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ÅRSMØTE 
holdes på Gåsbu torsdag 5. april 2018 kl. 16.00 med følgende

DAGSORDEN:
 1. Årsmøte åpner kl. 16.00

 2. Valg kl. 16.00–18.00. Årsmøtet fortsetter kl. 18.30.

 3. Valg av møteleder.

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

 5. Avgi uttalelse til styrets årsmelding og regnskap.

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

 7. Kunngjøring av valgresultat

 8. Fastsette godtgjøring til medlemmer av styret.

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

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

 11.   Avgi uttalelse i andre saker som fremlegges av styret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet.

Velkommen til årsmøte!

Styret 2017 fr. v Frode Løberg, Marianne Tomter Nylund, Per Lindholt, Magne Th. Svenkerud, Johs Wetten og 
Olve Sæhlie.
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Styrets årsmeldingfor 2017
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. Bygdeallmenningene driver en langsiktig næring og 
fortsatt drift ligger til grunn for utarbeidelse av årsmelding og regnskap.

STYRET

Styret har i året 2017 1. januar til 30. oktober bestått av: 
Magne Svenkerud :  styreleder
Johs. Wetten : nestleder
Per H. Lindholt : styremedlem 
Frode Løberg : styremedlem  
Marianne Tomter Nylund : styremedlem 

30. oktober ble Magne Th. Svenkerud ansatt som bestyrer, 1. vara Olve Sæhlie tiltrådte da styret,  
og styret konstituerte seg på nytt:
Johs Wetten : styreleder
Frode Løberg : nestleder
Per Lindholt : styremedlem
Marianne Tomter Nylund : styremedlem
Olve Sæhlie : styremedlem
 

Det ble holdt et høstmøte for de bruksberettigede på 
Gåsbu den 24. november. Møtet var godt besøkt med 
50 til stede. 

Styret orienterte om driften i Vang Almenning, 
opprusting av veier, hogst, skogkultur og tomtesalg.  
På grunn av at enkeltpersoner har fremsatt sterk til 
dels usaklig kritikk av skogsdriften på sosiale medier 
og i diverse avisinnlegg, valgte styret og ta en grundig 
gjennomgang av skogsdriften i Vang Almenning. Det 
kom ingen kritikk om hvordan skogen drives i møtet. 

Etter orienteringen var ordet fritt for spørsmål og 
meningsytringer. Det ble stilt spørsmål om framtidige 
hyttefelt, at allmenningen burde være mer restriktiv 
 i forhold til fargevalg på hytter. Det fremkom menin-
ger om at allmenningen burde søke forlik med HTK  
i forhold til stadion på Ormsetermyra. Det kom også 
spørsmål rundt den nye bomløsningen.  
Møtet uttrykte tilfredshet med at det er stor aktivitet  
i Vang Almenning.

Årsmøtet for 2016 ble holdt på Gåsbu 4. april og det  
var 46 bruksberettigede inkludert styret til stede.  
I tillegg var revisor til stede.

Styret har hatt 12 styremøter, hvorav 1 med befaring. 
Det er behandlet 63 saker. 

Det er foretatt befaring av skader ved Kvannbekken 
og Kjerringbekken i Ørjeveien, hyttefelt på Brumund, 

hogstfeltene på Kjeltåsen, St. Olav, hogsten langs 
Flagstadelva ved Svartdalen, og fjelltaket ved Gåsbu. 
Styret var fornøyd med aktiviteten og spesielt at det 
var hentet ut så mye tømmer fra Kjeltåsen.  
Tømmerbilene kjørte ut tømmeret uten uhell langs  
en smal seterveg.

REPRESENTASJON

Hedalm AS :  Magne Th. Svenkerud
Hedemarken Turistløyper : Frode Løberg
Arealplanutvalg Hamar kommune : Frode Løberg
Beiteutvalget/rovviltutvalget : Marianne Tomter Nylund
Lønn- og arbeidsutvalget :  Magne Svenkerud og Johs. Wetten. Fra 30. oktober Johs Wetten  

og Frode Løberg
Årsmøte i Norsk Allmenningsforbund :  Magne Svenkerud
Elgregionen Mjøsa-Glomma : Johs Wetten

ORIENTERINGSMØTE FOR DE BRUKSBERETTIGEDE
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MILJØ

Vang Almenning er medlem av Mjøsen Skogs FSC™ 
gruppe-ordning (FSC-C103764) og skogforvaltningen 
på eiendommen skjer i tråd med FSC Prinsipper og 
Kriterier. Mjøsen Skogsgruppeordning er FSC sertifi-
sert av Soil Association Woodmark. I tillegg er Vang 
Almenning medlem av Mjøsen Skogs PEFC gruppe-
ordning, og følger Norsk PEFC Skogstandard.

Allmenningen har egen forvaltningsplan og skog-
bruksplan for eiendommen. Planene inkluderer 
kartlegging og beskrivelse av miljø-, kulturminne-  
og flerbrukshensyn. Planene blir revidert regelmessig. 

Siste skogtakst viser en beregnet årlig tilvekst i hogst-
klasse 3, 4 og 5 på 27 446 m³. Følgende verneområder 
berører allmenningen: Brumundsjøen naturreservat 
på 20 234 da, Lavsjømyrene/Målikjølen myrreservat 

på 15 226 da, Hemmeldalen naturreservat 17 231 da.  
og Lavåa naturreservat på 236 da. 

Det er gjennomført miljøregistrering med  
kartlegging av nøkkelbiotoper, og 1 850 da. er  
avsatt som nøkkelbiotoper.

Ved gjennomføring av skogbrukstiltak gjøres det en 
før og etter vurdering. I dette ligger konsultasjon av 
aktuelle miljødatabaser. Det har ikke vært skader på 
nøkkelbiotoper i Vang Almenning i 2017. Det har ikke 
vært registrert hendelser som har gitt endringer i flora 
og fauna. Det har heller ikke blitt registrert uhell eller 
avvik knyttet til andre miljøverdier.

ORGANISASJON, PERSONALE OG ARBEIDSMILJØ

Vang Almenning hadde pr. 31.12.17 tre ansatte,  
hvorav 1 i permisjon.
Magne Th. Svenkerud ble ansatt som bestyrer  
fra 30.10.17.
Det er en kvinnelig representant i styret  
i Vang Almenning.

Vang Almennings administrasjon er lokalisert på 
Landbrukssenteret på Blæstad. 

