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ÅRSMØTE
Torsdag 2. april 2020

Dagsorden:
 1. Årsmøtet åpner kl. 15.00 på Blæstad.

 2.  Valg på Blæstad kl. 15.00–17.00 og valg i klubblokalet på  
jaktskytebana til VJFF kl. 17.30–18.30.

 3.  Årsmøtet fortsetter på klubbhuset til VJFF kl. 19.00  
med valg av møteleder.

 4. Valg av 2 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 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! 

Årsmøtet åpner på Blæstad kl. 15.00 med valg som pågår til kl. 17.00.  
Valget fortsetter så på klubbhuset til Vang Jakt og Fiskeforening fra  
kl. 17.30 til kl. 18.30. Årsmøtet fortsetter kl. 19.00 på klubbhuset med  
behandling av ordinære årsmøte saker.

Det er mulig å avgi stemme enten på Blæstad eller Jaktskytebana.
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Styret på befaring ved VJJF nye anlegg ved Puttsjøen.
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Styrets årsmelding for 2019
VIRKSOMHET

Vang Almenning (VA) 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

Johs Wetten styreleder
Frode Løberg nestleder
Johannes Ingvoldstad styremedlem
Marianne Tomter Nylund styremedlem
Olve Sæhlie    styremedlem

Årsmøtet for 2018 ble holdt på Gåsbu 3. april og det 
var 54 bruksberettigede inkludert styret til stede.  
I tillegg deltok revisor på møtet.

Styret har hatt 11 styremøter, hvorav 1 med befaring.  
Det er behandlet 53 saker. 

Styret har befart Gåsbu hyttegrend, nytt hyttefelt på 
Brumund, ny skogsbilvei på Bringbu, Vang Fjelltak, 
befaring med Skanska, VJFF’s nye anlegg ved Puttsjøen, 
Lageråkvisla, ny bru over Østeråa og trase for ny  
jordkabel fra Gåsbu til Krakkholen. Sæter området på 
Tørbustilen. Vegen ned til Nordre Brennsætra.

REPRESENTASJON

Hedalm AS Magne Th. Svenkerud
Hedemarken Turistløyper Frode Løberg
Arealplanutvalg Hamar kommune Frode Løberg
Beiteutvalget/rovviltutvalget  Marianne Tomter Nylund
Lønn- og arbeidsutvalget Johs Wetten og Frode Løberg
Årsmøte i Norsk Allmenningsforbund Magne Th. Svenkerud
Elgregionen Mjøsa-Glomma Johs Wetten
Årsmøte Mjøsen Skog Johs Wetten

ORIENTERINGSMØTE FOR DE BRUKSBERETTIGEDE

Det ble holdt et høstmøte for de bruksberettigede på 
Jaktskytebana den 22. november. Møtet var godt besøkt 
med 73 til stede.

Styreleder orienterte om historikken bak etablering av 
fjelltaket. Intensjonen til Vang Almenning var å etablere et 
massetak for bruk i allmenningen, nye lov krav gjorde 
dette vanskelig, slik at styret fant det riktig å regulere taket 
for å få nødvendige tillatelser. Når fjelltaket var regulert 
fikk VA flere henvendelser fra aktører som ønsket å drive 
uttak av fjellmasser i VA. I juni 2018 inngikk VA avtale 
med Skanska som skal drive uttaket av fjellmasser fram-
over. Utviklingssjef Hans Petter Johannesen redegjorde  
for driften i fjelltaket. Det ble stilt spørsmål om driften og 
følger av den i forhold til trafikk belastningen på veien i 
Øvre Vang. Uttaket i 2019 har vært ekstra ordinært stort 
på grunn av utbyggingen av riksvei 3 og 25. Uttaket 
framover vil gå til å betjene lokalmarkedet. Vang Almen-
ning, Skanska og Hamar kommune vil samarbeide om en 
trafikkanalyse i Øvre Vang, denne vil vise trafikkmengden 
på aktuelle veier og hvor stor andel av dette som er 
relatert til Vang Fjelltak.

Frode Løberg, nestleder i styret, orienterte om planer for 
bygging av ny garasje/servicebygg på Gåsbu. Oppstart 
av bygg er planlagt høsten 2020, for ferdigstillelse 2021. 
Allmenningen er i dialog med VSF i forhold til om det skal 
bygges 2 etasjer med treningsrom i annen etasje.

Eivind Nordby fra Glommen Mjøsen Skog orienterte om 
planlegging og gjennomføring av hogsten i Jomfrudalen, 
samt planene for hogst i Raufjellslia.

Magne Svenkerud orienterte om skogen, planting, 
avstandsregulering, grøfting og hogst. Det er startet en 
revisjon av allmenningens BVO (biologisk viktig område) 
områder, for å samle misfigurene i færre og større 
områder, noe som vil være positivt for skogsdriften. En slik 
samling i større enheter vil også bedre forholdene for de 
biologiske verdiene.

Styreleder Johs Wetten orienterte om hyttemarkedet og 
nytt hyttefelt på Brumund.

Bra resultater av beitesesongen uten store tap til rovdyr.
Vang Almenning gikk i 2018 over til registrerings bom, fra 
1. desember vil Vang Almenning skifte bomleverandør til 
YouPark.
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Tørbustilfallene.
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Sertifisering, miljø og virksomhet i skog og utmark
Vang Almenning er medlem av Glommen Mjøsen Skogs 
FSC® gruppe-ordning (FSC-C103851) og skogforvaltnin-
gen på eiendommen skjer i tråd med FSC Prinsipper og 
Kriterier. Glommen Mjøsen Skog er sertifisert gjennom 
Soil Association Certification Ltd. 

