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ÅRSMØTE
holdes på Klubbhuset til Vang Jakt- og Fiskeforening torsdag 4. april kl. 18.30 med følgende

DAGSORDEN
1. Valg av møteleder.
2. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.
3. Avgi uttalelse til styrets årsmelding og regnskap.
4. Avgi uttalelse til orientering fra styret om planer for kommende års virksomhet.
5. Fastsette godtgjøring til medlemmer av styret.
6. Oppnevne revisor for neste års regnskap og eventuelt å fastsette godtgjøring til denne.
7. 	Avgi uttalelse i saker som noen med møterett ved skriftlig henvendelse til styret senest en uke før årsmøte holdes har
krevd behandlet.

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

Velkommen til årsmøte!

Styret 2018 på befaring av ny skogsbilvei i Raufjellia, fra venstre Olve Sæhlie, Johs Wetten, Bestyrer Magne Th.
Svenkerud, Marianne Tomter Nylund, Johannes Ingvoldstad, Frode Løberg var ikke til stede.
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Styrets årsmelding for 2018
VIRKSOMHET
Vang Almenning (VA) er en bygdeallmenning i Hamar
kommune som omfatter skogsdrift og utmarksutnytting på 220 000 dekar hvorav 96 000 dekar er produk-

tiv skog. Bygdeallmenningene driver en langsiktig
næring og fortsatt drift ligger til grunn for utarbeidelse
av årsmelding og regnskap.

STYRET
Johs Wetten
Frode Løberg
Johannes Ingvoldstad
Marianne Tomter Nylund
Olve Sæhlie

styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem

Årsmøtet for 2017 ble holdt på Gåsbu 5. april og det var
54 bruksberettigede inkludert styret til stede.
I tillegg deltok revisor på møtet.

Styret har befart Gåsbu hyttegrend, opparbeidelse av
101 nye tomter, hundestadion på Gåsbu, Fjelltaket på
Gåsbu, områder for nytt hyttefelt på Brumund. Det er
startet bygging av ny skogsbilvei nordover fra Bubekkvegen på Bringbu, langs Høyfjellsvegen opp til
Raufjellsbekken så parallelt med Raufjellsbekken 700
meter oppover.
Styret befarte vei prosjektet og er fornøyd med at veien
gjør 4500 daa skog tilgjengelig for drift.

Styret har hatt 12 styremøter, hvorav 1 med befaring.
Det er behandlet 58 saker.

REPRESENTASJON
Hedalm AS
Hedemarken Turistløyper
Arealplanutvalg Hamar kommune
Beiteutvalget/rovviltutvalget
Lønn- og arbeidsutvalget
Årsmøte i Norsk Allmenningsforbund
Elgregionen Mjøsa-Glomma
Årsmøte Mjøsen Skog

Magne Th. Svenkerud
Frode Løberg
Frode Løberg
Marianne Tomter Nylund
Johs Wetten og Frode Løberg
Magne Th. Svenkerud
Johs Wetten
Johs Wetten

ORIENTERINGSMØTE FOR DE BRUKSBERETTIGEDE
Det ble holdt et høstmøte for de bruksberettigede på
Gåsbu den 24. november. Møtet var godt besøkt med
53 til stede.
Orientering fra ny samarbeidspartner, Skanska som
skal drive fjelltaket ved Gåsbu.
Boligpartner – en viktig samarbeidspartner på
Gåsbu Hyttegrend holdt et innlegg om satsingen på
Gåsbu. VA orienterte om planer for nye hyttetomter,
skogsdriften,
ny skogsbilvei, oppgradering av Fjellvegen, veivedlikehold, ny bom Gåsbu, ekspropriasjon Heggvin,
beitesesongen og utfordringer med hundestadion på
Gåsbu. Ansatt i VA Svein Bjørnbakken informerte om
foryngelseskontroll utført i 2018.
Etter orienteringen var ordet fritt for spørsmål og
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meningsytringer. Det ble stilt spørsmål om kvaliteten
på fjellet i fjelltaket og framtidige hyttefelt. Det kom
også innlegg om at allmenningen burde valgt en
annen trase for ny skogsbilvei, samt spørsmål om
driften av bommen. Det ble uttrykt støtte for skogsdriften og at allmenningen bruker store ressurser på
skogkultur. Det kom meningsytring om at VA burde
finne en løsning med HTK.
VA svarte at prøver i fjelltaket viser god kvalitet,
trase for skogsvei valgt for best mulig dekning på
produktiv skog og unngå bygging på myr. Driften av
bommen har hatt noen utfordringer, men VA mener
de er i ferd med å løses. VA har tilbudt HTK å bygge ny
stadion, men HTK avviste dette forslaget.
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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 sertifisert av Soil Association Woodmark. I tillegg er Vang
Almenning medlem av Mjøsen Skogs PEFC gruppeordning, og følger Norsk PEFC Skogstandard.
Allmenningen har egen forvaltningsplan og skogbruksplan for eiendommen. Planene inkluderer
kartlegging og beskrivelse av miljø-, kulturminne- og
flerbrukshensyn. Planene blir revidert regelmessig.
Siste skogtakst viser en beregnet årlig tilvekst i
hogstklasse 3, 4 og 5 på 27 446 m³. Følgende verneområder berører allmenningen: Brumundsjøen naturre-