Vang Almenning leier økonomitjenester fra  
Hedemarken Regnskap AS.  
Dette er en ordning som fungerer veldig bra og  
Vang Almenning er godt fornøyd med kvaliteten på  
de tjenester som blir levert. 

Vang Almenning er medlem av HMS-Øst og er en 
IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). 

Vang Almenning har inngått avtale med Q-Free  
om nytt bomsystem på Gåsbu. Dette blir satt i drift 
vinteren 2018, bomvokteren på Gåsbu vil da avslutte 
sitt engasjement i Vang Almenning.

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. 

All planting, avstandsregulering og en del planarbeid 
oppfølging av skogplan leies fra Mjøsen Skog.

REVISOR

Revisor har vært BDO, ved statsautorisert revisor Tom Erik Lehne.

BRUKSRETT

Pr. 31.12.17 var det 368 eiendommer som hadde bruksrett i Vang Almenning.

Bruksrettsytelser fordelt på formål for år 2017:

Bidrag driftsbygning : kr  473 825   

Flis : kr  196 284 

Rabatt på trelast, ved og grøfterør : kr 483 758
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DYR SLUPPET PÅ UTMARKSBEITE:

År Søyer Lam Småfe Tapt småfe Storfe Tapt storfe

2017 849 1457 2306 150 (6,5 %) 335 0

2016 791 1391 2182 111 (5,1 %) 351 2 (0,6 %)

2015 756 1265 2021 45 (2,2 %) 309 2 (0,6 %)

2014 651 1067 1718 68 (4,0 %) 267 1 (0,4 %)

Den samlede bruksrettsytelsen i 2017 var på kr 1 153 
867 som er en økning på kr 561 557, noe som viser en 
gledelig økning i aktiviteten i landbruket i Hamar.

I tillegg kommer ytelser i form av fri festeavgift og 
reduserte priser på veg- parkeringsavgift, jaktkort, 
fiskekort samt beiteverdien. Verdien av utnyttet beite 
er i overkant av kr 2 000 000. 

Styrets strategi for bruksrettsytelser er å stimulere 
drift. Det er for 2017 ikke vedtatt endringer i satser 

eller formål. Oversikt over bruksrettsytelsene står 
bakerst i årsmeldingen og er også lagt ut på allmen-
ningens hjemmesider: www.vangalmenning.no.              

Beiting i Vang Almenning sommeren 2017. Det er et 
jevnt økende beitetrykk i allmenningen, og områder 
som for en del år siden bar preg av for lite beiting er nå 
beitet. Med tilsig både fra Furnes og Løten er det nå 
tilstrekkelig med beitedyr til at gjengroingen har 
stanset.

Det er sluppet noe mer småfe og litt mindre storfe  
i 2017. I forbindelse med utbedringen av fjellvegen fra 
Gåsbu og innover, ble sperregjerdet flyttet på dugnad 
utført av beitelaget. Områdene rundt Gåsbusætra ble 
dermed åpnet opp for beiting. Dette medførte at 
spesielt storfe holdt seg stort sett ute av veien fra 
Gåsbu og oppover der det før gikk mye dyr i veien. 
Dette har virket positivt på trafikksituasjonen.

Sesongen har vært sterkt plaget av rovdyr. En bjørn 

gjorde store skader i Bringbuområdet og i Ringsaker.  
I alt ble det dokumentert 7 forskjellige ulv i allmen-
ningen i 2017, det virkelige antallet er nok høyere.  
2 eller flere har gjort stor skade, spesielt i grensetrak-
tene Vang, Løten og Åmot. 

Det er grunn til å anta at rovdyrbesøk skremte dyr, 
og spesielt storfe slik at sankinga ble uvanlig vanskelig 
for flere og det ble sent før alle var hjemme.
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Eiendomsforhold
I desember 2016 mottok Vang Almenning en forespør-
sel fra Hamar kommune om å gi bud på Sandvoll skog. 
Sandvoll skog grenser mot Vang Almenning, allmen-
ningen kan drive skogen uten å måtte foreta noen 
investeringer ut over kjøpet av skogen. Sandvoll skog 
er på 65 da. hvorav 61 da. hogstmoden skog. Påstående 
skog ble vurdert til 2200 m³, dette og markas gode 

bonitet gjorde at styret ga et bud på kr 570 000.  
Vang Almenning hadde høyeste bud, og eiendommen 
ble overtatt av Vang Almenning i august 2017. Vang 
Almenning har også kjøpt en hytte med eiertomt inne 
skogen. Denne vil bli revet og tomten blir omdisponert 
til skogbruk. Dette er de første kjøp av eiendom til 
Vang Almenning på over 90 år.

GÅSBU 

Vang Almenning har i 2017 inngått avtale med Q-Free 
om nytt bomsystem på Gåsbu. Q-Free eier og driver 
den nye bommen på Gåsbu mot en % andel av omset-
ningen i bommen. Vang Almenning går nå fra en 
lukket bomløsning som krever at bruker åpner bom-
men til en registrerings bom. Dette fjerner køene som 
er ved dagens bom på store utferds dager. Den nye 
bommen blir plassert ved innkjøringa til Gåsbu 
parkering. All bruk av veier og parkering i Vang 
Almenning blir da registrert på ett sted. Styret mener 

dette er en fremtidsrettet løsning som forenkler 
innkreving av avgift for vei og parkering  
i Vang Almenning. 
Vang skiløperforening har gjennom det siste året gjort 
forberedelser for NM-ski 2018 og nye installasjoner 
som er utført er utvidelse av klubbhuset for å huse 
pressen under NM samt lage en kulvert på nedsiden av 
garasjen. I den forbindelse fikk vi kjørt vekk noe 
overskuddsmasser fra vår rehabilitering av fjellvegen. 
VSF gjorde også noen forberedelser for snøproduksjon.

NATURSTIEN

Etter restaurering av stien i 2016 har Vang Almenning 
bygd ny Gapahuk på rasteplassen ved Østeråa i 2017. 
Nye skilt er innkjøpt og vil bli montert i 2018. Restau-
rering av stien og hogst på 2 steder langs stien for å få 
mer lys og utsikt har ført til økt bruk av stien. Hogst-
flatene er markberedt og tilplantet med gran. Her vil 

det etter hvert bli fine ungskogfelt. Etter hvert som 
disse vokser til vil det bli hogd andre bestand langs 
stien slik at brukerne av stien vil oppleve et variert 
skogbilde, slik det er i en skog der det drives aktivt 
skogbruk.

