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ÅRSMØTE
Fredag 9. april 2021

Styret 2020, fra venstre: Olve Sæhlie, Marianne Tomter Nylund, Magne Th. Svenkerud bestyrer, Frode Løberg, Johs Wetten og 
Johannes Ingvoldstad.

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! 

Årsmøtet holdes via Teams fredag 9. april kl 1830. Påmelding til årsmøtet  
innen onsdag 7. april på e-post: firmapost@vangalmenning.no, så får du  
tilsendt lenke til møtet.



Visste du at:
• Tilvekst skog 32 500 m3 binder 32 500 tonn co2

• Hogst 20 000 m3

• Det er satt ut 217 000 planter i 2020
• 1 million kroner på løypekjøring og tilrettelegging friluftsliv
• 116 845 besøk i allmenningen i 2020 
• 12,9 millioner kroner brukt på veger i 2020
• 740 hytter i allmenningen
• Forsyner nærområdet med kortreist grus
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Styrets årsmelding for 2020
VIRKSOMHET

Vang Almenning er en bygdeallmenning i Hamar 
kommune på 220 000 dekar hvorav 97 000 dekar er 
produktiv skog. Virksomheten omfatter skogsdrift, fjelltak, 
salg av jakt, hyttefelt og tilrettelegging for friluftsliv. 

Allmenningen 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 2019 ble holdt på Høyvang 20. august etter 
utsettelse fra 3. april på grunn av covid 19 - pandemien, 
revisor deltok på møtet. 

Styret har hatt 12 styremøter, hvorav 2 med befaring og 
det er behandlet 63 saker. Styret har befart Bergset,  
Gåsbu hyttegrend, Vang Massetak, Brumund, hogstfelt 
vest for Lavlia, forlengelse av Tømmervegen (Raufjellslia)  
og planlagte hogster ved Brumundsjøen.

REPRESENTASJON

Hedalm AS Magne Th. Svenkerud
Hedemarken Turistløyper Frode Løberg
Arealplanutvalg Hamar kommune Johannes Ingvoldstad
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

På grunn av pandemien ble det ikke holdt informasjonsmøte.
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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 
skogforvaltningen 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 
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 32 500 m3. Dagens avvirkning er tilpasset 
tilgjengelige tømmer ressurser og tilvekst. Avvirkning 
av gamle glissne bestand vil bli prioritert framover. 
Kontroll av foryngelsesfelter viser behov for noe 
suppleringsplanting på enkelte felt.

SAMMENSETNING OG ENDRINGER I FLORA OG FAUNA

Allmenningen har statistikk over jaktutbytte, beiteforhold 
mv. Det har ikke vært registrert spesielle hendelser, og 
generelt vurderes sammensetningen av flora og fauna 

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

MILJØMESSIGE OG SOSIALE PÅVIRKNINGER

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. Fylkesmannen er 
forvaltningsmyndighet for reservatene, og gjennom 
oppsyn er det ikke rapportert om hendelser i konflikt 
med verneformålet. Allmenningen har gjennomført 
miljøregistrering med kartlegging av nøkkelbiotoper, 
og 1 850 da. er avsatt som nøkkelbiotoper. Det har 
ikke vært skader på nøkkelbiotoper i Vang Allmenning i 
2020. Ved gjennomføring av skogbrukstiltak gjøres det 
en før og etter vurdering. I dette ligger konsultasjon av 
aktuelle databaser. 

Det er registrert 1 avvik knyttet til Tiurleik. Det ble hogd 
i nærheten av en Tiurleik uten at det ble tatt tilstrekkelig 
hensyn. Tiuren hadde flyttet leikområdet 500 meter, dette 
var varslet til Glommen Mjøsen skog uten at posisjon var 

endret i kartet. Ved hogsten ble det avsatt hensynsone 
ved den opprinnelige posisjon.

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 
samt oppfølging av skogbruksplan leies fra Glommen 
Mjøsen Skog.

Vang Almenning har betydelig aktivitet knyttet til 
fritidsaktiviteter og friluftsliv. Skogsbilvegene er i 
hovedsak åpne for fri ferdsel store deler av året, mot 
betaling av bomavgift. Allmenningen har gjennom 
representasjon og møter jevnlig dialog med aktuelle 
brukergrupper. 