servat 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 2018. 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. 31.12.18 to ansatte.
Magne Th. Svenkerud er bestyrer.
Det er en kvinnelig representant i styret i Vang Almenning.
Vang Almennings administrasjon er lokalisert på
Landbrukssenteret på Blæstad. Økonomitjenester
leies fra Hedemarken Regnskap AS. Dette er en
ordning som fungerer 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 avtale med Bravida om drift av

ny registreringsbom på Gåsbu. Denne ble satt i drift 1.
juli, bomvokter avsluttet derfor sitt engasjement i
Vang Almenning 1. april.
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. 31.12.18 var det 368 eiendommer som hadde bruksrett i Vang Almenning.
Bruksrettsytelser fordelt på formål for år 2018:
Bidrag driftsbygning
: kr 165 550		
Flis
: kr 247 000
Rabatt på trelast, ved og grøfterør
: kr 313 175
Den samlede bruksrettsytelsen i 2018 var på 		 kr 725 725.
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 2018 ikke vedtatt endringer i satser
eller formål. Oversikt over bruksrettsytelsene står
bakerst i årsmeldingen og er også lagt ut på allmenningens hjemmesider: www.vangalmenning.no.
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Storfe på beite i Vang Almenning. 

FOTO: O. SÆHLIE

BEITING I VANG ALMENNING SOMMEREN 2018
Det ble jaktet på bjørn tidlig i juni etter skader på sau i
Svartdalen. I midten av september ble det skutt en ulv
i grenseområdet mellom Vang og Furnes, etter at den
hadde gjort betydelige skader på sau både i Løten,
Furnes og Vang. All ære til dyktige jegere. Jerv har
etter all sannsynlighet tatt mange lam i Bringbuområdet, den er dokumentert på viltkamera.

Beitekvaliteten har i de fleste områder vært veldig
bra i 2018, noe som medførte bra tilvekst på beitedyra.
Godt beite og store mengder sopp på slutten av beitesesongen, gjorde storfesanking tildeles ganske tidkrevende.

DYR SLUPPET PÅ UTMARKSBEITE:
År
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Søyer

Lam

Småfe

Tapt småfe

Storfe

Tapt storfe

2018

724

1284

2008

124 (6,2%)

329

0

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%)
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Eiendomsforhold
GÅSBU
Vang Almenning inngikk i 2017 avtale med Bravida
om nytt bomsystem på Gåsbu. Bravida eier og driver
den nye bommen på Gåsbu mot en provisjon av
omsetningen i bommen. Bommen åpnet 1. juli 2018.
Allmenningen gikk da fra en lukket bomløsning som
krever at bruker åpner bommen, til en registrerings
bom. Dette har fjernet køene som kunne oppstå foran
den gamle bommen. De nye registreringskameraene
er plassert ved innkjøringa til Gåsbu parkering. Dette
gjør at all trafikk inn i allmenningen blir registrert på
et sted og det er ikke nødvendig med betalings
kontroll på Gåsbu parkering. Styret mener dette er en

fremtidsrettet løsning som forenkler innkreving av
avgift for vei og parkering i Vang Almenning.
Vang Skiløperforening arrangerte NM på ski i januar.
I forkant av arrangementet var det bygd ny kafeteria
og gjort noen endringer på løypenettet. NM ble avviklet på en meget bra måte og ble et arrangement som
ga god PR for Gåsbu og bygda.
På høsten utvidet VA bredden på veien opp til
skistadion og bygde en ny vei på østsiden av garasjene
for å få en enkel avvikling av trafikk til og fra stadion.
All trafikk går nå gjennom den nye registreringen.

