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ÅRSMØTE

Onsdag 2. april 2014
Kl. 16.00 på Blæstad

Årsmøte holdes på

•	 Blæstad	i	Låven
•	 Onsdag	2.	april	2014	kl.	16.00

med	følgende	dagsorden;

1.	 Årsmøte	åpner	for	valg	fram	til	kl	18.00.	Godkjenning	av	innkalling.	

2.	 Årsmøte	fortsetter	kl	18.30.	Valg	av	møteleder

3.	 Valg	av	to	av	de	fremmøtte	bruksberettigede	til	å	underskrive	protokollen.

4.	 Avgi	uttalelse	til	styrets	årsmelding	og	regnskap.

5.	 Avgi	uttalelse	til	orientering	fra	styret	om	planer	for	kommende	års	virksomhet.

6.	 Valgresultat	bekjentgjøres.

7.	 Fastsette	godtgjøring	til	medlemmer	av	styret.

8.	 Oppnevne	revisor	for	neste	års	regnskap	og	eventuelt	å	fastsette	godtgjøring	til	denne.

9.	 Avgi	uttalelse	i	saker	som	noen	med	møterett	ved	skriftlig	henvendelse	til	styret	senest	en	uke	før		
	 årsmøte	holdes	har	krevd	behandlet.

10.	 Avgi	uttalelse	i	andre	saker	som	framlegges	av	styret	med	anmodning	om	uttalelse	fra	årsmøtet.

	
	

Velkommen til årsmøte!

Forsidefoto:	JCF
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Styrets årsberetning for 2013

Virksomhet
Vang Almenning er en bygdeallmenning i Hamar kommune som omfatter skogsdrift og utmarksutnytting på 220 000 dekar hvorav 
96 000 dekar er produktiv skog.

Styret
Styret har i året 2013 bestått av 
Magne Svenkerud  :  styreleder
Johs. Wetten  : nestleder
Per H. Lindholt     : styremedlem 
Frode Løberg  : styremedlem  
Marianne Tomter Nylund : styremedlem 

Årsmøtet ble holdt på Bjørke 20. mars og det var 34 bruksberettigede inklusive styret til stede. 

Styret har hatt 12 styremøter, hvorav to kombinert med skogbefaring. Det er i alt behandlet 84 saker. Det er foretatt befaringer i 
forbindelse med Gåsbu, Bergset, hytteområdene, massetak, skogsdrifter, skogkultur og bruksrett.

Representasjon
Hedalm AS   :  Johs Wetten
Beiseservice AS   : Johs Wetten
Birkebeinerkilden   : Magne Svenkerud
Hedemarken Turistløyper  : Frode Løberg
Ormsætermyrfondet  : Marianne Tomter Nylund
Arealplanutvalg Hamar kommune : Frode Løberg
Beiteutvalget/rovviltutvalget : Per Lindholt
Lønn- og arbeidsutvalget  : Magne Svenkerud og Johs Wetten
Årsmøte i Norsk Allmenningsforbund:  Magne Svenkerud og Per Lindholt
Elgregionen Mjøsa-Glomma : Johs Wetten

Orienteringsmøte for de bruksberettigede.
Det ble holdt et høstmøte for de bruksberettigede på Bjørke den 27. november. Møtet var godt besøkt med ca 50 oppmøtte. 
Styreleder og administrasjonen orienterte om almenningens viktigste satsningsområder der utfordringer på skogsida, status og 
fremtidsmuligheter for hytteutbygging, Gåsbu som innfallsport til Almenningen og Hedalm AS var sentrale tema. Styreleder gikk 
også gjennom formål og ambisjoner i Vang Almennings strategiplan. Orienteringen ble etterfulgt av en diskusjon/oppklarende 
spørsmål. Møtet ble avsluttet med rakfisk og spekemat med tilbehør.

Organisasjon, personale og arbeidsmiljø
Vang Almenning har hatt felles kontor og administrasjon med Løiten Almenning. Kontoret ligger på Kilde i Løten sentrum.

Vang Almenning er medlem av HMS-Øst og er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv).  
Sykefraværet var totalt i 2013 på 3,6 %. 
Vi har ikke hatt ulykker i 2013 som har forårsaket fravær.

Bjørn Jevne bor i bomvokterboligen på Gåsbu, hvor han driver kiosk og salg av veg- og parkeringsbilletter. Han har også hatt 
ansvaret for utleie av St. Olav.

Allmenningen har ikke registrert noen forurensning av det ytre miljø som følge av allmenningens drift.
Vang Almennings skogsdrift er både PEFC-sertifisert og FSC-sertifisert gjennom Mjøsen Skog.