I tillegg er Vang Almenning medlem av Glommen 
Mjøsen Skogs PEFC sertifikat, og følger Norsk PEFC 
Skogstandard.

SKOGENS TILVEKST, FORYNGELSE OG GENERELLE TILSTAND

Allmenningen har egen forvaltningsplan og skogbruks-
plan 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 30 000 

m³. Dagens avvirkning er tilpasset tilgjengelige tømmer 
ressurser og tilvekst. Avvirkning av gamle glisne bestand 
vil bli prioritert framover. Kontroll av foryngelsesfelter 
viser behov for noe suppleringsplanting.

SAMMENSETNING OG ENDRINGER I FLORA OG FAUNA

Almenningen har god statistikk over jaktutbytte, beitefor-
hold mv. Det har ikke vært registrert spesielle hendelser, 
og generelt vurderes sammensetningen av flora og fauna 

som stabil på eiendommen. Det vises for øvrig til egen 
omtale av beiteforhold, jakt og fiske.

MILJØMESSIGE OG SOSIALE PÅVIRKNINGER

Følgende verneområder berører allmenningen: Brumund-
sjøen naturreservat på 20 234 da, Lavsjømyrene/
Målikjølen myrreservat på 15 226 da, Hemmeldalen 
naturreservat 17 231 da. og Lavåa naturreservat på 236 
da. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet for reserva-
tene, og gjennom oppsyn er det ikke rapportert om 
hendelser i konflikt med verneformålet. Almenningen har 
gjennomført miljøregistrering med kartlegging av nøkkel-
biotoper, og 1 850 da. er avsatt som nøkkelbiotoper. Det 
har ikke vært skader på nøkkelbiotoper i Vang Almenning 
i 2019. Ved gjennomføring av skogbrukstiltak gjøres det 
en før og etter vurdering. I dette ligger konsultasjon av 
aktuelle databaser. Det har heller ikke blitt registrert uhell 

eller avvik knyttet til andre miljøverdier. Høsten 2019 ble 
Vang Almenning kjent med en sak knyttet til mulig skade 
på kulturminne. Kulturminnemyndighet er varslet.

Vang Almenning har betydelig aktivitet knyttet til 
fritidsaktiviteter og friluftsliv. Skogsbilvegene er i hoved-
sak åpne for fri ferdsel store deler av året, mot betaling 
bomavgift. Almenningen har gjennom representasjon og 
møter jevnlig dialog med aktuelle brukergrupper. Det 
benyttes i stor grad lokal arbeidskraft, med unntak av noe 
utenlandsk arbeidskraft til skogkulturarbeid. Det er ikke 
registrert vesentlige endringer eller konflikter knyttet til 
sosiale forhold siste året.

Organisasjon, personale og arbeidsmiljø
Vang Almenning hadde pr. 31.12.2019 to ansatte.
Magne Th. Svenkerud er bestyrer.
Det er en kvinnelig representant i styret i Vang Almenning.

Vang Almennings administrasjon er lokalisert på Land-
brukssenteret 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 Youpark som  
1. desember overtok driften av bommen på Gåsbu. 

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 Glommen Mjøsen Skog. 

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

Revisor
Revisor har vært BDO, ved statsautorisert revisor Tom Erik Lehne. 
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Beiting i Vang Almenning sommeren 2019
Storfe på beite.

Årets beitesesong var veldig rolig og preget av få rov-
dyrobservasjoner.

SNO har ikke dokumentert noen dyr tatt av rovdyr 
denne beitesesongen, men det er sterk mistanke om 
rovdyr i de besetningene som har størst tap.

Det ble skutt jerv i Vang Almenning sør for Spjeldsjøen  
i slutten av oktober. 

DYR SLUPPET PÅ UTMARKSBEITE

År Søyer Lam Småfe Tapt småfe Storfe Tapt storfe

2019 741 1321 2062 93(4,5%) 314 0

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%)

Bruksrett
Pr. 31.12.2019 var det 366 eiendommer som hadde bruksrett i Vang Almenning.

Bruksrettytelser fordelt på formål for år 2019:
Bidrag driftsbygning :  kr 356 310
Flis :  kr 313 295
Rabatt på trelast, ved, grøfterør og grus :  kr 360 377

Den samlede bruksrettsytelsen i 2019 var på kr 1 029 982.

I tillegg kommer ytelser i form av fri festeavgift, jaktkort, 
fiskekort samt beiteverdien. Verdien av utnyttet beite er  
i overkant av kr 2 000 000. 

Styrets strategi for bruksrettytelser er å stimulere drift.  

Det er for 2019 vedtatt økning i satser, det er også innført 
bruksrettytelse på grus tatt ut i fjelltaket.  
Oversikt over bruksrettytelsene står bakerst i årsmeldingen 
og er også lagt ut på allmenningens hjemmesider: 
www.vangalmenning.no



8

VANG ALMENNING • ÅRSMELDING 2019

GÅSBU 

Vang Almenning inngikk i 2017 avtale med Bravida om 
nytt bomsystem på Gåsbu. Bravida driftet den nye 
bommen på Gåsbu mot en provisjon av omsetningen. 
Bommen åpnet 1. juli 2018. Allmenningen gikk da fra en 
lukket bomløsning som krever at bruker åpner bommen,  
til et system med kamera som leser bilskilt. Dette har 
fjernet køene som kunne oppstå foran den gamle bom-
men. 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. 
Fra 1. desember 2019 tok Youpark over driften av 
bommen. Det har vært noen utfordringer i forhold til 

informasjon om kjøp av abonnement for 2020, utover det 
mener styret dette er en fremtidsrettet løsning som foren-
kler innkreving av avgift for vei og parkering. Det er nå 
ingen køer på Gåsbu i forbindelse med store utfarts 
helger.