HEGGVIN AVFALLSPLASS

Reguleringsplanen for Heggvin avfallsplass ble god-
kjent i juni 2015. Forhandlinger mellom Hias senere 
Sirkula og Vang Almenning om Heggvin avfallsplass 
startet høsten 2015. Etter lange forhandlinger har 
Sirkula vist liten vilje til å godta en grunnerstatning 
som Vang Almenning kan akseptere. Vang Almenning 
har presentert en omfattende dokumentasjon på 

priser på næringseiendom i området uten å nå fram 
med at Sirkula må betale tilsvarende. Sirkula begjærte 
gjennom Hamar kommune ekspropriasjon i mars 
2017, ved 2.-gangs behandling i Hamar kommune- 
styre ble det i mai gjort vedtak om ekspropriasjon.
Saken vil bli behandlet i Tingretten i løpet av  
sommeren 2018.

NORSVIN BERGSETMARKA

Ny seminstasjon ble ferdigstilt og det var offisiell 
åpning i juni 2017. Tidligere stasjon på Stensby er 
nedlagt og driften flyttet til Seminstasjonen i Bergset-
marka. De tilbakemeldinger som Vang Almenning 
mottar fra Norsvin er at de er godt fornøyd med 

etableringen i Vang Almenning. Norsvins bygging av 
ny seminstasjon førte til at kommunen bygde vann/
avløpsledning fra Østås til Bergsetmarka, dette ga 
boligeierne i dette området mulighet til å koble seg til 
offentlig vann/avløp og fiber. 
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Skogen

Skogsdrift er viktig for Vang Almenning.

Det ble avvirket 11 800 m³ på Kjeltåsen vinteren 2017. 
Dette var gammel skog, mange bestand bar preg av at 
det var drevet dimensjon/plukkhogster der for 50 – 
100 år siden. Disse bestand besto derfor av gammel 
glissen skog med lav tilvekst, det var også enkelte 
granbestand med bra tetthet og grov hogstmoden 
skog. I alt ble det avvirket 1500 da, disse arealene vil  
i 2018 bli istandsatt for planting/såing for å etablere  
ny skog.

Det var til dels tett skog på hyttefeltet Brumund Sør. 
Dette ble avvirket på våren, i tillegg ble noen nabobe-
stand hogd slik at det ble avvirket 846 m³ på Brumund. 

Vang Almenning har satt opp sikringsgjerde rundt 
Fjelltaket ovenfor Gåsbu. I den forbindelse ble det 
hogd trase for dette gjerdet på utsiden av uttaksgren-

sen for fjelltaket, det ble også avvirket noe langs 
Fjellvegen i forbindelse med oppgradering av veien, 
 i alt 260 m³. 

Høsten 2017 ble det tynnet 700 da, i alt 3332 m³ langs 
Ørje veien. I forbindelse med tynningen ved Bringbu 
ble det etter ønske fra Bringbu Vel avvirket 652 m³ 
tømmer av bra kvalitet rundt hyttene på Bringbu. 
Bringbu Vel har i ettertid uttrykt stor tilfredshet med 
måten denne hogsten ble utført på.

Totalt ble det avvirket 16 014 m³ med en driftspris på 
128 kr/m³ for sluttavvirkning og 179 kr/m³ for tynning. 
Av dette er 65 % gran og 35 % furu. Fordeling på 
sortiment ble 41 % sagtømmer, 59 % massevirke,  
2 % ved og biovirke. 

Tømmerdrifter 

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

Sortiment Gran m³ Furu m³ Bjørk m³ Sum m³ Gjennomsnittspriser kr. Pr. m³

Sagtømmer 3 412 3 214 0 6 626  2017 – 450; 2016–469; 2015–460   

Massevirke 7 127 2 357 0 9 484 2017 – 221; 2016–217; 2015–214 

Biovirke og ved  218 0 74 292 

SUM 10 757 5 571 74 16 402 Prisene er etter bonuser og avgifter

Som det fremgår av tabellen var det en svak økning av 
prisen på massevirke og sagtømmer i 2017. Tabellen 
viser ikke økning på sagtømmer på grunn av at en del 
tømmer som tidligere ble solgt som massevirke blir 
solgt som sagtømmer for eksport til Sverige, i og med 
at de har et snillere målereglement. Dette virket 

betales med en bedre pris enn massevirke, men en 
lavere pris enn ordinært sagtømmer i det norske 
markedet.

All hogst er gjort maskinelt og alt virke ble levert gjennom 
Mjøsen Skog. 

                          

SKOGKULTUR

Ungskogpleie og planting er innleid fra Mjøsen skog. Det ble investert kr 1 767 164 i skogkultur og  
Vang Almenning mottok kr 635 326 i tilskudd for den skogskjøtsel som ble gjort.

PLANTING

Det ble plantet 92 000 granplanter på følgende steder: Brumundsjøvegen/Brumund, Krakholen, Tørbustilen, 
Måsætra, Stormyra og Ormsetermyra. På Ormsetermyra ble tidligere dyrket areal tilplantet. Kostnad kr 330 425.

Plantekjøp med planting kr 3,59 snitt av M60 og M95. 

UNGSKOGPLEIE/AVSTANDSREGULERING

Det ble utført 970 da med ungskogpleie på Åshagahøgda, Brennsætersaga, Kluksetra, Gråbendalen  
og Svartdalen. Kostnad kr 320 514.

MARKBEREDNING, SPORSLETTING OG GRØFTERENSK

Markberedning ble utført på 386 da, all markberedning gjort med gravemaskin på følgende steder:  
Brumundsjøen, Mexico, St. Olav, Måsetra og Gåsbusetra/Monaplassen.

Grøfterensk og sporsletting blir utført etter hogst. Total kostnad kr 622 102.

GJØDSLING

Det ble gjødslet 1500 da med helikopter i Åstdalen, kostnad kr 494 122.

KONTROLL AV FORYNGELSE

På grunn av tidsmangel ble det ikke utført foryngelseskontroll i 2017, dette vil bli prioritert i 2018.
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Utmark
HYTTETOMTER

Tomtene på St. Olav nord er nå bortfestet, slik at det nå 
er gjort avtale om bortfeste av alle tomtene på St. Olav.