Revisor
Revisor har vært BDO, ved statsautorisert revisor Hans Bjørnstad.
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Bruksrett
Pr. 31.12.13 var det 372 eiendommer som hadde bruksrett i Vang Almenning.

Bruksrettsytelser fordelt på formål for år 2013:

Nybygg / tilbygg  : kr. 328 094,-   
Vedlikehold  :  kr. 107 278,-
Flis   : kr. 264 050,- 
Ved   : kr.   36 360,-  
Grøfterør  : kr. 326 539,-
      
Den samlede bruksrettsytelsen i 2013 var på kr. 1 062 321,-.

I tillegg kommer ytelser i form av fri festeavgift og reduserte priser på veg- og parkeringsavgift, jaktkort, fiskekort samt beiteverdien. 
Verdien av utnyttet beite er i overkant av kr. 1 000 000,- 

Styrets strategi for bruksrettsytelser er å stimulere drift. Det er for 2014 ikke vedtatt endringer i satser eller formål. Oversikt over 
bruksrettytelsene står bakerst i årsmeldingen og er også lagt ut på allmenningens hjemmesider: www.vangalmenning.no.              

Beitedyr

Det høstes betydelig med kjøtt i Vang Almenning i form av beite. I år er det sluppet 651 søyer og 1067 lam mot 624 / 970 i fjor. 
Det er også sluppet 282 storfe mot 220 i fjor. For første gang på mange år ble det sluppet storfe på Lageråkvisla.  

Beitet var greit med litt for mye regn første delen. Utpå sommeren ble det litt for tørt mange steder og en del dyr vandret mer enn 
ønskelig. Vi har også mange besøkende dyr fra både Løten og Furnes. Mest storfe fra Furnes.

Tapstallene som stort sett er rovdyrtap, er litt lavere enn i 2012, spesielt når det gjelder lam som er redusert fra 11,5 % til 5,3 
% i år. Dette er likevel høgt over hva som er akseptabelt. Søyetapet på 7,7 % er også høgt og skyldes for det meste bjørn som vi 
ikke skulle ha her. Lammetapet skyldes nok mest ulv. Tapene fordeler seg veldig ujevnt. Noen besetninger har gått nesten helt fri 
mens andre har hatt veldig store tap.  2 besetninger står for nesten alt. Den ene gjennom hele sessongen med 13,3 % søyer og 
15,9 % lam. Den andre 23,0 % søyer og 10,9 % lam.  Det er også tapt 3 storfe. For at vi fortsatt skal kunne høste i utmarka må 
rovdyrproblematikken løses.

Rydding av sæterløkker
Seterløkkene på Brumund og på Bringbu ble ryddet ved hogst til biovirke vinteren 2013 og det ble foretatt noe etterrydding i 
sommer. Det kom noen innspill på at det ble hogd for mye særlig på Bringbu. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på at vi 
prøver å holde seterløkkene åpne. I forbindelse med rydding av kantene på Fjellvegen før jul, ble setervollene på Nysætra og Lavlia 
ryddet ved en kombinasjonshogst av tømmer og biovirke.

Eiendomsforhold

Regional	plan	Rondane	-	Sølnkletten.
Den regionale planen ble vedtatt av fylkestingene i Hedmark og Oppland i september 2011. 
Etter at fylkesmennene i Hedmark og Oppland fremmet innsigelse til planen, har den ligget til behandling i 
Miljøverndepartementet.  Miljøverndepartementet har nå foretatt et vedtak i saken. Vedtaket innebærer ikke noen endring av 
grenser for de ulike vernesonene i Vang Almenning sitt område. Grensa for vernesonen går langs nordsiden av Åsta. Myrområdene 
sør for Åsta er nevnt som områder som er sommerbeiteområder for villrein, men store deler av disse myrområdene er fredet 
i naturreservatene Brumundsjøen og Lavsjømyrene/Målikjølen.  Faren er at den vedtatte planen brukes mot en utvikling av 
allmenningen også sør for Åsta.
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Gåsbu	som	innfallsport	til	Vang	Almenning
Det er satt i gang arbeid med å se på Gåsbu som innfallsporten til Vangsåsa og allmenningen. Tanken er å knytte sammen aktivitene 
på Gåsbu, slik som skiarena og natursti, ved å lage et informasjonstorg. Informasjonstorget vil presentere hva som er på Gåsbu og gi 
informasjon om hva som venter de besøkende inne i allmenningen.
Bomløsningen på Gåsbu har vært vurdert i 2013, men man har valgt å avvente noen konklusjon om plassering før prosjektgruppen 
har kommet lengre i sitt arbeid.
 