Planlegging av ny garasje og service bygg på Gåsbu 
er under planlegging, dette skal erstatte nåværende 
garasje.

Det er opprettet en prosjektgruppe bestående av Frode 
Løberg og Magne Th. Svenkerud, VA og Gudbrand 
Skraastad, VSF. VSF planlegger også ny rulleski løype på 
Gåsbu. 

NATURSTIEN

Etter restaurering av stien i 2016 har Vang Almenning 
bygd ny gapahuk på rasteplassen ved Østeråa. Nye skilt 
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 ungskog-

felt. 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. VA samarbeider med Lionsklubb Vang om mer 
skilting langs stien i 2020, for å gjøre den mer informativ.

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 ekspropria-
sjon 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 i 2018.

VA var ikke fornøyd med dommen som ble anket og 
behandlet i lagmannsretten i august. Dom ble avsagt i 
oktober, tilkjent erstatning ble omtrent fordoblet. Dommen 
ble anket til Høyesterett av Sirkula IKS, Høyesterett avviste 
anken i januar 2020.

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 SA 
er at de er godt fornøyd med etableringen i Vang Almen-
ning. 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 inngått avtale med Norsvin om 
bortleie av ny tomt på Bergset sag for bygging av 
karantene stasjon for råner som skal inn i seminstasjon. 

Karantenestasjon ble ferdigstilt i august og er nå i drift. 
Med byggingen av karantenestasjon har Norsvin SA sam-
let karantene og seminstasjon i Bergsetmarka.

Norsvins produksjon på Bergset dekker behovet for 
svinesemin i det norske markedet samt til eksport. Norsvin 
eier 33 % av avlsselskapet Toppigs Norsvin som er en av 
de største aktørene innen svineavl, all eksport av semin 
selges til Toppigs Norsvin og distribueres over hele 
verden.

Eiendomsforhold
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Karantenestasjon på Bergset.

FJELLTAK GÅSBU

På grunn av manglende avklaring fra Bergverksdirektora-
tet om hvilke krav som stilles for å drive uttak av grusmas-
ser til eget bruk, besluttet styret i 2016 å starte utarbeidel-
se av reguleringsplan for ett kommersielt fjelltak ved 
Gåsbu. Vang Almenning engasjerte konsulentselskapet 
Rambøll AS. Reguleringsplan ble godkjent av kommune-
styret i Hamar høsten 2017. Fjelltaket er regulert med 
tillatt uttak 2,5 mill m³, tilsvarende ca. 6 mill tonn fjellmas-
ser. 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 fjell-
masser veid ut av fjelltaket. Når fjelltaket skal fylles opp 
igjen vil allmenningen få betalt for å ta imot fyllmasser. I 
juni startet Skanska produksjon i Vang Fjelltak, leveranse-
ne fram til desember har hovedsakelig gått til bygging av 
riksvei 3/25. Etter det er det lokale entreprenører og 
privat kunder som kjøper fjell masser på Gåsbu. Økt 
transport på veinettet i området førte til at Vangsåsen Vel 
sendte klage til Bergverksdirektoratet som i sitt svar 
konkluderte med at driften var i henhold til regulerings-
plan og driftskonsesjon.
Fjelltaket er avgjørende for vedlikehold av veinettet, 
økonomisk er fjelltaket bidrag i form av sparte kostnader 
og salg omtrent like stort.

Ny vekt i Vang Fjelltak.
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Tømmerdrift
AVVIRKNING

Det er avvirket 19 887 m³ tømmer. På vinteren ble 
det avvirket 3 200 m³ i Raufjellslia. 

Det ble hogd i Vang Fjelltak, langs Lageråkvisla-
vegen, langs Brennsætervegen og ny veglinje rundt 
Brennseteråsen. På høsten ble det avvirket 8000 m³  
i Jomfrudalen. Det ble tatt ut 6000 m³ med tynnings 
virke mellom Alderslystvegen og Rødsætervollen.  
Det ble også tynnet ett bestand og sluttavvirket ett 
mindre bestand i Bekkeslåtten.

Dagens avvirkning er tilpasset tilgjengelige tømmer 
ressurser og tilvekst. Avvirkning av gamle glisne 
bestand vil bli prioritert framover.

TØMMERRESSURSER  
I HOGSTKLASSE 3,4 OG 5

Hkl m3 Dekar  
produktiv

Tilvekst 
m3

3 332 712 36 437 17 215 

4 326 413 28 839 10 509 

5 122 329 13 341 2 459 

Totalsum 781 454 78 617 30 183

AVVIRKNING OG SALG I M³ UTEN BARK: 

Sortiment Gran 
m³

Furu 
m³

Bjørk 
m³

Sum 
m³

Gjennomsnittspriser  
kr pr. m³

Sagtømmer 4708 2999 0 7707 2019 – 515, 2018 – 526, 2017 – 450; 2016 – 469; 

Massevirke 6013 5644 209 11866 2019 – 360, 2018 – 332, 2017 – 221; 2016 – 217; 

Biovirke og ved 314 0 0 314

SUM 11035 8643 209 19887 Prisene er etter bonuser og avgifter

Som det fremgår av tabellen var det en prisøkning på massevirke i 2019. 
All hogst er gjort maskinelt og alt virke ble levert gjennom Glommen Mjøsen Skog.   

SKOGKULTUR

Ungskogpleie og planting er utført av Glommen Mjøsen Skog. Det ble investert 3 191 024 kr i skogen,  
og allmenningen mottok 559 756 kr i tilskudd for den skogskjøtsel som ble gjort. 