Styret vedtok i 2012 å tilby hytteeierne i Gåsbu Hytte-
grend å kjøpe tomtene. Pris for festede tomter er  
kr 150 000. Det er solgt 12 nye tomter på Gåsbu i 2017.
Hamar kommune har bedt om at det utarbeides ny 
reguleringsplan på Gåsbu.
Vang Almenning har engasjert Mjøsplan AS til dette 
arbeidet, planen er ferdig og ble godkjent i Hamar 
kommunestyre 20. desember. Tomtefeltet er avskoget 
og bygging av infrastruktur er påbegynt. Gåsbu hytte-
grend består nå av totalt 239 tomter hvorav 61 er solgt.

Byggetrinn 1 består av 60 tomter på ca. 1 da og 25 på 
0,5 da som vil bli klargjort i 2018. Det er solgt 12 
tomter i 2017.

Hyttefeltet Brumund Sør har 44 tomter, det er nå festet 
19 tomter på feltet. Det er økende interesse for tomter 
på Brumund Sør og det ble reservert 8 tomter i tillegg 
til de som ble bortfestet. Det er foretatt hogst sør/
sørøst for feltet som gir en flott utsikt fra tomtene  
på Brumund sør.

SKILØYPER OG STIER

Det er gitt tilskudd til Hedemarken Turistløyper 
for oppkjøring av skiløyper på kr 150 000. 
I tillegg har Vang Almenning bekostet løypekjøring på 
Gåsbu hyttegrend, Brumund, Sjusjøløypa og Bringbu. 
Samlet kostnad kr 350.000. Dette har blitt utført av 
Hedemarken Turistløyper (Brumund) og Løvlien 
løypedrift på Sjusjøløypa og Bringbu. Vang skiløper-
forening har blitt leid inn for å kjøre nedre deler av 
løypenettet fra Gåsbu når Hedmarken Turistløyper 
har kjørt opp rundt Brumund. Sjusjøløypa og løypene 
på Bringbu ble kjørt opp til vinterferien og fram til 
påske. Vi har fått gode tilbakemeldinger på løypene.
Vang Almenning stiller gratis grunn til disposisjon for 
turstier og skiløyper.
Vang Almenning har videreført det gode samarbeidet 
med Hamar og Hedemarken Turistforening. Samar-
beidet er formalisert gjennom en samarbeidsavtale 
som blant annet omfatter de to koiene Sandfløten  
og Hallgutusveen

HUNDESTADION

Siden 1997 har det vært en avtale mellom Vang  
Almenning og Hamar Trekkhundklubb om leie av 
stadion og løypenett for kjøring med trekkhunder. 
Vang Almenning har over år påpekt at driften av 
stadion ikke er i tråd med avtalen. Derfor stilte Vang 
Almenning krav om at driften måtte være i henhold til 
bestemmelsene hvis leieavtalen skulle fortsette. 

Dette førte til en tvist som endte i Tingretten, der Vang 
Almenning tapte saken. Vang Almenning har anket 
denne avgjørelsen til Lagmannsretten, Hamar Trekk-
hundklubb har avvist tilbud om rettsmegling og ny 
rettssak vil bli berammet i oktober 2018.

ELGJAKT

Det ble i 2017 felt 52 dyr i Vang Almenning mot 52 dyr i 
2016. Jaktlagene fikk anledning til å jakte hjort ut fra 
en felles kvote på 30 dyr innenfor elgregionens områ-
de. Det ble observert dyr, men ingen hjort ble skutt  

i Vang. Terje Nilsen fra Løiten Almenning var leid inn 
som jaktoppsynsmann. Vi er godt fornøyd med denne 
ordningen.
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VILLREINJAKT

Av den tildelte kvoten for Vang Almenning på 5 dyr, ble det felt 3 dyr under jakten. Dette gir en fellingsprosent  
i 2017 på 60 % mot 40 % for 2016 og 30 % for 2015. 

RÅDYRJAKT

Det ble delt ut 25 rådyrretter og det ble felt 7 rådyr.

SMÅVILTJAKT

Etter initiativ fra VJFF skytes det mange rev på åte for 
å redusere revebestanden. Dette bidrar til å øke 
bestanden av småvilt. Høsttakseringa som gjennomfø-
res av VJFF viser noe økning av både storfugl, orrfugl 
og rype. Det registreres økende bestand av rovfugl noe 
som gjør at disse bør bli tatt ut av rødlista. Det bør da 
bli mulig å jakte på disse artene. VJFF har gjennomført 
bevertaksering for å kunne søke om felling i framti-
den.

For mer detaljert informasjon henvises til årsmel-

ding for Vang JFF. Oppdatert kurve for felt vilt 2017 var 
ikke klar da årsmeldinga gikk i trykken. Det ble solgt 
224 kort.

Salg av småviltjakt skjer gjennom Vang jakt og 
fiskeforening. 2017 var første året som det meste av 
jaktkortene ble solgt gjennom INATUR. Denne løsnin-
gen gir god tilgjengelighet for jegerne og rapporter og 
oversikter er meget gode. Det er et stabilt jaktkortsalg 
siste 5 år med i overkant av 200 solgte kort.

VEGER

Det var en stabil vinter med moderate snømengder vinteren 2017. Snøen kom og ble liggende fra slutten av 
oktober høsten 2017, slik at det ble mye brøyting før nyttår. Brøytekostnad ble kr 1 067 680.

FJELLVEGEN

Oppgradering av veiene i Vang Almenning ble videre-
ført i 2017. Fjellveien ble oppgradert fra Gåsbu til 
Klukseterveien. Det ble gjort en omfattende opprust-
ning av veien med masseutskifting på deler av  
strekningen. Fra innkjøringen til Fjelltaket og 400 m 
nordover ble veien flyttet vestover for å få en rettere 

vei og en oversiktlig inn/utkjøring fra Fjelltaket. 
Stikkrennene ble skiftet og veien ble bygd opp med 
nytt bærelag og (0 – 12 mm) grus som slitelag på 
toppen.

Kostnad kr 3 450 000. 
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FJELLTAK

BRUER I VANG ALMENNING

Under vårflommen ble det omfattende skader der 
Kjerringbekken og Kvannbekken krysser Ørjeveien. 
Det var lagt flere rør, henholdsvis 3 og 5 i bekkekrys-
singene. Det ser ut som det er supplert med nye rør 
etter skader, denne rør løsningen hadde for liten 
kapasitet for å ta unna de store vannmengdene ved 

årets flom. Rørene ble derfor erstattet med kulvert. Ei 
av rørgatene som hadde en diameter på 1 meter ble 
lagt som nytt rør der Kjerringbekken krysser Ørjevei-
en. Begge bekkeløpene er da oppgradert og vi vil 
forhåpentligvis unngå skader i framtida.