Heggvin	avfallsplass
Vang Almenning er grunneier i området og nesten hele virksomheten til HIAS har foregått på arealene til Vang Almenning 
siden oppstart i 1987/88.  I følge overenskomsten bortfester Vang Almenning et areal på ca 300 dekar for etablering og drift av 
Heggvin Avfallsplass.  I forbindelse med det pågående arbeidet med å lage en reguleringsplan for området, som også vil ta høyde 
for en utvidelse av det arealet som brukes i dag, har det kommet fram en del uklarheter ved overenskomsten. Det gjelder særlig 
arealavgrensningen, og Vang Almenning har påvist at det er tatt i bruk arealer som ikke har vært omfattet av avtalen. I 2013 har 
det vært flere møter mellom Vang Almenning og HIAS i denne forbindelse. Det er enighet om at overenskomsten erstattes med ny 
avtale når ny reguleringsplan er godkjent.

Reguleringsplanarbeidet skal etter planen være ferdig høsten 2014.

Tomt	til	Norsvin
Norsvin er ute etter tomt til ny avlstasjon. Vang Almenning har budt fram et område ved Bergsetsaga og Norsvin har vist interesse 
for dette området. Almenningen er i dialog med Hamar kommune om tilrettelegging for en slik virksomhet i dette området. 
Hvor en slik avlstasjon skal ligge blir trolig avklart i 2014.

Hogst	Brumund	Bio.	Foto:	JCF.
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Skogen

Tømmerdrifter 
Sluttavvirkning:
Vinterens tømmerdrift ble lagt til området langs Ingridsbekken vest for Helvetesberget. Her ble det tråkket 2,5 km med 
utkjøringsveg som ble brukt til å få ut de 2 000 m3 som ble avvirket der. I slutten av oktober ble det avvirket et område nord for 
Bolsdalen Sæter. Her hadde skogen store skader etter isgangen i 2011 og det var derfor viktig å få tatt ut dette tømmeret. Maskinen 
ble så flyttet til Bekkemellom der det var gravet en driftsveg ned i området mot Stangevollen. Her sto det mye bra tømmer som det 
var på høg tid å få tatt ut. Årets drifter ble avsluttet med hogst av to bestand ved Langkloppmyra.

Totalt ble det avvirket 6 193 m3 med en driftspris på kr 101,- pr m3. Av dette er 99 % gran og 1 % furu. Fordeling på sortiment 
ble 46 % sagtømmer, 50 % massevirke, 4 % ved og biovirke.

Salg og avvirkning av tømmer:
Avvirkning og salg i m3 u.b.:

Sortiment Gran	m3 Furu	m3 Bjørk	m3 Sum	m3 Gjennomsnittspriser

Skurtømmer 2	852 6 0 2	858 2013	–	425,		2012	–	422

Massevirke 3	061 53 0 3	114 2013	–	243,	2012	–	253

Biovirke	og	ved	 47 0 174 221

SUM 5	960 59 174 6	193 Prisene	er	etter	bonuser	og	avgifter

Som det fremgår av tabellen fikk vi en oppgang i skurtømmerprisene, mens massevirkeprisene falt med ca. kr. 10,- pr. m3.
All tømmeravvirking er gjort maskinelt og alt virke ble levert gjennom Mjøsen Skog. 

Skogkultur
For å ta inn ett etterslep i skogkulturarbeid ble det leid inn to skogsarbeidere fra Ungarn. De er begge utdannet innen skogbruk, og 
jobbet i 2 måneder som et prøveprosjekt for å se hvordan det fungerte med utenlandsk arbeidskraft i Vang Almenning. Erfaringene 
var udelt positivt og de gjorde en meget god jobb i både planting og ungskogspleie.

Hogst	Bekkemellom.	Foto:	TB.
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Planting :
Det ble totalt utsatt 47 000 stk. som vårplanting. 40 000 stk ble satt ut i områdene Brumund, Gåsbu og Rødsætervolden. I tillegg 
ble 7 000 planter satt ut som suppleringsplanting i felt ved Brennsætersaga. 

Plantekjøp                   kr. 2,28 pr. stk. (snitt av M60 og M95)
Plantearbeid                kr. 2,30   ”
SUM                            kr. 4,58 pr. stk

Ungskogpleie:
Avstandsregulering og lauvrydding ble utført i områdene Bergset 
og Rødsætervolden. Store deler av sesongen gikk med på å 
få tatt et stort område som var ekstremt tett mot grensen til 
Løten. Dette gjorde at kostnaden pr. daa ble høy i forhold til 
andre år.  Totalt 484 dekar. Kostnadene pr. dekar er kr. 580,- og 
det ble gitt et tilskudd på kr. 240,- pr. dekar. Kostnaden for 
allmenningen ble da 340 kr. pr. dekar.