PLANTING 

Det ble plantet 283 000 gran og furu planter på følgende steder: Rødsætervollen, Ålsberghøgda, langs Puttsjøvegen, 
Bjørsætra, Stenfjellia, Haugsætermarka og Kjeltåsen. Totalt 2000 dekar. Kostnad: 1 311 198 kr.
Plantekjøp med planting 4,53 kr snitt av M60 og M95.

Flott frøtre.
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UNGSKOGPLEIE/FORHÅNDSRYDDING 

Det ble utført 2036 da med ungskogpleie og forhånds- 
rydding, ved Alderslystvegen, Rødsætervollen, lia ved 
Brennsætersaga, Bjørsætra, Tørbustilen, Nybusjøen og 
Sandfløten. 
Kostnad: 830 957 kr

MARKBEREDNING, SPORSLETTING  
OG GRØFTERENSK

Markberedning ble utført på 1490 da med lassbærer og 
547 da med gravemaskin, på kveådammen, Krakkholen, 
Haugsætra, Nybusjøen og Tømmervegen. Grøfterensk og 
sporsletting blir utført etter hogst. 

KONTROLL AV FORYNGELSE 

Foryngelseskontroll er utført på Gåsbu, Rødsætervollen, 
Ålsberghøgda, Kluksætra, Lageråkvisla, Himmeldalen, 
Langgjespa og Spjeldåberget, totalt 1000 da. Kontrollen 
avdekket behov for suppleringsplanting på enkelte  
områder. Dette blir gjort i 2020.

Hyttetomter
Det er ingen ledige tomter på St. Olav. Ny regulerings-
plan for Gåsbu Hyttegrend ble godkjent i Hamar kommu-
ne 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 
ble ferdigstilt i 2019. 

Det er ledig 73 ferdigstilte tomter på Gåsbu, VA 
samarbeider med Boligpartner om å markedsføre tomtene 
på Gåsbu. Salget er lavere enn i 2018.

Hyttefeltet Brumund Sør har 44 tomter, det er nå festet 
bort 33 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 oppkjø-
ring av skiløyper på kr 300 000. 

I tillegg har Vang Almenning bekostet løypekjøring på 
Gåsbu hyttegrend, Brumund, Sjusjøløypa og Bringbu. 
Samlet kostnad 450 000 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 Turistløy-
per 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. Samarbeidet 
er formalisert gjennom en samarbeidsavtale som blant 
annet omfatter de to koiene Sandfløten og Hallgutusveen.

Nyplantet gran etter markberedning.
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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. 

Hamar Trekkhundklubb søkte Hamar kommune om dispen-
sasjon til å drive overnatting for 20 campingvogner på 
HTK’s stadion, denne søknaden ble ikke innvilget av for-
mannskapet. Det har ikke vært overnatting på stadion i høst. 
Dispensasjonssøknaden er påklaget av HTK og vil bli 
behandlet av fylkesmannen. Vang Almenning har kontaktet 
HTK for å drøfte muligheten for relokalisering av hundesta-
dion. Det er nå dialog med ledelsen i klubben og for å finne 
en løsning for klubbens aktivitet som vil være framtidsrettet 
både for HTK og VA.

Jakt og fiske
ELG OG HJORTEJAKT

Av en elgkvote på 52 dyr ble 47 felt. Jaktlagene fikk også i år mulighet til å jakte hjort utfra en felles kvote på  
20 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 tilfreds med dette samarbeidet.

VILLREINJAKT

Av den tildelte kvoten for Vang Almenning på 8 dyr, ble det felt 6 dyr under jakten. Dette gir en fellingsprosent  
på litt over 75%.

RÅDYRJAKT

Det er solgt 16 jaktkort. Det ble felt 5 dyr mot 6 dyr i 2018.

SMÅVILTJAKT

Salg av småviltjakt skjer gjennom Vang Jakt og Fiskeforening (VJFF). 
Jaktkortene selges på INATUR. Denne løsningen gir god tilgjengelighet for 
jegerne samtidig som løsningen gir gode rapporter og oversikter for 
rettighetshaver. For flere detaljer se hjemmesida til VJFF.

Vi har første år med beverjakt. Det ble åpnet for felling av fire bevere,  
to ble felt i Nybusjø-området. Hamar kommune fastsatte jaktkvoten på 
bakgrunn av grundig taksering.

VJFF har ansvar for jaktoppsynet. Sammen med politiet ble det kontrollert 
våpenoppbevaring i bil, jaktkort og foretatt promillekontroll. Alt tyder på at 
vi har en god jegerstand i området.

FISKE

Puttsjøen har blitt en perle for alle fiskeinteresserte med behov for spesiell 
tilrettelegging.

Det er ferdigstilt ny settedam som bla. benyttes til opplæring av nye 
fluefiskere i regi av VJFF. Det er i år satt ut ca 900 settefisk i 4 tjern.  
Det er foretatt prøvefiske i Nybusjøen som viste at det er bra med fisk der. 
Det arbeides for oppstart av kalking i dette vassdraget da ph er i ferd med  
å forverres. Oppstart av kalking forventes våren 2020. VJFF har sikret seg 
tilgang til settefisk for kommende år.

Utsyn fra Stenfjellhytta.

Stolt jeger.
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BRUER I VANG ALMENNING

I forbindelse med opprusting av Brennsætervegen ble brua over Lavåa revet og erstattet med ny bru i betong.