Det ble søkt om uttak av 10 000 m³ for å ha masse  
til oppgradering av Fjellveien fra Gåsbu til Klukseter 
krysset.

Dette ble sprengt ut i februar og knust til grusmasser  
i mai – juni.

På grunn av uklarhet rundt de krav som Bergverks-
direktoratet har til uttak av grusmasser til eget bruk, 
besluttet styret i 2016 å starte utarbeidelse av en 
reguleringsplan for fjelltaket ved Gåsbu. 

Vang Almenning engasjerte konsulentselskapet 
Rambøll AS. Reguleringsplan ble ferdig og godkjent av 
kommunestyret i Hamar høsten 2017. Fjelltaket er 
regulert med tillatt uttak 2.5 mill. m³, tilsvarende ca. 6 
mill. tonn fjellmasser. I forbindelse med planarbeidet 
ble det tatt prøver av fjellet, disse viser bra kvalitet. 

Denne ressursen vil ha en stor verdi for Vang Al-
menning framover.

Annen næringsvirksomhet
HEDALM AS/HEDALM HOLDING AS 

Industri engasjementet i Vang Almenning er samlet  
i Hedalm konsernet.

Morselskapet heter Hedalm Holding AS, Vang 
Almennings andel er 7,48 %

Hovedaktiviteten i Hedalm konsernet er knyttet til 
utleie av industrieiendom på Hjellum til Moelven 

Byggmodul AS gjennom selskapet Hedalm Eiendom 
AS. I tillegg eier Hedalm Holding AS 8 % i Oplandske 
Bioenergi og 50 % i Skarpsno AS.

Resultatet etter skatt i Hedalm Holding AS ble i 2017 
på kr 186 773.

ARBEID FOR ANDRE

 I vinterhalvåret var allmenningens ansatte leid ut til Budor Sport og fritid AS. 

ØKONOMI 

Det er fortsatt stort behov for vedlikehold/oppgrade-
ring av veiene i Vang Almenning,

Kostnader til brøyting, vedlikehold og nybygg ble på 
til sammen kr 5 476 000.

Kostnader skogkultur kr 1 767 164. Opparbeidelse, 
sprenging og knusing av fjellmasser er kostnadsført 
med kr 2 063 728.       

På inntektssiden er bortfesting/salg av hyttetomter 
og stor utfartstrafikk til Gåsbu og innover i allmennin-
gen svært viktige faktorer for resultatet. 

Driftsresultatet er når en tar hensyn til de ekstraor-
dinære postene nær budsjett. 
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Framtidsutsikter  

RESULTAT: 

Driftsresultat : kr 1 346 688
Resultat etter finans og skatt : kr 1 514 334
Utbetalte bruksrettsytelser : kr 1 153 867
Overført skogkulturfond : kr 4 707
Overført eiendomsfond : kr 267 252

Overskudd overført til fri egenkapital :  kr  88 508

For 2018 er planlagt hogst ca. 16 000 m³. Det planleg-
ges å drive planting og skogkultur i samme omfang 
som tidligere år. Også i 2018 vil det bli gjødslet ca. 1500 
da, et viktig tiltak for å bringe noe av skogen vi har  
i hogstklasse 4 tidligere fram til hogstmoden skog.
Ny reguleringsplan på Gåsbu er godkjent av Hamar 
kommune, opparbeidelse av nye tomter starter i mars.  

I forbindelse med at Hamar kommune utarbeider ny 
arealplan, har Vang Almenning meldt inn nye arealer 
opp mot Brumundkampen som fortettingsområde for 
nye hytter. En utvidelse av hyttefeltet på St. Olav langs 
Fjellveien og mot Måsætra opp til lysløypa og ett 
område i Stenfjellia nord og øst for lysløypa opp mot 
Stenfjellhytta. Det planlegges ny veg fra Måsætervegen 
og opp i hyttefeltet slik at eksisterende veier  
og skiløyper ikke blir berørt.

Ekspropriasjonssaken som Sirkula har reist mot Vang 
Almenning for å erverve Heggvin avfallsplass kommer 
for retten i 2018, styret vil fortsette arbeidet med  
å dokumentere verdiene på Heggvin. Dette er en sak 
av stor betydning for Vang Almenning.

Oppgradering av veiene i Vang Almenning fortsetter  
i 2018.

Nytt bomsystem driftet av Q-Free settes i drift mars 
2018.
 
Fra overgangen til nytt år har det vært bra aktivitet  
på hyttemarkedet og det er mange henvendelser om 
kjøp/feste av tomter i Vang Almenning.
Styret mener at dagens drift gir grunnlag for et fortsatt 
høyt investeringsnivå i Vang Almenning.



VANG ALMENNING • ÅRSMELDING 2017

13

Styret takker alle forbindelser for godt samarbeid, 
og de ansatte for god innsats i 2017. 

31.12.17
STYRET I VANG ALMENNING

 Johs. Wetten Frode Løberg  Per H. Lindholt 
 Styreformann Nestformann   

 Olve Sæhlie  Marianne Tomter Nylund Magne Th. Svenkerud
     Bestyrer

 Johs. Wetten Frode Løberg  Per H. Lindholt 
Styreformann Nestformann 

 Olve Sæhlie  Marianne Tomter Nylund Magne Th. Svenkerud Olve Sæhlie  Marianne Tomter Nylund Magne Th. Svenkerud

 Johs. Wetten Frode Løberg  Per H. Lindholt  Johs. Wetten Frode Løberg  Per H. Lindholt 
Styreformann Nestformann 
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Vang Almenning
Resultatregnskap

Note 2017 2016

Salgsinntekter 3 6 713 098 6 869 787
Annen inntekt 13 15 937 589 15 628 106

Sum driftsinntekter 22 650 687 22 497 893

Varekostnad 4 079 203 5 385 483
Lønnskostnad 4 1 953 154 2 145 182
Avskrivning 5 281 400 417 288
Annen driftskostnad 4, 13 14 990 243 12 920 589

Sum driftskostnader 21 303 999 20 868 542

Driftsresultat 1 346 688 1 629 351

Renteinntekt 261 947 76 681

Annen finansinntekt 0 0
Verdiendring finansielle omløpsmidler 6 -4 750 240
Rentekostnad -710 -2 230
Annen finanskostnad 6 -78 981 -30 000

Netto finansposter 177 507 44 691

Ordinært resultat før skattekostnad 1 524 194 1 674 042

Skattekostnad på ordinært resultat 10 9 860 885

Ordinært resultat 1 514 334 1 673 157

Årsresultat 1 514 334 1 673 157

Overføringer:
Bruksrettsytelser 8 1 153 867 592 310
Overført skogkulturfond 9 4 707 4 614
Overført eiendomsfond 9 267 252 262 012
Overført fri egenkapital 9 88 508 814 221
Sum overføringer 1 514 334 1 673 157
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Vang Almenning
Balanse pr 31.12.