Markberedning:
Det ble utført markberedning på til sammen 422 dekar i 
områdene Bergset, Rødsætervolden, Lavlia og Ingridsbekken. 
Totalkostnaden ble 109 522 kr og det ble gitt et tilskudd på 
kr. 41 999,-. Dette gir til sammen en kostnad pr. dekar på kr. 
160,-.

Utmark

Hyttetomter
På St. Olav er det nå bortfestet til sammen 58 tomter. 5 av disse tomtene ble festet bort i 2013. Her er det muligheter til innlagt 
strøm og utslipp av kloakk til tett tank. Hyttefeltet på St. Olav er nå nesten er fullt utbygd, men det er satt i gang arbeid med å 
lage reguleringsplan for felt B som grenser inn mot eksisterende felt på nordsiden. Her planlegges det 20 tomter, hvor en ser på 
muligheten til å heve standarden ved å legge til rette for innlagt vann. 

Styret vedtok i 2012 å tilby hytteeierne i Gåsbu Hyttegrend å kjøpe tomtene. Pris for festede tomter er kr 150 000,-. 6 tomter 
er solgt i 2013. Nye tomter er kun salgstomter med priser fra 200 000,-.  Det er ikke festet bort tomter på Gåsbu Hyttegrend i 
2013, men det er 6 hytteeiere som har kjøpt sine tomter etter at styret vedtok salg av tomtene. Det er inngått et samarbeid der 
Boligpartner er gitt opsjon på salg av tomtene på feltene C og D, 
til sammen 10 tomter.

Opparbeidelse av det nye hyttefeltet på Brumund startet opp 
i februar.  Her er alle veger på feltet grovplanert i løpet av 
sommeren. På grunn av dårlige grunnforhold er bare hovedvegen 
og den østrevegen noenlunde ferdig. Av samme grunn ble det 
besluttet å utsette ferdigstillelse av anlegget til 2014. Vi har startet 
opp med å feste bort tomter langs den vegen som er ferdig, det 
vil si tomtene fra 28 til 44. Av disse tomtene er det satt bort 6 
tomter.  Feltet blir ferdigstilt til sommeren.

NM på ski
Norgesmesterskapet på ski 2013 del 1 ble arrangert på 
Gåsbu i regi av Vang Skiløperforening fra 24. til 28. januar. 
Arrangementet ble meget vellykket. Vang Almenning deltok med 
egen stand og utdeling av flyers. Mye folk og bra reklame for vårt 
flotte skiområde.

Ungskogspleie	Bergset.	Foto:	JCF.

NM	på	ski.	Foto:	JW.



8

Vang Almenning, Årsmelding 2013

Skiløyper og stier
Det er gitt tilskudd til Hedemarken Turistløyper for oppkjøring av skiløyper på kr. 80 000,-. I tillegg har Vang Almenning bekostet 
løypekjøring ved Brumund og Bringbu. 
Vang Almenning stiller også gratis grunn til disposisjon for turstier og skiløyper.

Vang Almenning har videreført det gode samarbeidet med Hamar og Hedemarken Turistforening. Samarbeidet er formalisert 
gjennom en samarbeidsavtale som blant annet omfatter de to koiene Sandfløten og  Hallgutusveen.

Parkeringsavgift på skistadion
Det er inngått avtale med  Vang Skiløperforening om at Vang Almenning brøyter de vanlige parkeringsplassene som brukes 
oppe på skistadion på Gåsbu og Almenningen tar fra nyttår 2013 inn parkeringsavgift. Det er satt opp en parkeringsautomat på 
parkeringsplassen. Dette innebærer at alle som parkerer på Gåsbu enten det er på skistadion eller nede på den vanlige parkeringen 
skal betale parkeringsavgift.  Medlemmer i Vang Skiløperforening har en rabattavtale for parkering.
Alle  parkeringsautomatene  og automaten i bommen til Fjellvegen er i 2013 bygd om til  chipsløsning noe som gir en sikrere 
løsning for betaling med kort.

Sammenkomst for elgjegerne i Vang Almenning.
Den 9. oktober inviterte Vang Almenning elgjegerne til Bjørke. Almenningen ved styreleder ga først en orientering om 
almenningens virksomhet og satsningsområder. Etterpå ble elgjakta sett fra grunneiers ståsted tatt opp. Tema her var  blant annet 
rimeligere jakt for lokale jaktlag og rekruttering av elgjegere. Her ble det en del diskusjon og med innspill fra elgjegerne. Det ble et 
positivt møte der det møtte ca 30 elgjegere. 