Veger
Oppgradering av veiene i Vang Almenning ble videreført i 2019. 
■  Fjellvegen ble oppgradert fra Meierivegen til Brennsætervegen, alle stikkrenner ble byttet og vegen ble bygd opp 

med nytt bære- og slitelag.
■  Vegen ned til Nordre Brennsætra oppgraderes til skogsbilveg klasse 3. 
■  Bygging av ny veg 1,4 km nordover fra Brennsætra er påbegynt.
■  Tømmervegen, ny veg på 2,3 km opp Raufjellslia er ferdigstilt, det er påbegynt en forlengelse av Tømmervegen på 

500 m. 
■  Vegene på Bringbu og ned til Svartkjernet er grøfterensket og påkjørt ny grus. 
■  Det er utført vanlig vedlikehold på det øvrige vegnettet.
Kostnader sommer inklusive vegbygging: Kr 5 276 873
Kostnader vintervedlikehold: Kr 1 725 505

UTDRAG PASSERING BOMMEN PÅ GÅSBU 2020

Dato 
2020

Besøk Inn-
kjørsler

Ut-
kjørsler

Inntil 
3500 
kg

Over 
3500 
kg

Over 
7500 
kg

Motor-
sykkel

Tilhenger 
lastebil

Traktor Cam-
pingbil

08.01. 819 415 404 739 6 54 0 3 4 2

19.01. 2198 1047 1151 2177 0 1 1 0 1 3

Annen næringsvirksomhet
HEDALM AS/HEDALM HOLDING AS 

Industri engasjementet i Vang Almenning er samlet i 
Hedalm konsernet.
Morselskapet heter Hedalm Holding AS, Vang Almen-
nings 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 er avviklet i 2019.

Resultatet etter skatt i Hedalm Holding AS ble i 2019  
på 4 747 703 kr etter nedskriving av fremførbart under-
skudd på 12 500 000 kr.

ARBEID FOR ANDRE

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

ØKONOMI 

Vang Almennings aktivitet er i tråd med budsjett.  
Resultatet påvirkes negativt av nedgang i antall solgte 
hyttetomter, positivt av økte tømmer priser og mersalg av 
fjell masser. Resultatet er påvirket av at deler av kostnadene 
til nybygging av skogsbilveger og opprusting av fjellvegen 
har blitt aktivert etter samme prinsipp som i 2018. 

Årsresultat ..............................................kr 5 728 693
Driftsresultat ...........................................kr 6 012 281
Utbetalte bruksrettytelser......................kr 1 029 983
Overført skogkulturfond .......................kr 2 426
Overført eiendomsfond .........................kr 137 757
Overskudd overført til fri egenkapital ...kr 4 558 527
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Avvirkning ca. 16 000 m³ planting 200 000 planter gran 
og furu, avstandsregulering 2 000 da, markberedning 
700 da og grøfterensk der det er behov.

I kommunens nye arealplan er det vedtatt at det på 
Brumund kan fortettes med 55 nye hytter.

På St. Olav kan 166 da nytt areal i tilknytning til 
eksisterende hyttefelt samt 300 da i Stenfjellia reguleres til 
nytt hyttefelt. 

Ferdigstille reguleringsplan for 55 nye tomter på 
Brumund.

For St. Olav – Stenfjellia er det startet et forprosjekt for 
framføring av vann/avløp til området samt en kapasitets-
plan som vil vise antall hytter som kan bygges.

Vang Almenning ønsker et samarbeid med kommunen om 
fremføring av vann og avløp til St. Olav.

I ekspropriasjonssaken som Sirkula har reist mot Vang 
Almenning foreligger det nå rettskraftig dom fra lag-
mannsretten, i og med at Sirkulas anke ble avvist 
i Høyesterett. Vang Almenning vil i 2020 få målt opp 
arealene og overskjøtet disse mot oppgjør fra Sirkula. 
Dette er en sak styret og ledelse har brukt mye ressurser 
på. Erstatningen vil gi Vang Almenning stor økonomisk 
handlefrihet framover.

Oppgradering av veiene i Vang Almenning fortsetter 
i 2020.

Prosjektering av nytt garasje/service bygg vil bli 
sluttført i 2020, grunnerstatning for arealene på Heggvin 
gjør det mulig å gjennomføre dette.

Styret mener at dagens drift gir grunnlag for et fortsatt høyt investeringsnivå i Vang Almenning

Styret takker alle forbindelser for godt samarbeid, og de ansatte for god innsats i 2019. 

02.03.2020
STYRET I VANG ALMENNING
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Vang Almenning

Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader Note 2019 2018

Salgsinntekt 8 558 213 6 716 173
Annen inntekt 8, 14 19 548 269 17 281 676
Sum driftsinntekter 28 106 481 23 997 849

Varekostnad 3 098 160 3 981 989
Lønnskostnad 3 2 396 338 2 452 922
Avskrivninger 5 430 400 317 900
Annen driftskostnad 3, 4, 8 16 169 302 13 945 471
Sum driftskostnader 22 094 200 20 698 283

Driftsresultat 6 012 281 3 299 566

Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekt 7 89 143 99 942
Nedskrivning av finansielle eiendeler 6 355 129 228 019
Rentekostnader 2 059 1 340
Resultat av finansposter -268 045 -129 417

Ordinært resultat før skattekostnad 5 744 236 3 170 148

Skattekostnad på ordinært resultat 11 15 543 10 357

Årets resultat 10 5 728 693 3 159 791

Som er brukt til:
Bruksrettsytelser 9 1 029 983 725 725
Overført skogkulturfond 10 2 426 2 568
Overført eiendomsfond 10 137 757 145 840
Fra/til kapitalkonto 10 4 558 527 2 285 658
Sum overføringer 5 728 693 3 159 791
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Vang Almenning

Balanse pr. 31.12.