Note 2016 2015

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Fast eiendom 5 926 800 1 067 759
Driftsløsøre og skogbruksplan 5 464 700 719 873

Sum varige driftsmidler 1 391 500 1 787 632

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 6 2 259 851 2 289 851
Andre fordringer 6 1 745 923 1 745 923
Sum finansielle anleggsmidler 4 005 774 4 035 773

Sum anleggsmidler 5 397 274 5 823 405

Omløpsmidler

Varelager og hytteprosjekter 11 8 775 039 8 552 268

Fordringer
Kundefordringer 1 187 892 3 546 604
Fordringer bruksberettigede 14 490 0
Andre fordringer 291 458 804 003

Sum fordringer 1 493 840 4 350 607

Markedsbaserte aksjer 6 4 750 4 510

Bankinnskudd og kontanter 12 9 727 120 6 182 191

Sum omløpsmidler 20 000 749 19 089 576

SUM EIENDELER 25 398 023 24 912 981
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Vang Almenning Noter til årsregnskapet 2017

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler 
nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er 
det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet 
til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Investeringer i aksjer og andeler.
Aksjer i selskaper, ført som anleggsmidler, er bokført til anskaffelseskost, med mindre
aksjene har vært utsatt for et verdifall som forventes ikke å være forbigående. Har aksjene 
vært utsatt for et slik verdifall foretas nødvendig nedskrivning. Mottatt utbytte av disse
aksjer er ført som utbytte under finansinntekter.

Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Parkerings- og vegavgift inntektsføres ved betaling.
Tomtesalg inntektsføres når avtale om overdragelse er inngått.

Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som
anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Kundefordringer
Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Varebeholdninger
Posten er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har antatt levetid på
over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris
og avskrives i takt med driftsmidlet.

Pensjoner
Årets innbetalte pensjonspremie, herunder innbetalinger til AFP-ordningen er kostnadsført i 
resultatregnskapet.

NOTE  2 - EIERFORHOLD

Allmenningen hadde pr. 31.12.17 368 bruksberettigede.



18

VANG ALMENNING • ÅRSMELDING 2017

Vang Almenning Noter til årsregnskapet 2016

NOTE  3 - SPESIFIKASJON AV SALGSINNTEKTER 2017 2016

Inntekter skogen 5 608 115 5 344 454
Inntekter sidevirksomheter 1 104 984 1 525 333

Sum salgsinntekter 6 713 098 6 869 787

NOTE  4 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG GODTGJØRELSER

Lønnskostnader 2017 2016
Lønninger 1 594 354 1 774 898
Folketrygdavgift 244 067 262 982
Pensjonskostnader 97 585 86 514
Andre lønnskostnader 17 147 20 788

Sum lønnskostnader 1 953 154 2 145 182

Antall årsverk 2,0 2,5

Lønn til fungerende bestyrer  807 592 594 400
Honorar til styret er utbetalt med kr 281 275 230 625

Pensjoner
Ikke balanseførte poster
Allmenningen er tilknyttet AFP-ordingen. Kostnader knyttet til AFP ordningen utgjorde for 2017 kr 17 147

I tillegg har allmenningen pensjonsordning i DnB Livsforsikring. Ordningen omfatter 3 ansatte og gir rett
til definerte fremtidige ytelser. Innestående pensjonspremiefond utgjør kr 4,5 ved utgangen av året.Ordningen i DnB

tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon. Årets premie utgjør kr 97 585. 

I henhold til gjeldende valgadgang for små foretak har allmenningen valgt å benytte årets betalte pensjonspremier 
som et uttrykk for årets pensjonskostnader.

Revisor
Revisors honorar fra Vang Almenning i 2017 utgjør kr 36 160 for revisjon og kr 33 335 for bistand.

NOTE  5 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Skogbruks- Driftsløsøre Veg- Bygninger  og Skogarealer  
plan anlegg grunnarealer Sum

Anskaffelseskostn 01.01. 620 205 2 390 358 610 638 3 136 436 6 757 637
Tilgang/avgang 155 720 0 25 800 570 000 751 520
Anskaffelseskost 31.12. 620 205 2 546 078 610 638 3 162 236 570 000 7 509 157

Samlede ord. avskr. 31.12. -354 205 -2 309 858 -610 638 -2 372 836 0 -5 647 537

Bokført verdi 31.12. 266 000 236 220 0 789 400 570 000 1 861 620

Årets ord. avskrivninger 62 000 56 200 0 163 200 0 281 400

Avskrivningssatser 10 år 5 -7 år 10 år 20 - 33 år 0 % 1 861 620



VANG ALMENNING • ÅRSMELDING 2017

19

Vang Almenning Noter til årsregnskapet 2016

NOTE  6 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER OG ANDRE FORDRINGER
Eierandel Anskaffelses- Balanseført

kost verdi

Omløpsmidler
Norske Skogindustrier ASA 1 652 aksjer 57 300 0
Anleggsmidler
Hedalm Holding AS 7,48 % 3 263 935 1 844 954
Birkebeinerkilden AS 5,56 % 111 000 10 000
Mjøsen Skog SA 325 916 325 916
Sum 2 180 870

Hedalm Holding AS eier Hedalm Eiendom AS (100%)

Andre langsiktige fordringer består av fordring på Hedalm Holding AS.
Fordringen nedbetales når likviditeten i selskapet tillater det og hovedstol på fordringen er kr 2.618.883.
Fordringen renteregnes på markedsmessige vilkår, renteinntekter 2017 utgjør kr 182 220. 
Det er ikke nedbetalt noe i 2017 slik at rest bokført verdi utgjør kr 1 928 143. 
Aksjer i Hedalm Holding AS er nedskrevet med kr 78 981

Aksjene i Birkebeinerkilden AS ble i 2013 nedskrevet med kr 101.000. Nedskrivningen ble klassifisert som annen
finanskostnad. Aksjer i Norske ASA er vurdert til børskurs pr 31.12.