Elgjakt
Det ble i 2013 felt 61 dyr i Vang Almenning mot 67 dyr i 2012. 

Villreinjakt
Av den tildelte kvoten for Vang Almenning på 20 dyr, og det ble felt 10 dyr under jakten. Dette gir en fellingsprosent i 2013 på  
50 % mot 19 % for 2012. Gode forhold under hele jakten førte til at mange jegere fikk en bedre jakt enn på mange år.

Magnus	Sørensen	på	opplæringsjakt	2013.	Foto:	SR.
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Rådyrjakt
Det ble delt ut 9 rådyrretter og det ble også i år kun felt 1 dyr under jakten.

Småviltjakt
En fin og tørr sommer er nok hovedårsaken til at det det var store kull med både skogsfugl og rype. Dessverre var nok bestanden av 
stamfugl for lavt til at vi fikk et topp år. Inntrykket mange satt igjen med var at det var langt mellom kullene, men de få man fant 
var store.
 
Kurvediagrammet ovenfor viser sammenhengen mellom antall solgte jaktkort og felt vilt de 10 siste årene. For mer detaljert 
informasjon henvises til årsmelding for Vang JFF.

Veger

Fjellvegen
Det er skiftet tre stikkrenner på Fjellvegen, ei ved Stormyra, ei på Brumundhøgda og ei ved Nybolsdalen. Ellers er det rensket opp 
mange stikkrenneinnløp og utløp.

På begge sider av Fjellvegen fra Ingridsbekken til Birkebeinerkilden er det ryddet ved hogst av bioenergivirke. Dette er gjort for at 
vegen skal tørke raskere opp om våren, og gjøre det enklere og billigere å renske veggrøfter.

På den forsterkede strekningen Nybu – Brumund er det utført blanding av fjellmassene som hadde separert seg. Her mangler 
det nå bare påkjøring av et finere knust topplag. Statsbidraget for strekninger som er forsterket i 2010, 2011 og 2012 er mottatt. 
På strekningen Gåsbu – St.Olav ble det senhøstes foretatt flekkbøting av de verste strekningene med dype hull. Dette medførte 
at strekningen nå delvis er oppgruset. Det er tatt torvkant på strekningen Brumund – Bringbu. Dette er gjort med en spesiell 
”gummislådd” som dro massa inn i vegen, knuste den og nyttiggjorde grusen som var i torvkanten.
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Antall jaktkort: møtkebrun
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Fiskedag	på	Bringbu.	Foto:	HN.
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Skogsbilveger
Ingridsbekkvegen er reparert etter flomskader.  Vi har hatt kontroll på skogsbilveger bygget med statsbidrag. Noen mindre pålegg 
ble gitt. Noen av disse er allerede utført. Resten vil bli gjort i 2014. Kantene på Fjelbolsdalsvegen, Svartdalsvegen, Ingridsbekkvegen 
og Jomfrudalsvegen er klippet. Fjelbolsdalsvegen ble brukt til fartsetapper under Rally Hedmarken. Arrangøren gjorde en god jobb 
med oppynting. Høvlingen av vegen startet med en gang siste bilen hadde startet.

Andre veger
Det er bygget ny bru over Gåsbuelva ved Gåsbu, vestre bru.  Det er gitt statsbidrag til bruløsningen.  Lageråkvislvegen er gruset opp. 
Tre bruer ved Lageråkvisla er erstattet med stikkrenner. Ellers er det foretatt grøfterensk av noen kortere strekninger. Allmenningen 
har tatt over ansvaret for vedlikeholdet av vegen fra Måsætervegen og opp til Stenfjellhytta. På denne strekningen er det foretatt 
grøfterensk, kantklipping og oppgrusing. Siste stykket av Måsætervegen er oppgruset.

Grus og fjelltak
Det er sprengt nesten 20 000 m3 fjell og knust ca 10 000 m3  av dette. Knuste masser er særlig brukt på det nye hyttefeltet på 
Brumund, Fjellvegen, Lageråkvislvegen og Stenfjellhyttevegen. Noe sprengt fjell er brukt på hyttefeltet på Brumund. 

Annen næringsvirksomhet

Hedalm AS
Vang Almenning eier 7,48 % av selskapet. Hedalmselskapene er samlet i et selskap Hedalm AS. 

Birkebeinerkilden AS
Birkebeinerkilden AS er et privat eid selskap som driver med utvinning og salg av kildevann fra en kilde i Åstadalen. Selskapet ble 
i 2010 solgt til Brusformidlingen Hunndalen AS. Vang Almenning har beholdt sin eierpost på 5,6 % i selskapet. Styret vedtok i 
forbindelse med årsregnskapet å skrive ned verdien på aksjene med kr 101 000,- til en verdi på kr 10 000,-.