EIENDELER Note 2019 2018

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler
Fast eiendom 5 5 543 748 3 619 805
Driftsløsøre og skogbruksplan 5 892 383 574 864
Sum varige driftsmidler 5 6 436 131 4 194 669

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 6 1 597 722 1 952 851
Andre fordringer 7 2 008 973 1 962 271
Sum finansielle anleggsmidler 3 606 694 3 915 121

Sum anleggsmidler 10 042 825 8 109 790

OMLØPSMIDLER
Varer
Varelager 12 13 130 526 12 040 268

Fordringer
Kundefordringer 1 982 037 2 214 021
Andre fordringer 1 665 971 866 123
Sum fordringer 3 648 008 3 080 144

Bankinnskudd og kontanter
Bankinnskudd og kontanter 13 8 548 023 6 732 512

Sum omløpsmidler 25 326 557 21 852 924

SUM  EIENDELER 35 369 382 29 962 714
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Vang Almenning

Balanse pr. 31.12.

EGENKAPITAL  OG  GJELD Note 2019 2018

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital
Egenkapital 10 30 975 554 26 276 844
Sum opptjent egenkapital 30 975 554 26 276 844

Sum egenkapital 10 30 975 554 26 276 844

GJELD

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 2 565 569 2 177 305
Betalbar skatt 11 15 543 10 357
Skyldige offentlige avgifter 13 273 798 338 828
Annen kortsiktig gjeld 1 538 918 1 159 380
Sum kortsiktig gjeld 4 393 828 3 685 870

Sum gjeld 4 393 828 3 685 870

SUM  EGENKAPITAL  OG  GJELD 35 369 382 29 962 714

                                        

Ridabu, 02.03.2020
Styret i Vang Almenning

Johs Wetten
styreleder

Frode Løberg
nestleder

Marianne Tomter Nylund
styremedlem

Olve Sæhlie
styremedlem

Johannes Ingvoldstad
styremedlem

Magne Thorbjørn Svenkerud
Allmenningsbestyrer
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Noter 2019

Regnskapsprinsipper
  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 
leveres.

Skatt
Allmenning er i utgangspunktet ikke et eget skattesubjekt. Inntekter i allmenningen skal derfor som 
hovedregel beskattes på bruksberettigedes hånd ved at mottatt bruksrettsytelser er skattepliktige . Etter 
skatteloven § 2-2 første ledd bokstav h skal imidlertid allmenningskassen lignes som eget skattesubjekt. 
Med allmenningskasse forstås de midler som er oppspart i virksomheten ved allmenningens drift og som er 
plassert i bank eller annen virksomhet  (sidevirksomheter) utenom allmenningskogen. Denne virksomheten 
beskattes med 22 % av inntekt og 0,15 % på skattepliktig formue.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 
Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget 
og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 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.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
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 virkelig verdi.

Varer
Tømmer og gruslager er vurdert til påløpne driftskostnader. Andre lager er vurdert til det laveste av 
anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser
Allmenningens pensjonsforpliktelser overfor nåværende ansatte er dekket ved en kollektiv 
pensjonsordning. Årets innbetalte pensjonspremie og innbetaling til pensjonspremiefond er kostnadsført i 
resultatregnskapet.

Vang Almenning Side 5
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Noter 2019

Note 2 Eierforhold 

Allmenningene hadde pr 31.12.19 366 bruksberettigede.

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 1 834 683 1 811 353
Arbeidsgiveravgift 291 559 299 724
Pensjonskostnader 235 776 312 973
Andre ytelser 34 321 28 874
Sum 2 396 338 2 452 922

Selskapet har i 2019 sysselsatt 2 årsverk. 

Pensjoner
IIIIkkkkkkkkeeee    bbbbaaaallllaaaannnnsssseeeefffføøøørrrrtttteeee    ppppoooosssstttteeeerrrr
Allmenningen er tilknyttet AFP-ordningen. Kostnaden knyttet til AFP ordningen utgjorde for 2019 kr 
15 241.

I  tillegg har allmenningen pensjonsordning  i DnB Livforsikring. Ordningen omfatter 2 ansatte og gir rett til 
definerte fremtidige ytelser. Innestående pensjonspremiefond utgjør kr 29,97  ved utgangen av året. 
Ordningen i  DnB tilfredsstiller kravene i lov om offentlig tjenestepensjonsordning. Årets premie utgjør kr 
228 718

Ytelser til ledende personer Allmenningsbestyrer Styret
Lønn 987 395 341 450
Pensjonskostnader 181 269 0
Annen godtgjørelse 4 392 0
Sum 1 173 056 341 450

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 53 250.
I tillegg kommer honorar for utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer kr 20 500 og andre tjenester 
med kr 4 080.

Vang Almenning Side 6
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Noter 2019

Note 4 Andre Driftskostnader

I andre driftskostnader inngår: 2019 2018
Skogkultur 3 268 539 2 158 818
Hogst og fremkjøring tømmer 3 722 478 3 289 586
Veger 5 252 378 3 974 010
Jakt, fiske og utmark 360 423 122 956
Drift hyttefelt 518 337 307 021
Teknisk utstyr drift og vedlikehold 553 719 485 886
Bygningsvedlikehold 74 574 193 709
Forsikringer 54 037 225 046
Kontorutgifter 285 347 381 277
Markedsføring 123 366 75 479
Strøm, olje og komm.avg. 969 763 954 717
Andre kostnader 986 340 1 776 966
Sum 16 169 302 13 945 471

Note 5 Anleggsmidler

Inventar,
maskiner og

anlegg

Skogbruksplan Bygninger og
andre

grunnarealer

Sum
 

 
 

2 671 233 620 205 6 791 479Anskaffelseskost pr. 01.01.19 10 082 917
460 519 2 211 343+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 2 671 862

3 131 752 620 205 9 002 822= Anskaffelseskost 31.12.19 12 754 779
2 381 369 478 205 3 459 074Akkumulerte avskrivninger 31.12.19 6 318 648
750 383 142 000 5 543 748= Bokført verdi 31.12.19 6 436 131
81 000 62 000 287 400Årets ordinære avskrivninger 430 400

0-10 år 10 år 0-20 årØkonomisk levetid

Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak m.v. 