Organisasjon, personale og arbeidsmiljø
Vang Almenning hadde pr. 31.12.2020 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). 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

Vang Almenning har avtale med Youpark som 1. 
desember 2019 overtok driften av bommen på Gåsbu. 

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

Bruksrett
Pr. 31.12.2020 var det 360 eiendommer som hadde bruksrett i Vang Almenning.
 
Bruksrettytelser fordelt på formål for år 2020:
Bidrag driftsbygning :  kr.    677 980
Flis :  kr.    396 779
Rabatt på trelast, ved, grøfterør og grus :  kr. 1 468 422

Den samlede bruksrettsytelsen i 2020 var på kr. 2 543 182.

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. 
Styret har vedtatt en økning på tilskudd til nybygg og 
utskifting av tak for 2020. Økte ytelser kombinert med økt 

 
aktivitet hos de bruksberettigede gir en gledelig økning av 
ytelsene for 2020. Det utbetales for 2020 kr 2 543 182 i 
bruksrettsytelse, en økning på kr 1 513 199 fra 2019. 

Oversikt over bruksrettytelsene står bakerst i årsmeldingen 
og er også lagt ut på allmenningens hjemmesider:
www.vangalmenning.no.

Beiting i Vang Almenning sommeren 2020
Beitebrukere i Vang Almenning: 8 slipper sau og 3 storfe. 
En seter er i drift med mjølkeproduksjon.

Beitesesongen 2020 har vært sterkt preget av rovdyr. Det 
var observasjoner og dokumenterte skader både i Furnes, 
Vang, Løten nord og Løten sør gjennom hele sommeren.  
3 ulver ble felt i Løten i løpet av beitesesongen, men takket 
være et aktivt og dyktig skadefellingslag så har man 
allikevel unngått store skader/tap. 

I Vang har det vært relativt store tap i enkeltbesetninger 
mot grensa til Furnes. Det har blitt dokumentert skader av 
fredet rovvilt, men med ukjent skadegjører. Det er observert 
jerv og ulv i området.  

Det ble i 2020 skutt en jerv i Vang Almenning ved 
Spjeldsjøen i slutten av september. 

DYR SLUPPET PÅ UTMARKSBEITE:

År Søyer Lam Småfe Tapt småfe Storfe Tapt storfe

2020 740 1210 1950 91 (4,7%) 277 2 (0,7%)

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 %)
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Eiendomsforhold
1. desember 2019 tok Finter Mobility AS med merke-
navnet Youpark over driften av bommen på Gåsbu, 
bomsystemet har etter det fungert bra. Dette bom- 

systemet blir mer vanlig og et anlegg med fysiske bom-
mer ville ikke hatt kapasitet til å betjene nåværende 
trafikk.

GARASJE GÅSBU

Gjennom året er det planlagt ny garasje på Gåsbu. 
Det ble vurderet å bygge dette med treningsrom for 
utøverne i Vang Skiløperforening (VSF), men det lot 
seg ikke gjøre. I januar 2021 er det avklart at å bygge 
treningsrom inn i et nytt servicebygg blir brann og 
bygningsteknisk utfordrende. Det viste seg også at 
et bygg som skulle brukes av både allmenningen og 
VSF ikke ville motta tippemidler. I samråd med Vang 

Skiløperforening er det derfor besluttet å ikke bygge 
treningsrom. Det vil derfor bygges et nytt servicebygg 
med garasjer for 2 løypemaskiner, verkstedrom, 
lagerplass og en administrativ avdeling. Det blir da 
felles garasje for løypemaskinene til VSF og Hedmarken 
turistløyper. VSF får da frigjort plass i nåværende 
garasje, til annet bruk. 

NATURSTIEN

Etter restaurering av stien i 2016 har Vang Almenning 
bygd ny gapahuk på rasteplassen ved Østeråa. Nye 
skilt ble 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 hvor det drives aktivt 
skogbruk. Lionsklubb Vang har i tillegg til å støtte stien 
økonomisk gjort en stor dugnadsjobb med å oppgradere 
stien med nye rasteplasser og skilt. Stien er mye brukt og 
det planlegges nyåpning av stien til våren.