Arbeid for andre
Allmenningens skogsarbeidere har utført diverse arbeider utenfor allmenningen i 2013 Arbeid ved skitrekket på Budor har vært den 
viktigste jobben her.

Organisering 2014

Aksjonærer i Hedalm AS:

Løiten	Almenning	............43,5	%
Romedal	Almenning	........43	%
Vang	Almenning	...............7,5	%
Stange	Almenning	............6,0	%

*Hedalm	Byggtech	AS	er	med	virkning	fra	1/1	-	2014
innfusjonert	i	Hedalm	Anebyhus	AS.	Det	fusjonerte	
selskapets	navn	er	Hedalm	AS.

HEDALM 
HOLDING AS

ANEBYHUS AS
100%

HEDALM 
ANEBYHUS 

UK LTD
100%

HEDALM AS
100%

TREIMPREG-
NERINGEN 

EIENDOM AS
43%

OPPLANDSKE
BIOENERGI AS

7%

BEISE-
SERVICE AS

52%

ANEBYHUS- 
GRUPPEN AS

100%
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Økonomi
Året 2013 ble et bra år for Vang Almenning økonomisk. Bortfesting/salg av hyttetomter og stor utfartstrafikk til Gåsbu og innover 
i Almenningen er svært viktige faktorer for resultatet. Erstatningen for Lavlia naturreservat bidrar med 1,1 mill kr til resultatet. 
Driftsresultatet er ganske nær det budsjetterte.  

Inntektene fra salg av hyttetomtene på Gåsbu hyttegrend og erstatningen fra vernet av Lavlia naturreservat er overført til 
eiendomsfond. Rentene på skogkulturfond og eiendomsfond er tillagt fondene.

Resultat:
Driftsresultat   : kr 2 756 801
Resultat etter finans og skatt : kr 3 032 208
Utbetalte bruksrettytelser  : kr 1 062 321

Overført skogkulturfond  : kr        7 448
Overført eiendomsfond  : kr 2 113 012
Fra fri egenkapital   : kr   -150 573

Fremtidsutsikter
Løiten Almenning sa ved årsskiftet opp samarbeidsavtalen med Vang Almenning. Avtalen har ett års oppsigelsestid. Styret har satt i 
gang arbeid med sikte på å etablere egen administrasjon med kontor på Blæstad.  
Også for 2014 er budsjettet satt opp med en lav avvirkning - på linje med nivået de senere år. Det er mye skog på gang, men lite 
gammelskog. Prisene på sagtømmer har steget en god del på slutten av 2013 og begynnelsen av 2014, mens massevirkeprisene ligger 
på et lavt nivå. Mye tyder på at dette vil være bildet i 2014.

Vi vil også kommende år ha stort fokus på skogkultur for å legge grunnlaget for økt produksjon i skogen framover. Det er også 
behov for å se på en del opprevne/glisne bestand om de bør hogges og settes i ny produksjon med en annen tetthet.

Den vinteren vi er inne i har det vært lite snø i lavereliggende deler av Østlandet og det har vært stor tilstrømning til Gåsbu og 
skiløypene i Vangsåsa. Flere store skiarrangement i 2013 og inn i 2014 setter våre områder på kartet.

En videreutvikling av våre hytteområder og fortsatt innsats for å få flere til å bygge seg hytte i Vang Almenning blir sentrale 
arbeidsoppgaver i årene som kommer og svært viktig for økonomien både på kort og lang sikt.

Styret takker alle forbindelser for godt samarbeid, og alle ansatte for god innsats i 2013. 

31.12.13 / 26.02.14

STYRET I VANG ALMENNING

	 ___________________	 ___________________	 ___________________
	 Magne	Svenkerud	 Johs.	Wetten	 Per	H.	Lindholt	
	 Styreleder	 Nestleder	 Styremedlem

	 ___________________	 ___________________	 ___________________
	 Marianne	Tomter	Nylund	 Frode	Løberg	 Arne	Erik	Myhre	
	 Styremedlem	 Styremedlem	 Allmenningsbestyrer	

Aksjonærer i Hedalm AS:

Løiten	Almenning	............43,5	%
Romedal	Almenning	........43	%
Vang	Almenning	...............7,5	%
Stange	Almenning	............6,0	%

*Hedalm	Byggtech	AS	er	med	virkning	fra	1/1	-	2014
innfusjonert	i	Hedalm	Anebyhus	AS.	Det	fusjonerte	
selskapets	navn	er	Hedalm	AS.
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Ingeberg	den,	26.02.14.
STYRET	I	VANG	ALMENNING