NATURSTIEN
Etter restaurering av stien i 2016 har Vang Almenning
bygd ny Gapahuk på rasteplassen ved Østeråa. Nye
skilt er innkjøpt og montert i 2018. Restaurering av
stien og hogst på 2 steder langs stien for å få mer lys og
utsikt har ført til økt bruk av stien. Hogstflatene er
markberedt og tilplantet med gran. Her vil det etter

hvert bli fine ungskogfelt. Framover vil det bli drevet
vanlig skogbruk i dette området slik at brukerne av
stien vil oppleve et variert skogbilde, slik det er i en
skog der det drives aktivt skogbruk. Tynning av noen
bestand i dette området vil bli utført i 2020.

HEGGVIN AVFALLSPLASS
Reguleringsplanen for Heggvin avfallsplass ble
godkjent 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
kommunestyre ble det i mai 2017 gjort vedtak
om ekspropriasjon.
Saken ble behandlet i Hedmarken tingrett
20. og 21. august og dom kom 20. november.
VA er ikke fornøyd med dommen, den er derfor
anket og det blir ny behandling i lagmannsretten
august 2019.

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 Bergsetmarka. De tilbakemeldinger 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. Vang Almenning har gjort avtale med Norsvin
om leie av ny tomt på Bergset sag for bygging av karantene stasjon for råner som skal inn i seminstasjon.

FJELLTAK GÅSBU
På grunn av manglende avklaring fra Bergverksdirektoratet om hvilke krav som stilles for å drive 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 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 Almenning framover.
I januar 2018 ble Vang Almenning kontaktet av flere
aktører som ønsket avtale med allmenningen om kjøp
av fjellmasser. Etter forhandlinger med 2 interessenter
ble det inngått avtale med Skanska Industriell Solutions AS om salg av fjellmasser. Allmenningen får
oppgjort for fjellmasser veid ut av fjelltaket. Når
fjelltaket skal fylles opp igjen vil allmenningen få
betalt for å ta imot fyllmasser.
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Skogen

Skogsdrift er viktig for Vang Almenning.

Tømmerdrifter
AVVIRKNING
Det er avvirket 15 329 m3 tømmer. Det ble hogd fra
Kveådammen mot Nybu, vest for Nybu mot Haugsæterveien, Nikkel, vest og nord for Haugsætra og vest
for vegenden. Sommeren 2018 var varm og tørr med
stor skogbrannfare, derfor ble det prioritert å hogge i
Stenfjellia som ligger høyt og er naturlig bløt. Areal for
framtidig hyttefelt ble hogd, i tillegg avvirket allmenningen et bestand på 2300 m3 med gammel granskog
på nordsiden av Stenfjellet. I forbindelse med

oppgradering av Fjellvegen ble det hogd langs vegen
mellom Fjeldboldalsveien til Kluksæterkrysset.
Det ble avskoget 300 m3 i fjelltaket for å klargjøre for
framtidig uttak av fjellmasser. Regulert område på
Gåsbu hyttegrend ble avskoget for å klargjøre for
opparbeidelse av nye hyttetomter. Det ble avvirket 500
m3 i veglinje for ny skogsvei på Bringbu.