HEGGVIN AVFALLSPLASS

Sirkula IKS har ekspropriert tomt på Heggvin. Vang 
Almenning var ikke enig i grunnlaget for erstatning i 
dommen som ble gitt i tingretten og anket til behandling 
i Lagmannsretten i august 2019. Ny dom ble avsagt i 
oktober 2019 og tilkjent erstatning ble nær fordoblet. 
Dommen ble anket til Høyesterett av Sirkula IKS, men 

Høyesterett avviste anken i januar 2020. Arealene 
på Heggvin ble oppmålt høsten 2020 til 301 da og 
er opprettet som egen eiendom gnr 202 bnr 148 
og vil bli skjøtet over til Sirkula IKS i februar 2021. 
Vang Almenning er tilkjent kr 30 984 000 for denne 
eiendommen på Heggvin.

NORSVIN BERGSETMARKA

Med ferdigstillelse av karantenestasjonen i 2019 
er Norsvins utbygging på Bergset ferdig. Norsvin’s 
produksjon på Bergset dekker behovet for svinesemin i 
det norske markedet samt til eksport. 
Vang Almenning har nå ferdigstilt området ved å rive 
et gammelt materiallager og foretatt en opprydding. 
Et annet materiallager er pusset opp og brukes av 

allmenningen. Grave traseer for vann - avløp og 
områder som var oppgravde i forbindelse med Norsvin’s 
bygging er tilplantet med gran og furu. Når dette vokser 
til, vil område fremstå med et pent skogbilde. Skogen vil 
også bidra til å redusere faren for luftbåren smitte inn i 
Norsvin’s besetninger på Bergset sag.
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FJELLTAK GÅSBU

2020 var første hele driftsår i fjelltaket, etter at 
leveransene til utbygging av R 25 ble avsluttet i desember 
2019, er massene fra fjelltaket solgt til lokalmarkedet. 
Bruksberettigede er en betydelig kundegruppe. 

Økt transport på veinettet opp til Gåsbu førte til at 
Vangsåsen Vel sendte klage til Bergverksdirektoratet som i 
sitt svar konkluderte med at reguleringsplan var utarbeidet 
i henhold til gjeldende lovverk og driften er i henhold til 
reguleringsplan og driftskonsesjon. Ut fra at det har vært 
klager på transporten til og fra fjelltaket ønsket Hamar 

kommune en analyse av trafikkmengden på vegene nord 
for R25. Analysen viser at aktiviteten i fjelltaket fører til økt 
trafikk på Gåsbu-, Lagerå- og Øståsvegen opp til Gåsbu. 
På det øvrige vegnettet utgjør massetransporten så liten 
andel at det ikke er merkbart.

Fjelltaket er avgjørende for vedlikehold og oppgradering 
av vegnettet i allmenningen. I tillegg til salg av fjellmasser 
for kr 1,6 mill utgjør kostnadsbesparelse på allmenningens 
vegprosjekter kr 4 mill på grunn av gunstig innkjøp og  
kort frakt.

Asfaltering ved Gåsbu parkering.
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Tømmerdrift

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

3 318 566 35 779 18 609

4 314 150 28 158 10 755 

5 135 976 14 361 3 186

Totalsum 768 692 78 298 32 550

Skogbruksleder Eivind Nordby orienterer styret under befaring av hogstfelt ved Ingridsbekken øst for Lavlia.

AVVIRKNING:

Det er avvirket 20 138 m3 tømmer. Det ble hogd i alt 18000 m3 i Raufjellslia, og fra Furnes til Brumund. All slutt-
avvirkning ble utført fra 1. januar til 1. mai. Tømmerprisen gikk ned 2. halvår slik at det var gunstig å avvirke  
1. halvår. På høsten ble det tynnet 2000 m3 i Gråbensdalen, Flagstadelvdalen og nord for Puttsjøen.