NOTE 7 - SKOGINVESTERINGER (SKOGFOND) 2017 2016

Planting 330 425 590 178
Skogsbilveger 2 264 511 2 304 262
Grøfting 303 980 195 900
Gjødsling 494 122 568 375
Markberedning 217 392 162 924
Ungskogpleie 320 514 362 724

Sum forbruk 3 930 945 4 184 363

Statsbidrag (markberedning, ungskogpleie) 493 523 1 083 435
Renter skogkulturfond 4 707 4 614
Netto kostnad skogavgift 3 432 715 3 096 314

Sum 3 930 945 4 184 363

Periodens kostnad i % av tømmersalg  74,2 % 78,9 %

NOTE 8 - BRUKSRETTSYTELSER 2017 2016

Rabatt på trelast, ved og grøfterør 483 756 328 347
Rabatt på flis 196 286 225 563
Bidrag på driftsbygning 473 825 38 400
Tilbakebetalt bruksrettsytelse 0 0

Sum bruksrettsytelser 1 153 867 592 310

NOTE 9 - EGENKAPITAL
2016 Årets endring 2017

Fri egenkapital (kapitalkonto) 9 884 363 88 508 9 972 871

Bunden egenkapital:
Eiendomsfond 13 362 617 267 252 13 629 869
Skogkulturfond 235 330 4 707 240 037

Sum bunden egenkapital 13 597 947 271 959 13 869 906

Sum egenkapital 23 482 309 360 467 23 842 777

Skogkulturfondet og eiendomsfondet er kun tilført beregnet avkastning i 2017
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Vang Almenning Noter til årsregnskapet 2016

NOTE 10- SKATT
2017 2016

Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt 0 0
Formuesskatt 9 860 9 530
For lite avsatt tidligere år 0 -8 645

Årets totale skattekostnad 9 860 885

Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel -7 518 876 -7 578 528

Utsatt skattefordel 23%/24 % -1 729 341 -1 818 847

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skattefordel.
Det er også tatt hensyn til allmenningens skatteforhold. I henhold til gjeldende valgadgang for små 
virksomheter, er utsatt skattefordel ikke oppført i balansen. 

NOTE 11 - VARELAGER OG HYTTEPROSJEKTER 2017 2016

Grus 1 925 735 1 080 000
Bergsetmarka/Norsvin 0 30 275
Opparbeidede tomter Gåsbu Hyttegrend 3 423 824 4 711 963
Opparbeidede tomter St. Olav Hyttefelt 0 1 232 412
St.Olav - Stenfjellet 71 541 0
Brumund sør hyttefelt 1 351 638 1 720 388

Totalt varelager 6 772 738 8 775 038

NOTE 12 - BUNDNE BANKINNSKUDD

Av allmenningens bankinnskudd er kr 224 097 bundet i skattetrekksmidler.

NOTE 13 - SPESIFIKASJON AV RESULTATPOSTER 

Annen inntekt består av følgende poster: 2017 2016

Jaktinntekter 927 325 796 484
Innfestingsavgift 3 610 000 4 330 000
Festeavgifter, serviceavgift 2 728 568 2 340 964
Salg av hyttetomter 4 350 000 4 025 000
Inntekter fra veg og parkering 2 809 933 2 795 066
Statsbidrag og erstatninger 600 000 625 680
Andre inntekter 911 763 714 913

15 937 589 15 628 106
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Vang Almenning Noter til årsregnskapet 2016

Andre driftskostnader består av følgende poster: 2017 2016

Strøm og renovasjon 508 624 425 173
Driftsmateriell 14 487 12 565
Skogpleie 1 767 164 1 805 417
Vedlikehold veg 5 117 616 4 510 235
Verktøy rep & vedlikehold 253 716 214 508
Kostnader ved skogsdrift 2 445 573 2 001 307
Honorarer og andre kontorkostnader 1 632 305 1 368 657
Forsikring, kontingenter, gaver mv 89 044 165 173
Kostnader grustak 2 063 728 798 065
Jakt og fiske 105 814 255 685
Løyper og stier 364 611 414 449
Andre kostnader 627 559 949 355

14 990 243 12 920 589
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Valg Vang Almenning 2018
Ifølge allmenningsloven skal valgkomiteens forslag, kunngjøres 
senest 3 uker før årsmøtet, det vil si innen torsdag 15. mars 2018

STYRET

Valgkomiteens forslag til valg på medlemmer og varamedlemmer  
til allmenningsstyret er i alfabetisk rekkefølge:

• Randi Arnkværn
• Unni Karset Broen
• Johannes Ingvoldstad
• Per Lindholt
• Marianne Tomter Nylund
• Olve Sæhlie

Valgkomiteen består av:
• Harald Olstad leder
• Øyvin Gabrielsen (på valg 2018)
• Ingeborg Margrethe Hoelstad Hellem
• Ola Lombnæs (på valg 2018)
• Kristian Pandum

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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Johannes Ingvoldstad
42 år, gift og 2 barn. Heltidsgard-
bruker på Ingvoldstad gård med 
variert produksjon. Driver totalt ca. 
800 daa dyrka mark fordelt på eget 
og leid areal. Produksjonen består 
av korn, ammekyr, gras, poteter og 
bringebær. Har i dag en ammekube-
setning som baserer seg på ca. 65 
kalvinger i året. Poteter og bringe-

bær blir i stor grad solgt gjennom eget gårdsutsalg.
Utdannet sivilagronom på NMBU (tidl. Norges 
landbrukshøgskole). Har jobberfaring fra mange år i 
næringspolitisk avd. i Norges Bondelag, Norsvin, 
Landbrukskontoret og TYR. 
Er engasjert i Vang skiløperforening, både med egne 
barn og på arrangementer som Ski NM 2018.
Gjennom dette arbeidet har jeg sett hvor mye området 
betyr for allmennheten og kommunen. Her ligger det 
masse muligheter framover for almenninga.
Jeg er aktiv bruker av almenninga på flere områder, 
både som aktiv beitebruker, jakt, fiske og seter. Alle 
disse områdene mener jeg er viktig for Vang Almen-
ning, i tillegg til skogsdrifta. Alt dette skal i sum gi best 
mulig tilbake til de bruksberettigede.