SALG OG AVVIRKNING AV TØMMER:
Avvirkning og salg i m3 uten bark:
Sortiment

Gran m 3

Sagtømmer

5101

2366

0

7467

2018 – 526, 2017 - 450; 2016 – 469; 2015 – 460

Massevirke

6333

1017

0

7350

2018 – 332, 2017 - 221; 2016 – 217; 2015 – 214

485

0

27

512

11919

3383

27

15329

Biovirke og ved
SUM

Furu m 3 Bjørk m 3

Sum m 3

Gjennomsnittspriser kr pr. m 3

Prisene er etter bonuser og avgifter

Som det fremgår av tabellen var det en prisøkning på tømmer i 2018.
All hogst er gjort maskinelt og alt virke ble levert gjennom Mjøsen Skog.
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SKOGKULTUR
Ungskogpleie og planting er utført av Mjøsen Skog. Det ble investert 2 158 818 kr i skogen, og allmenningen
mottok 593 434 kr i tilskudd for den skogskjøtsel som ble gjort.

PLANTING
Det ble plantet 94 000 granplanter på følgende steder: Stenfjellia. St, Olav, Monaplassen, Måsætra, Kjeltåsen
og Mexico. Kostnad: 417 500 kr.
Plantekjøp med planting 4,44 kr snitt av M60 og M95.

UNGSKOGPLEIE/AVSTANDSREGULERING
Det ble utført 920 da med ungskogpleie ved Ørjevegen og Bekkeslåtten.
Kostnad: 438 600 kr.

MARKBEREDNING, SPORSLETTING OG GRØFTERENSK
Markberedning ble utført på 615 da med lassbærer og 355 da med gravemaskin, på Kjeltåsen og Haugsætra. Grøfterensk
og sporsletting blir utført etter hogst.
Total kostnad: 854 700 kr.

Sporsletting i Åstadalen sommeren 2018, 

FOTO: O. SÆHLIE

GJØDSLING
Det ble gjødslet 1320 da på Bringbu, Åstholmen og Joberget. Kostnad: 447 000 kr.

KONTROLL AV FORYNGELSE
Foryngelseskontroll er utført i Bekkemellom, Spjeldåa, Langgjespa, Helvetesberget, Haugsætra, Mexico og
Svartdalen/Langholmen, totalt 1700 da. Kontrollen avdekket behov for suppleringsplanting på enkelte områder, dette
blir gjort i 2019.
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HYTTETOMTER
Det er ingen ledige tomter på St. Olav
Ny reguleringsplan for Gåsbu Hyttegrend ble godkjent
i Hamar kommune i desember 2017, feltet er nå godkjent
for 238 hytter. Område for nye tomter ble avskoget i januar og bygging av infrastruktur startet i februar. Vann og
avløp til 101 nye tomter er nå ferdig, veiene blir ferdigstilt
1. halvår 2019.
Det har vært stor interesse for de nye tomtene på Gåsbu,
det er solgt 16 tomter i 2018.

Disse er solgt uten markedsføring mens bygging av infrastruktur har pågått.
I samarbeid med Boligpartner har allmenningen startet
markedsføring av området.
Hyttefeltet Brumund Sør har 44 tomter, det er nå festet
bort 26 tomter på feltet. 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 Hedmarken 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 400 000 kr. Dette har blitt utført av
Hedemarken Turistløyper (Brumund) og Løvlien løypedrift på Sjusjøløypa og Bringbu.
Vang skiløperforening 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
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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. Samarbeidet
er formalisert gjennom en samarbeidsavtale som blant
annet omfatter de to koiene Sandfløten og Hallgutusveen.
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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 ikke fikk
medhold i at misligholdet var vesentlig nok til å heve
leieavtalen. Vang Almenning anket dommen i tingretten
til lagmannsrett. For å løse saken ved forlik og skape en
fremtidsrettet løsning både for Vang Almenning og -HTK,

foreslo allmenningen for HTK at stadion flyttes 400 meter lenger vest. Allmenningen tilbød å dekke kostnaden
med å bygge ny stadion med støyvold og framføring av
strømkabel. Krav fra allmenningen var da at all hundeaktivitet måtte foregå bak støyvollen. HTK fremmet
krav om at allmenningen også skulle dekke uspesifiserte
krav fra deres advokat, noe Vang Almenning avviste,
HTK brøt da forhandlingene. Vang Almenning valgte å
trekke ankesaken i lagmannsrett og lagmannsrett reduserte i etterkant HTK’s advokat sitt salær med 50 000 kr.
Vang Allmenning krever nå at HTK etterlever avtale og
bebyggelsesplan.