Hkl m3 Produk-
tivt areal 
(dekar)

Tilvekst 
m3

3 318566 35779 18609

4 314150 28158 10755

5 135976 14361 3186

SUM 768692 78298 32550

Dagens avvirkning er tilpasset tilgjengelige tømmer 
ressurser og tilvekst. Avvirkning av gamle glisne be-
stand vil bli prioritert framover.
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Avvirkning og salg i m3 uten bark: 
Sortiment Gran 

m3
Furu 
m3

Bjørk 
m3

Sum 
m3

Gjennomsnittspriser kr. 
Pr. m3

Sagtømmer 3224 2890 0 6114 2020 – 529, 2019 – 515, 2018 – 526, 2017 - 450 

Massevirke 7970 5620 120 13710 2020 – 333, 2019 – 360, 2018 – 332, 2017 - 221 

Biovirke og 
ved 

314 0 0 314

SUM 11508 8510 120 20138 Prisene er etter bonuser og avgifter

Som det fremgår av tabellen var det en prisnedgang på massevirke i 2020. 
All hogst er gjort maskinelt og alt virke ble levert gjennom Glommen Mjøsen Skog. 

SKOGKULTUR:

Ungskogpleie og planting er utført av Mjøsen Skog. Det ble investert 2 673 117 kr i skogen, og allmenningen mottok 
273 675 kr i tilskudd for den skogskjøtsel som ble gjort. 

PLANTING: 

Det ble plantet 217 000 gran- og furuplanter på følgende steder: Raufjellslia, Kveådammen, Haugsætermarka, Nybu-
sjøen, et lite felt i Kubekklia og på Bergset. Kostnad: 1 166 694 kr.

Kostnad plantekjøp med planting 5,37 kr/plante snitt av M60 og M95.

UNGSKOGPLEIE/FORHÅNDSRYDDING: 

Det ble utført 1343 da med ungskogpleie og forhåndsrydding på følgende steder: Puttsjøen, Måsætra, Haugsæter-
marka, Brumund, Nysætra, Raufjellslia og Ørjevegen
Kostnad: 780 656 kr.

MARKBEREDNING, SPORSLETTING OG GRØFTERENSK:

Markberedning ble utført på 350 da med gravemaskin, i Raufjellslia, Jomfrudalen og Bolsdalslia. Det ble gjort grøfte-
rensk av 17 675 meter og sporsletting blir utført etter hogst. 

KONTROLL AV FORYNGELSE: 

Foryngelseskontroll er utført rundt Jomfrudalen, Raufjellslia og deler av Flagstadelvdalen.
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Hyttetomter
Det var liten etterspørsel etter hyttetomter før påske, men 
etter påske var det økende pågang og mot jul var salget 
meget bra.

Det er ingen ledige tomter på St.Olav

Hyttefeltet Brumund Sør har 44 tomter og det er nå festet 
bort 38 tomter på feltet. Det er foretatt hogst sør/sørøst 
for feltet som gir en flott utsikt fra disse tomtene.

Skiløyper og stier
Det er gitt tilskudd til Hedmarken Turistløyper for opp-
kjøring av skiløyper på kr. 500 000. 
I tillegg har Vang Almenning bekostet løypekjøring på 
Gåsbu hyttegrend, Brumund, Sjusjøløypa og Bringbu. 
Samlet kostnad 717 000 kr. Dette har blitt utført av 
 Hedemarken Turistløyper (Brumund) og Løvlien løype  
drift på Sjusjøløypa og Bringbu.
Vang skiløperforening har blitt leid inn for å kjøre nedre 
deler av løypenettet fra Gåsbu, når Hedmarken Turist-
løyper har kjørt opp rundt Brumund. Sjusjøløypa og 
løypene på Bringbu ble kjørt opp fra 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. Skiløypa Bårdsætra – Appelsinhaugen.

Hundestadion
Etter forhandlinger gjennom året er det enighet med 
Hamar Trekkhundklubb om å flytte trekkhund klubbens 
stadion fra Ormsætermyra til Blæstadfeltet. Vang Almen-
ning kjøper HTK’s klubbhus og garasje på Ormsæter-
myra. Arbeidet med reguleringsplan for ny hundestadion 

på Blæstadfeltet er igangsatt og forventes ferdigstilt i 
løpet av 2021.
Reguleringsplanen på Ormsætermyra for bruk av om-
rådet til hundestadion og opptrekk av hanglidere vil bli 
opphevet og området vil bli brukt til skogbruk.
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Jakt og fiske

Foto Eivind Nordby

ELG OG HJORTEJAKT

Av en elgkvote på 52 dyr ble 47 felt. Jaktlagene fikk 
også i år mulighet til å jakte hjort ut fra en felles kvote på 
20 dyr innenfor elgregionens område. Det ble observert 
dyr, men ingen hjort ble skutt i Vang. Terje Nilssen 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 alle felt under jakten. 