	 ___________________	 ___________________	 ___________________
	 Magne	Svenkerud	 Johs.	Wetten	 Per	Helge	Lindholt	
	 Styreleder	 Nestleder	 Styremedlem

	 ___________________	 ___________________	 ___________________
	 Marianne	Tomter	Nylund	 Frode	Løberg	 Arne	Erik	Myhre	
	 Styremedlem	 Styremedlem	 Allmenningsbestyrer	
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229 502

1 029 156
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Allmenningsvalg 2014
I følge allmenningsloven skal valgkomiteens forslag, kunngjøres senest 3 uker før årsmøtet, det vil si innen onsdag 12. mars 2014

Styret
Valgkomiteens forslag til valg på medlemmer og varamedlemmer til allmenningsstyret er i alfabetisk rekkefølge: 
•	 Randi Arnkvern
•	 Lars Andreas Flagstad
•	 Per Lindholt
•	 Marianne Tomter Nylund
•	 Magne Th. Svenkerud
•	 Olve Sæhli

Valgkomiteen består av : 
•	 Harald Olstad leder
•	 Øyvin Gabrielsen
•	 Ola Lombnæs
•	 Kristian Pandum
•	 Brit Angell Johnson

Stemmerettsregler	i	bygdeallmenning
Det er anledning til å avgi 2 stemmer pr bruk etter følgende regler.

2 stemmer har:
•	 Eier,	ugift	og	uten	innmeldt	samboer
•	 Forpakter,	ugift	og	uten	innmeldt	samboer
•	 Representant	for	selskap,	kommune,	stiftelse	m.v.	som	møter	med	fullmakt
•	 Sameier	som	møter	med	fullmakt	fra	øvrige	sameiere
•	 Eier	av	2	eller	flere	bruk	(	også	når	vedkommende	er	gift,	for	ektefellen	vil	også	kunne	stemme	for	begge/alle	eiendommene	 
 og i alt avgi 4 stemmer når begge møter)
•	 Ingen	person	kan	avgi	mer	enn	2	stemmer

1 stemme har:
•	 Eier,	gift	eller	med	innmeldt	samboer
•	 Forpakter,	gift	eller	med	innmeldt	samboer
•	 Eierens	ektefelle	eller	innmeldt	samboer
•	 Forpakters	ektefelle	eller	innmeldt	samboer
•	 Sameier	når	det	er	2	sameiere

Med innmeldt samboer menes at undertegnet erklæring om at samboer skal stå i valgmanntallet er sendt til allmenningen. Ektefeller 
og samboere kan ikke gi hverandre stemmerett.

HUSK alltid å sende melding til allmenningen ved endringer av eiendommens eierforhold eller andre endringer (ektefelle, innmeldt 
samboer) i valgmanntallet.
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Presentasjon av kandidater

Magne Th. Svenkerud, Lerberg gård
59 år, gift , 3 barn
1 periode i styret i Vang Almenning, 2 siste år som leder.Nåværende verv: Styreleder, Snusjara Purkering  
A/S. Kretsleder Hedmarken krets, Nortura.Tidligere verv bl.a: Fylkesleder Norsvin Hedmark, Nestleder 
Hoff Norske Potetindustrier SA, Leder Vang Skiløperforening langrennsgruppa. Målsetting:  Utvikle Gåsbu 
området for økt bruk og dermed fortsatt vekst i salg av  parkering og vei billetter. Fortsette opprustingen 
av veiene i Vang Almenning. Satse på skogkultur. Økt fokus på salg av hyttetomter. Sikre beitebruken. 
Jeg mener at Vang Almenning er en verdifull eiendom, som har  potensiale, til å gi økte bruksrettsytelser i 
framtida. 

Per Lindholt
har passert 60, men er enda oppegående. 
Har erfaring fra landbruk så vel som annen forretningsvirksomhet. Har sittet i almenningsstyret siden 2002 
og har vært gjennom mange skiftninger som er god erfaring å ta med. Jeg er en «Nå person», liker ikke å 
utsette det som kan gjøres nå, men har like vel godt med is i magen når det trengs. Allmenningen skal i 
størst mulig grad kunne yte bruksrett, men enda viktigere er det å ta vare på eiendommen. Allmenningens 
annen virksomhet skal ikke gå ut over skogen eller brukernes beiterett. Viktig å ta med når eiendommen skal 
utvikles for å bedre inntjeningen.