ELGJAKT
Hele kvoten på 52 dyr ble felt. Jaktlagene fikk også i år
mulighet til å jakte hjort ut fra en felles kvote på 30 dyr
innenfor elgregionens område. 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.

VILLREINJAKT
Av den tildelte kvoten for Vang Almenning på 6 dyr, ble det felt 5 dyr under jakten. Dette gir en fellingsprosent på litt
over 80 %.

RÅDYRJAKT
Det er solgt 23 jaktkort. Det ble felt 6 dyr mot 7 dyr i 2017

SMÅVILTJAKT
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Salg av småviltjakt skjer gjennom Vang Jakt og Fiskeforening. Jaktkortene selges på INATUR. Denne løsningen
gir god tilgjengelighet for jegerne samtidig som løsningen
gir gode rapporter og oversikter for rettighetshaver. Jakt
kortsalget har økt i 2018 sammenlignet med nivået de

siste år. Antall felt vilt har økte noe. Økte viltbestander er
sannsynligvis grunnen til økt antall felt vilt. Det er innhentet jaktrapport fra alle jegere noe som gir gode data
for statistikken. For flere detaljer se hjemmesida til VJFF.

FISKE
Vang JFF har stått i spissen for en opprustning av fiske/
badeplass for bevegelseshemmede ved Puttsjøen. Plassen har blitt lett tilgjengelig for brukerne. Det er ikke satt
ut fisk i år pga. mangel på settefisk. Det jobbes for å få

tilgang til fisk framover. Vang Almenning utførte og bekostet opprusting av veien ned til plassen og bygging av
parkeringsplass.

VEGER
Oppgradering av veiene i Vang Almenning ble videreført
i 2018. Fjellveien ble oppgradert fra Klukseterveien til
Fjeldboldalsveien. Det ble gjort en omfattende opprustning av veien med masseutskifting på hele strekningen
over Stormyra til 400 meter sør for Fjeldboldalsveien der
veien ble rettet ut og bygd i ny trase opp til krysset. Alle
stikkrenner ble skiftet og veien bygd opp med bærelag og
slitelag. Kostnad ble på 2 762 140 kr.

Det ble gjort et betydelig vedlikehold på det øvrige veinettet, grusing etter behov og reparasjon/skifting av 25
stikkrenner.
Det ble mer snø enn på mange år, dette førte til økte
brøyte kostnader på: 1 319 390 kr.
Totalt ble de brukt 5 396 106 kr på veiene i Vang Almenning.

BRUER I VANG ALMENNING.
I 2016 ble de lagt nytt rør dimensjon 800 mm der Lageråbekken krysser veien inn til Lageråkvisla. Dette
røret har ikke tatt unna vannet ved flomtopper og det har
vært skader på veien både i 2017 og 2018. Røret ble derfor

byttet med 1 x 2 meter kulvert, som bør ha tilstrekkelig
kapasitet.

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 2018 på 186 773 kr.

ARBEID FOR ANDRE
I vinterhalvåret var en av allmeningens ansatte leid ut til Budor Sport og fritid AS.
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Utvikling i omsetning / kostnader
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ØKONOMI
Vang Almennings økonomiske resultat og aktivitet er i tråd med budsjett. Resultatet er påvirket av at deler av kostnadene til nybygging av skogsbilveger og opprusting av fjellvegen har blitt aktivert. Praksis tidligere år har vært at
dette er blitt direkte kostnadsført. Investeringene som er gjort i vegnettet og infrastruktur på hyttefeltene er gjennomskogen: Avvirkning ca. 16 000 m3 herav 5 000 m3 tynning, planting 200 000
ført medPlaner
bruk avfor
egenkapital.