RÅDYRJAKT

Det er solgt 22 jaktkort. Det ble felt 5 dyr.

SMÅVILTJAKT

Salg av småviltjakt skjer gjennom Vang Jakt og 
 Fiske forening (VJFF).  Jaktkortene selges på INATUR. 
Denne løsningen gir god tilgjengelighet for jegerne 
samtidig som løsningen gir gode rapporter og oversikter 
for  rettighetshaver. Det ble solgt 374 jaktkort i 2020 
mot 223 i 2019. Fellingsstatistikken tilsier at det var et 
relativt godt år for rype og skogsfugl. Detaljerte fellings-

statistikker kan leses på VJFF sin hjemmeside.
Det ble gitt fellingstillatelse på 4 bevere, to ble felt. 
Hamar Kommune fastsatte jaktkvoten på bakgrunn av 
grundig taksering.

VJFF har ansvar for jaktoppsynet. 

FISKE

Det er solgt flere fiskekort enn på mange år. Også i år 
er det satt ut ca 900 settefisk. Det arbeides for oppstart 
av kalking i Flagstadelva ved utlegging av gytegrus på 

kjente gyteplasser nedenfor Tørrbustilfalla. Oppstart av 
kalkingsanlegget på Nybu vurderes også. VJFF har sikret 
seg tilgang til settefisk for kommende 4 år. 
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Veger

Rør som erstatter bru over Grønholtbekken på Nysætra. Oppgradering av veger og bruer er prioritert i allmenningen.

Oppgradering av vegene fortsatte i 2020. Det ble asfal-
tert fra Gåsbu til Fjelltaket.
Vegen ned til Nordre Brennsætra med forlengelse nord-
over Brennsæteråsen er ferdigstilt.
Forlengelse av Tømmervegen med 500 meter er ferdig-
stilt. Det er bygd ny trase med rør over Grønholtbekken 
på Nysætra som erstatter gammel bru, og det er startet 
bygging av ny veg til Lundssætra. Fjellvegen fra Puttsjø 
krysset til St.Olav er grøfterensket.
På følgende bruer er det satt opp nye rekkverk/autovern: 
Lavåa Nordre Brennsætra, Grønholtbekken, Nysætra, 
Spjeldåa, Kittilåa og Raufjellsbekken. Det er kjørt grus på 
Fjellvegen fra St.Olav til Brumund. På det øvrige veinettet 
er det gjort generelt vedlikehold. Det er brukt 40 000 
tonn fjellmasser på vegene i 2020.

Kostnader sommer inklusive vegbygging kr. 10 952 261

Kostnader vintervedlikehold kr.1 869 966.

Bildet viser opprusting av Lageråkvislavegen, en flerbruksveg 
som blir brukt til skiløype om vinteren, hytte, turveg og drifts-
veg for allmenningen om sommeren.

UTDRAG PASSERING BOMMEN PÅ GÅSBU 2020

Dato
2020

Besøk Inn-
kjørs-
ler

Ut-
kjørs-
ler

Inntil 
3500 
kg

Over 
3500 
kg

Over 
7500 
kg

Motor-
sykkel

Tilhen-
ger 
lastebil

Traktor Cam-
pingbil

31.12. 233893 116845 117048 197770 628 28683 548 6390 1603 297
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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 er avviklet i 2019.