Eierandel Balanseførtverdi
Anleggsmidler 
Hedalm Holding AS 7,48% 1 261 806
Birkebeinerkilden AS 5,56% 10 000
Andel i Mjøsen Skog AS 325 916
Sum 1 597 722

Hedalm Holding AS eier Hedalm Eiendom AS 100%.

Aksjer i Hedalm Holding AS er nedskrevet med kr 355 129. 

Aksjene i Birkebeinerkilden AS ble i 2013 nedskrevet med kr 101 000. Nedskrivningen ble klassifisert som 
annen finanskostnad.

Vang Almenning Side 7
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Noter 2019

Note 7 Fordringer 

2019 2018
Fordringer med forfall senere enn ett år

Hedalm Holding AS 2 008 973 1 962 271
Sum 2 008 973 1 962 271
Langsiktig fordring på Hedalm Holding AS nedbetales når likviditeten i selskapet tillater det og hovedstol 
på fordingen er kr 2 618 883. Fordringen renteberegnes på markedsmessige vilkår, renteinntekter 2019 
utgjør kr 46 702. Det er ikke nedbetalt noe i 2019.

Note 8 Skogavgiftskonto

2019 2018
Statsbidrag skogkultur/veger 1 573 355 1 194 685
Renter kulturfond 2 426 2 568
Sum tilførsel 1 575 781 1 197 253

Grøfting 114 423 333 741
Planting 1 311 198 417 478
Gjødsling 0 447 250
Ungskogpleie 830 957 438 618
Markberedning 777 047 351 630
Skogsbilveger 2 913 142 2 913 142
Sum forbruk 5 946 766 4 901 860

Årets til førsel 1 575 781 1 197 253
Årets forbruk 5 946 766 4 901 860
Årets endring belastet drift -4 370 985 -3 704 607

Note 9 Bruksrettsytelser

2019 2018

Rabatt på trelast, ved og grøfterør 339 904 313 172
Rabatt på flis 313 295 247 003
Bidrag på driftsbygning 356 310 165 550
Tilskudd grus 20 474 0
Tilbakebetalt bruksrettsytelse 0 0

Sum bruksrettsytelser 1 029 983 725 725

Vang Almenning Side 8
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Noter 2019

Note 10 Egenkapital

31.12.2018 Årets endring 31.12.2019

Bunden kapital:
Skogkulturfond 242 605 2 426 245 031
Eiendomsfond 13 775 709 137 757 13 913 466
Sum bunden egenkapital 14 018 314 140 183 14 158 497

Fri egenkapital (kapitalkonto) 12 258 530 4 558 527 16 817 057

Sum egenkapital 26 276 844 4 698 710 30 975 554

 Note 11 Skatt

2019 2018
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Skatt på inntekt 0 0
Skatt på formue 15 543 10 357
Sum beregnet betalbar skatt 15 543 10 357

Endring i utsatt skatt
For lite/mye avsatt tidligere år 0 0
Årets totale skattekostnad 15 543 10 357

Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel -5 376 748 -4 855 522
Beregnet utsatt skattefordel 22% -1 182 884 -1 068 215

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregning 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 12 Beholdninger

2019 2018
Grus 946 160 1 260 660
Opparbeidede tomter Gåsbu Hyttegrend 11 296 509 9 896 429
Brumund hyttefelt 752 689 811 638
St.Olav - Stenfjellet 135 167 71 541
Sum 13 130 526 12 040 268

Vang Almenning Side 9
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Noter 2019

Note 13 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 101 035.

 Note 14 Andre inntekter

2019 2018

Jaktinntekter 857 256 867 886
Innfestingsavgift 1 144 400 1 710 000
Festeavgifter, serviceavgift 3 105 067 2 874 891
Salg av hyttetomter 5 578 995 6 824 095
Inntekter fra veg og parkering 3 270 776 2 876 074
Statsbidrag og erstatninger 1 109 485 351 251
Pukk/ grus/ masse 2 562 564 535 213
Andre inntekter 1 906 725 1 242 266
Salg driftsmidler 13 000 0
Sum 19 548 269 17 281 676

Vang Almenning Side 10
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Uavhengig revisors beretning 

Til årsmøte i Vang Almenning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Vang Almenning. 