Marianne Tomter Nylund
41 år. Gift, 1 barn
Har drevet Søndre Tomter siden 1998. Produksjon: sau + noe korn og skog.
Jobber vinterhalvåret som regnskapsfører hos Hedemarken Regnskap AS på Blæstad. Sitter nå 2 periode i 
styret i Vang Almenning. Vil jobbe for at alle ressursene i Vang Almenning blir utnyttet på en best mulig 
måte. Ønsker at Vang Almenning fortsatt skal være et attraktivt beite- og friluftsområde, i god kombinasjon 
med aktivt skogbruk og andre utmarksinteresser som hytter og jakt.

Randi Arnkværn, Gran gård
I min beste alder, 2 barn
Drevet gården siden 2000. Leier ut grisehus og jord. Jobber i SpareBank 1 Finans Østlandet AS, avd. leder 
PM. Tidligere verv bl.a Vang jakt og fiske forening samt Vang Bondelag. Opptatt av å legge til rette for at 
flest mulige skal ha muligheten til å bruke friluftsområde. Utnytte de mulighetene som finnes i samråd med 
å i vareta både skogbruk og beitebruken. Øke fokus på salg av hyttetomter samt utvikle Gåsbu til å bli et 
attraktivt nærområde.

Lars Andreas Flagstad
44 år
Driver et småbruk som heter Finborud på ca 110 dekar dyrket mark og ca 170 dekar skog.
Har også leid litt tileggsjord på 40 dekar.Trives utrolig godt med landbruk.Gården tok jeg overetter min far i 
2007. Til daglig jobber jeg i Hamar (Jacobsen) begravelsesbyrå hvor jeg har jobbet siden 1997.

Olve Sæhli
35 år 
Tok over Skjeset Øvre for 2 år siden. Utdannet forstkandidat på UMB(Ås). Jobber med bioenergi, 
skogindustri og landbruk for Innovasjon Norge Hedmark. Er opptatt av skogbruk og utmarksnæringer.



Vang Almenning
Postboks 9, 2341 Løten

Rabatter og tilskudd
til bruksberettigede eiendommer i Vang Almenning

Generelle	vilkår	–	Disse	ytelser	og	vilkår	gjelder	fra	01.01.14	og	inntil	videre:

Etter vedtak fra 01.01.01 betaler Vang Almenning etterskuddsvis utbetaling av bruksrettsytelse. De 
bruksberettigede står fritt i hvor de vil handle.  Som tidligere må det søkes der ytelsen overstiger 15.000,- 
Søknaden skal inneholde gnr. og bnr, navn på søker, formål og tegninger der det foreligger. Søknaden 
må sendes til Vang Almenning innen den 1. i hver måned dersom den skal bli behandlet i påfølgende 
styremøte.  Det skal søkes før byggestart. Det trekkes 10 % av ytelsen dersom søknaden kommer etter 
byggestart. Allmenningen har et styremøte hver måned utenom i juli. Dersom det går mer enn 2 år fra 
vedtak til igangsettelse av prosjekt, må det søkes styret på nytt. 

Det gis ikke tilskudd/bruksrett på våningshus. 

Kategori 1: Ferdighus/tilbygg
Uisolert driftsbygning: kr. 100,- pr. m2

Isolert driftsbygning: kr. 125 pr. m2

Vedlikehold/skifting av utvendig tak, kun driftsbygning: kr. 50,- pr. m2

Vedlikehold/skifting av innvendig tak, kun driftsbygning: kr. 40,- pr. m2

Kategori 2: Uttak til vanlig vedlikehold og drift
Ytelse på følgende artikler
- Langved
- Grøfterør
- Trematerialer (herunder også limtre, taksperrer og innvendige plater i husdyrrom).
- Gjerdestolper
- Flis
Kopi av betalte fakturaer sendes til Vang Almenning. For behandling av fakturaene skal vedlagt skjema 
fylles ut og legges ved. Skjemaet finnes også på vår hjemmeside www.vangalmenning.no. 
Fakturakopier som skal være med i 2014 må være levert inn til allmenningskontoret innen 
15. desember 2014.

Kategori 3: Tilskudd til styrking av næringsgrunnlaget.

Ytelse for 2014
Allmenningen forplikter seg til å yte maksimum 700.000,- til bruksretten.

Utleie av arbeidskraft: Allmenningen har i deler av året mulighet for å leie ut arbeidskraft. Timespris kr. 
400,- pluss mva. Akkordpriser på planting og rydding/ungskogpleie. 

Besøksadresse: Kildevn. 14, 2340 Løten. Postadresse: Pb 9, 2341 Løten.
Tlf: 62 54 74 40, Faks: 62 54 74 41. E-post: firmapost@vangalmenning.no