Framtidsutsikter

planter gran og furu, avstandsregulering 2 000 daa, markberedning 700 daa og grøfterensk der

Årsresultat
kr 3 159 791
det er behov.
Driftsresultat
kr 3 299 566
Utbygging av 101 nye tomter på Gåsbu
Hyttegrend
vil bli ferdigstilt 1 halvår av 2019.
Utbetalte bruksrettsytelser
kr
725 725
I
kommunens
nye
arealplan
er
det
vedtatt
at
det
på
Brumund
kan fortettes med 65 nye hytter.
Overført skogkulturfond
kr
2 568
På eiendomsfond
St.Olav kan 166 da nytt areal i tiknytning
til eksisterende hyttefelt samt 300 da i Stenfjellia
Overført
kr
145 840
Overskudd
overført
til hyttefelt.
fri egenkapital kr 2 285 658
reguleres
til nytt

For Brumund er det ikke gjort vedtak om oppstart av regulering.
er det startet et forprosjekt for framføring av vann/avløp til området
samt en kapasitetsplan som vil vise antall hytter som kan bygges.

FRAMTIDSUTSIKTER
For St.Olav - Stenfjellia

Planer for skogen: Avvirkning ca. 16 000 m³ herav 5 000
om fremføring av vann og avløp til St. Olav.
m³ tynning, planting 200 000 planter gran og furu, avVang Almenning
ønsker et samarbeid
om fremføring
av vann
avløp
standsregulering
2 000 daa, markberedning
700 daa med
og kommunen
Ekspropriasjonssaken
som Sirkula
harog
reist
mot til
Vang Algrøfterensk
der det er behov.
menning for å erverve Heggvin avfallsplass kommer for
St.Olav.
Utbygging av 101 nye tomter på Gåsbu Hyttegrend vil
lagmannsretten i 2019, styret vil fortsette arbeidet med å
bli ferdigstilt 1 halvår av 2019.
dokumentere verdiene på Heggvin. Dette er en sak av stor
Ekspropriasjonssaken
som
Sirkula
har
Vang Almenning
for å erverve Heggvin
I kommunens
nye arealplan er det
vedtatt
at det
på reist mot
betydning
for Vang Almenning.
Brumund
kan fortetteskommer
med 65 nye
avfallsplass
forhytter.
lagmannsretten i 2019, styret vil fortsette arbeidet med å
På St. Olav kan 166 da nytt areal i tilknytning til ekav veiene i Vang Almenning fortsetter i
dokumentere
verdiene
på
Heggvin. Dette er enOppgradering
sak av stor betydning
for Vang Almenning.
sisterende hyttefelt samt 300 da i Stenfjellia reguleres til
2019.
nytt hyttefelt.
For Brumund
er det ikke
vedtak
om oppstart
av
Fra overgangen
Oppgradering
avgjort
veiene
i Vang
Almenning
fortsetter
i 2019.til nytt år har det vært bra aktivitet på
regulering.
hyttemarkedet og det er mange henvendelser om kjøp/
For St. Olav – Stenfjellia er det startet et forprosjekt for
feste av tomter i Vang Almenning.
Fraavovergangen
tilområdet
nytt år samt
har det
vært bra aktivitet på hyttemarkedet og det er mange
framføring
vann/avløp til
en kapasitetsplan som
vil vise antallom
hytter
som kan bygges.
Styret mener at dagens drift gir grunnlag for et fortsatt
henvendelser
kjøp/feste
av tomter i Vang Almenning.
Vang Almenning
ønsker
et
samarbeid
med
kommunen
investeringsnivå
i Vang Almenning.
Styret mener at dagens drift gir grunnlag for ethøyt
fortsatt
høyt investeringsnivå
i Vang

Almenning.
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Styret takker alle forbindelser for godt samarbeid,
og de ansatte for god innsats i 2018.
RIDABU 25.02.2019
STYRET I VANG ALMENNING
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Johs. Wetten

Frode Løberg

Johannes Ingvoldstad

Styreleder

nestleder

styremedlem

Olve Sæhlie

Marianne Tomter Nylund

Magne Th. Svenkerud

styremedlem

styremedlem

Bestyrer
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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 2019 må være levert inn til allmenningskontoret innen 15. desember 2019.
KATEGORI 3: TILSKUDD TIL STYRKING AV NÆRINGSGRUNNLAGET.

Besøksadresse:
Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu.
Tlf: 477 11900.
E-post: firmapost@vangalmenning.no

Trykk: Hamarmedia, avd. Nydal

Ytelse for 2019
Allmenningen forplikter seg til å yte minimum 800 000 kr til bruksretten.

