign   Sign   Sign   Sign    

 

Espen Sivertsen  Dag Kristian Halsen Arnt Ove Flatås 

Sign   Sign   Sign 