Årsregnskapet består av:  
• Balanse per 31. desember 2019 
• Resultatregnskap for 2019 
• Noter til årsregnskapet, herunder et 

sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og 
forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets finansielle stilling per 31. desember 
2019 og av dets resultater for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsrapporten, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

Styret og bestyrers ansvar for årsregnskapet 

Styret og bestyrer (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det 
internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.   side 2 av 2 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Tom Erik Lehne 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Ifølge allmenningsloven skal valgkomiteens forslag, 
kunngjøres senest 3 uker før årsmøtet, det vil si innen 
torsdag 12. mars 2020

STYRET
Følgende 4 personer er, i trukket rekkefølge, foreslått av 
valgkomiteen som styremedlemmer/varamedlemmer:
• Georg Magnus Heiberg,  Dystvold Vestre (ny)
• Johs Wetten, Gihle (gjenvalg)
• Øystein Knutsen, Libakken (ny)
• Frode Løberg, Greftenmoen (gjenvalg)

VALGKOMITEEN BESTÅR AV:
•  Harald Olstad leder  

(på valg 2020, foreslås gjenvalgt)

• Øyvin Gabrielsen 

•  Ingeborg Margrethe Hoelstad Hellem  
(på valg 2020, foreslås gjenvalgt)

• Ola Lombnæs

•  Kristian Pandum  
(på valg 2020, foreslås gjenvalgt)

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

Valg Vang Almenning 2020
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JOHS WETTEN

Gihle Gård, utleid til Graminor 
AS. 
Født 1952. 
Gift, tre voksne barn. 
Jobber i vekstsesongen for 
Graminor AS. Driver egen skog i 
Vang og Søndre Land. Har bak 
meg fire perioder i styret for Vang 
Almenning, nå som styreleder. Vi 

er inne i en periode med stor aktivitet hvor omsetnin-
gen øker og resultatet bedres. Vi er i gang med å sette 
store skogarealer i produksjon med tanke på framtidig 
avvirkning. Etableringen av Vang Fjelltak på Gåsbu vil 
gi oss viktige masseresurser til å vedlikeholde vegnettet 
vårt og vil gi gode inntekter. Fjelltaket vil også kunne 
dekke de bruksberettigedes behov for grus og masser.
Vår langsiktige strategi er å fremme en bærekraftig 
økonomisk utvikling med mål om øke bruksrettytelsene 
i årene framover. Vi vil framover satse mye på å få til 
et godt samarbeid med ulike interessegrupper som er 
brukere av almenningen. Vi er største grunneier i 
Hamar Kommune og er avhengig av et godt samar-
beid med kommunen både på politisk og administra-
tivt nivå.
 

FRODE LØBERG

Alder: 52 år
Familie: Gift og har 2 døtre
Bosted: Greftenmoen (Moa) 
Yrke: Jobber i Mjøsen Murmester-
forretning AS som Driftssjef / 
Murmester. Dette er en murmes-
terbedrift som har ca 25 fast 
ansatte med en årlig omsetning 
på ca. 30-35 millioner.

Har sittet 2 perioder i styret i VA, og synes det har 
vært svært givende å være med på å utvikle og 
forvalte verdiene som befinner seg i VA, slik at dette 
skal gi god og langsiktig lønnsomhet for eierne. Jeg er 
fortsatt veldig motivert til å sitte i styret i en periode til.
Det er viktig å tilrettelegge for godt samarbeid med 
lag og foreninger som er brukere av allmenningen.
Synes det er viktig å gjøre Gåsbu området mere 
attraktivt på sommertid, og asfaltert rulleskiløype hos 
VSF, ville gjort at  mange flere hadde brukt området 
på sommeren.

 

ØYSTEIN KNUTSEN

53 år samboer, 2 barn.
Gått Jønsberg landbrukssko-
le, agronom. Tok over 
småbruket Libakken i 1995. 
Drev med 65 vinterfora sau i 
tillegg til jobb utenom som 
røkter i grisehus samt 
gårdsarbeid fram til 2007. 
Siden 2007 har jeg drevet 

som fulltids sauebonde og har i dag 265 vinter-
fora sau. Har kun 40 da dyrket og 200 da skog 
sjøl, som for det det meste er uthogd til beite. Leier 
i tillegg 13 andre bruk i Øståsen, så jeg dispone-
rer 350 da til grasproduksjon.
Jeg er aktiv bruker av Vang Almenning med ca 
700 sau på beite i Åstadalen, dette gir god 
lokalkunnskap om Vang Almenning. Er ellers 
opptatt av at Vang Almenning skal utnytte og 
forvalte sine ressurser til det beste for sine bruks-
berettigede og alle andre brukere av Vang 
Almenning sine områder, samt kommende 
generasjoner

GEORG MAGNUS HEIBERG

27 år, gift, ett barn.
Driver med økologisk 
melkeproduksjon med setring 
i Vang Almenning. Driver pr. 
dags dato å bygger nytt 
melkekufjøs med flyttbar 
melkerobot. I 2021 blir det 
melkerobot på setra.

Jeg er en utadvendt person med organisasjonser-
faring fra forskjellige verv i bygdeungdomslaget. 
Noe jeg tror kan være nyttig hvis jeg blir valgt inn 
i styret. 

Jeg ønsker å komme inn i styret for å være med å 
styrke Vang Almenning, bidra til økt aktivitet som 
styrker verdiskapningen. Vil også bidra til at 
bruksberettige får mer og si og får en større del av 
bruksytelsene. At beitenæringen får utnytte 
beitene er også viktig.

Presentasjon av kandidater til styret

Godt valg!
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Returardesse:
Vang Almenning
Høyvangvegen 40
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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 prosent 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 150,- per. m²
Isolert driftsbygning: kr 175,- per. m²
Vedlikehold/skifting av utvendig tak, kun driftsbygning: kr 90,- per. m²
Vedlikehold/utskifting av innvendig tak, kun driftsbygning: kr 70,- 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
– Grus kjøpt i Vang Fjelltak
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 2020 må være levert inn til allmenningskontoret innen
5. januar 2021.

KATEGORI 3: TILSKUDD TIL STYRKING AV NÆRINGSGRUNNLAGET.

Ytelse for 2020
Allmenningen forplikter seg til å yte minimum 1 000 000 kr til bruksretten.

BESØKSADRESSE: 

Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu.
Tlf: 477 11 900. 
E-post: firmapost@vangalmenning.no