Resultatet etter skatt i Hedalm Holding AS ble i 2020 på 
1 374 116 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. Resul-
tatet påvirkes negativt av nedgang i antall solgte hytte-
tomter, 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 fjell-
vegen har blitt aktivert samme prinsipp som i 2019 

Årsresultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr  5 641 900
Driftsresultat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr  5 479 871
Utbetalte bruksrettytelser  . . . . . . . . .  Kr  2 543 185
Overført skogkulturfond  . . . . . . . . . .  Kr  2 450
Overført eiendomsfond  . . . . . . . . . . . .  Kr   6 143 043
Overskudd overført 
til fri egenkapital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kr  -3 046 778

109 543 921
1818 1786 21582199 2692
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UTVIKLING I OMSETNING/KOSTNADER

Omsetning og kostnader  
i 1000 kr
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Framtidsutsikter  
PLANER FOR 2021

Avvirkning ca. 20 000 m3 planting 350 000 planter gran og furu, avstandsregulering 2 000 daa, 
markberedning 700 daa og grøfterensk der det er behov.

HYTTER

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 tiknytning til eksiste-
rende 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.

Eksproprierte arealer på Heggvin er oppmålt og gitt gnr 
202 bnr 148, Sirkula IKS vil overta denne eiendommen i 
februar, VA mottar kr 30 984 000 for gnr 202 bnr 148.

Oppgradering av veiene i Vang Almenning fortsetter i 
2021.

Prosjektering av nytt garasje/service bygg vil bli sluttført i 
2021, 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 2020. 

09.03.2021

STYRET I VANG ALMENNING
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Vang Almenning

Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader Note 2020 2019

Salgsinnt ekt 8 233 511 8 558 213
Annen innt ekt 8,  14 21 162 662 19 548 269
Sum driftsinntekter 29 396 173 28 106 481

Varekost nad 3 495 545 3 098 160
Lønnskost nad 3 2 489 627 2 396 338
Avskrivninger 5 573 400 430 400
Annen drif t skost nad 3,  4,  8 17 357 730 16 169 302
Sum driftskostnader 23 916 302 22 094 200

Driftsresultat 5 479 871 6 012 281

Finansinntekter og -kostnader

Innt ekt  på invest ering i t i lknyt t et  selskap 6 102 784 0
Rent einnt ekt 7 70 707 89 143
Nedskrivning av f inansiel le eiendeler 6 0 355 129
Rent ekost nader 4 422 2 059
Resultat av finansposter 169 069 -268 045

Ordinært resultat før skattekostnad 5 648 940 5 744 236

Skat t ekost nad på ordinært  result at 11 7 040 15 543

Årets resultat 10 5 641 900 5 728 693

Som er brukt til:

Bruksret t syt elser 9 2 543 185 1 029 983
Overført  skogkult urfond 10 2 450 2 426
Overført  eiendomsfond 10 6 143 043 137 757
Fra/ t i l  kapit alkont o 10 -3 046 778 4 558 527
Sum overføringer 5 641 900 5 728 693
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Vang Almenning

Balanse pr.  31.12.

EIENDELER Note 2020 2019

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Fast  eiendom 5 10 293 831 5 543 748
Drif t sløsøre og skogbruksplan 5 712 983 892 383
Sum varige driftsmidler 5 11 006 814 6 436 131

Finansielle anleggsmidler

Invest eringer i aksj er og andeler 6 1 700 506 1 597 722
Andre fordringer 7 2 028 058 2 008 973
Sum finansielle anleggsmidler 3 728 563 3 606 694

Sum anleggsmidler 14 735 377 10 042 825

OMLØPSMIDLER

Varer

Varelager 12 11 332 568 13 130 526

Fordringer

Kundefordringer 661 167 1 982 037
Andre fordringer 1 602 647 1 665 971
Sum fordringer 2 263 814 3 648 008

Bankinnskudd og kontanter

Bankinnskudd og kont ant er 13 9 876 207 8 548 023

Sum omløpsmidler 23 472 589 25 326 557

SUM  EIENDELER 38 207 966 35 369 382
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Vang Almenning

Balanse pr.  31.12.