Randi Arnkværn
Født og oppvokst på Gran gård som 
jeg overtok i 2000. Har 2 voksne 
jenter. Leier ut grisehus og jord. 
Jobber i SpareBank 1 Finans Østlan-
det AS som leder Innesalg Privatmar-
ked. Har tidligere hatt verv i Vang 
jakt og fiskeforening samt Vang 
Bondelag. Opptatt av at flest mulige 
skal ha muligheten til å bruke 

friluftsområde. Øke fokus på salg av hyttetomter samt 
utvikle Gåsbu til å bli et attraktivt nærområde.

Olve Sæhlie 
  Driver gården Skjeset Øvre i Vang 
med korn, sau og skog. Jeg er 
utdannet innen skog, viltforvaltning 
og økonomi fra Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (Ås) og 
har jobbet med skog og ressursfor-
valtning før jeg startet hos Innovasjon 
Norge som finansieringsrådgiver 
innenfor landbruk, bioenergi og 
skogbruk.

Er gift og har 2 barn i alderen på 4 og 9 år. Ledig tid 
benyttes til friluftsliv og jakt med familie og venner.

Per Lindholt
Har passert 67, men er utrulig nok 
enda oppegående.
Har erfaring fra landbruk så vel som 
annen forretningsvirksomhet med 
IT-kompetanse. Har sittet i almen-
ningsstyret siden 2002 og har vært 
gjennom mange skiftninger som er 
god erfaring å ta med (kontinuitet). 
Jeg er en «Nå person», liker ikke å 

utsette det som kan gjøres nå, men har likevel 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. Allmennin-
gens annen virksomhet skal ikke gå ut over skogen 
eller beiterett. Viktige beiteområder skal ikke bygges 
ned med hytter.

Marianne Tomter Nylund
45år. Gift, 1 barn.   Eier og driver 
Søndre Tomter, produksjonene er 
sau, korn og noe skog. Jobber i 
tillegg som regnskapsfører vinterhalv-
året. 
Vang Almenning har vært igjennom 
store endringer i løpet av de 3 
periodene jeg har vært med i styret. 
Det er viktig å tenke langsiktig i 

beslutninger som blir tatt. Utvikling av nye hytteområ-
der og andre ressurser, må ikke komme i konflikt med 
beiteområdene som er i aktiv bruk. 

Unni Karset Broen
Jeg er 49 år, gift og mor til 2 voksne 
barn. Er for tiden selvstendig næ-
ringsdrivende på Karset gård. Karset 
gård har tilbud innenfor avlastning, 
barnevern, tilrettelagt arbeid/
arbeidstrening, og gården som 
pedagogisk ressurs. 
Jeg er utdannet Sykepleier ved 
Høgskolen i Hedmark, fra 1998 til 

2000 tok jeg organisasjonsledelse ved Høgskolen i 
Hedmark.
Jeg har jobbet i Hamar kommune fra 2000 frem til 
2016. De første 14 årene som soneleder og de 2 siste 
årene som distriktsleder Jeg ønsker å bidra for at 
almenningen fortsatt skal ha en positiv utvikling til det 
beste for de bruksberettigede.
Jeg ser fram til å bidra i styret.

Presentasjon av kandiddater
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STEMMESEDDEL
Ved valg av allmenningsstyre og valgkomité i Vang Almenning

Årsmøte 5.april 2018

Allmenningsstyre
Allmenningsstyret består i henhold til bruksreglene av 5 medlemmer med 5 varamedlemmer, 
valgt av og blant de bruksberettigede.
I år skal 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer velges. Funksjonstida for hver av de som 
velges er 4 år. 
Styret konstituerer seg sjøl.

Regler for stemmegivning
De stemmeberettigede forutsettes å sette kryss – X – ved de kandidater som de ønsker valgt. 
Alle stemmesedler, hvor minst én kandidat er krysset av for, telles med.

Følgende 6 personer er foreslått av valgkomiteen som styremedlemmer/varamedlemmer 
i alfabetisk rekkefølge:

______ Randi Arnkværn,  Gran (gjenvalg)

______ Unni Karset Broen,  Karset (ny)

______ Johannes Ingvoldstad, Ingvoldstad (ny)

______ Per Lindholt,  Lindholt (gjenvalg)

______ Marianne Tomter Nylund, Tomter Søndre (gjenvalg)

______ Olve Sæhlie, Skjeseth (gjenvalg)

Valgkomité
Følgende personer er foreslått av valgkomiteen som medlemmer i ny valgkomité. 
Komiteen  skal ha 5 medlemmer, 2 er på valg nå.

_____ Øyvin Gabrielsen, Nystuen (gjenvalg)

_____ Ola Lombnæs, Spaberg (gjenvalg)

Styrevalget
Krysser du for 3 personer, så stemmer du på 3 styremedlemmer.
Krysser du for 4 personer, så stemmer du på 3 styrekandidater og 1 varakandidat.
Krysser du for 5 personer, så stemmer du på 3 styrekandidater og 2 varakandidater.
Krysser du for 6 personer, så likestiller du alle kandidater.

Det er ikke adgang til å gjøre andre endringer på stemmesedlene enn å sette kryss ved de 
kandidatene som ønskes valgt.  Det kan ikke føres opp nye kandidater på listen, ikke foretas 
strykninger, eller gjøres andre anmerkninger.

UREGLEMENTERTE STEMMESEDLER VIL BLI FORKASTET.

Valgkomiteen i Vang Almenning
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Returardesse:
Vang Almenning
Høyvangvegen 40
2322 Ridabu

Rabatter og tilskudd til bruksberettigede eiendommer  
i Vang Almenning
Generelle vilkår–Disse ytelser og vilkår gjelder fra 01.01.15 og inntil videre:

Etter vedtak fra 01.01.01 betaler Vang Almenning etterskuddsvis utbetaling av bruksrettsytelser. De bruksberettigede 
står fritt i hvor de vil handle. Som tidligere må det søkes dersom ytelsen vil overstige 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,- per. m²
Isolert driftsbygning: kr 125 per. m²
Vedlikehold/skifting av utvendig tak, kun driftsbygning: kr 50,- per. m²
Vedlikehold/utskifting av innvendig tak, kun driftsbygning: kr 40,- per. 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 2018 må være levert inn til allmenningskontoret innen 15. desember 2018.

KATEGORI 3: Tilskudd til styrking av næringsgrunnlaget

YTELSE FOR 2018: Allmenningen forplikter seg til å yte minimum 700.000,- til bruksretten.

BESØKSADRESSE:

Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu.

Tlf.: 477 11 900
E-post: firmapost@vangalmenning.no