EGENKAPITAL  OG  GJELD Note 2020 2019

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Egenkapit al 10 34 074 269 30 975 554
Sum opptjent egenkapital 34 074 269 30 975 554

Sum egenkapital 10 34 074 269 30 975 554

GJELD

Kortsiktig gjeld

Leverandørgj eld 706 531 2 565 569
Bet albar skat t 11 7 040 15 543
Skyldige of fent l ige avgif t er 13 332 383 273 798
Annen kort sikt ig gj eld 3 087 743 1 538 918
Sum kortsiktig gjeld 4 133 697 4 393 828

Sum gjeld 4 133 697 4 393 828

SUM  EGENKAPITAL  OG  GJELD 38 207 966 35 369 382

                                        

Ridabu,  09.03.2021
St yret  i  Vang Almenning

Johs Wet t en
st yreleder

Frode Løberg
nest leder

Marianne Tomt er Nylund
st yremedlem

Olve Sæhlie
st yremedlem

Johannes Ingvoldst ad
st yremedlem

Magne Thorbj ørn Svenkerud
Allmenningsbest yrer
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Noter 2020

Regnskapsprinsipper
  

Årsregnskapet  er sat t  opp i  samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foret ak.

Driftsinntekter
Innt ekt sføring ved salg av varer skj er på leveringst idspunkt et .  Tj enest er innt ekt sføres et t er hvert  som de 
leveres.

Skatt
Allmenning er i  ut gangspunkt et  ikke et  eget  skat t esubj ekt .  Innt ekt er i  al lmenningen skal  derfor som 
hovedregel beskat t es på bruksberet t igedes hånd ved at  mot t at t  bruksret t syt elser er skat t epl ikt ige .  Et t er 
skat t eloven § 2-2 først e ledd bokst av h skal  imidlert id al lmenningskassen l ignes som eget  skat t esubj ekt .  
Med al lmenningskasse forst ås de midler som er oppspart  i  virksomhet en ved al lmenningens dr if t  og som er 
plassert  i  bank el ler annen virksomhet   (sidevirksomhet er) ut enom al lmenningskogen.  Denne virksomhet en 
beskat t es med 22 % av innt ekt  og 0,15 % på skat t epl ikt ig formue.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfat t er eiendeler best emt  t i l  var ig eie og bruk.  Anleggsmidler er vurdert  t i l  
anskaf felseskost .  Varige dr if t smidler balanseføres og avskrives over dr if t smidlet s økonomiske levet id.  
Avskrivningsperioden for fast  eiendom anskaf fet  et t er 2009 er dekomponert  i  en del som gj elder råbygget  
og en del som gj elder fast e t ekniske inst al lasj oner.  Varige dr if t smidler nedskrives t i l  gj envinnbart  beløp 
ved verdifal l  som forvent es ikke å være forbigående.  Gj envinnbart  beløp er det  høyest e av net t o salgsverdi 
og verdi i  bruk.  Verdi i  bruk er nåverdi av f remt idige kont ant st rømmer knyt t et  t i l  eiendelen.  Nedskrivingen 
reverseres når grunnlaget  for nedskrivingen ikke lenger er t i l  st ede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kort sikt ig gj eld omfat t er normalt  post er som forfal ler t i l  betal ing innen et t  år et t er 
balansedagen,  samt  post er som knyt t er seg t i l  varekret sløpet .  Omløpsmidler vurderes t i l  lavest e verdi av 
anskaf felseskost  og virkel ig verdi.

Varer
Tømmer og gruslager er vurdert  t i l  påløpne dr if t skost nader.  Andre lager er vurdert  t i l  det  lavest e av 
anskaf felseskost  og net t o salgsverdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres t i l  pålydende et t er f radrag for avset ning t i l  f orvent et  t ap.  
Avset ning t i l  t ap gj øres på grunnlag av en individuel l  vurdering av de enkelt e fordringene.

Pensjonsforpliktelser
Allmenningens pensj onsforpl ikt elser overfor nåværende ansat t e er dekket  ved en kol lekt iv 
pensj onsordning.  Året s innbet alt e pensj onspremie og innbet al ing t i l  pensj onspremiefond er kost nadsført  i  
result at regnskapet .

Vang Almenning Side 5
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Noter 2020

Note 2 Eierforhold 

Allmenningene hadde pr 31.12.2020 360 bruksberet t igede.

Note 3 Lønnskostnader og ytelser,  godtgjørelser t il daglig leder,  styret og revisor

Lønnskostnader 2020 2019
Lønninger 1 934 489 1 834 683
Arbeidsgiveravgif t 300 840 291 559
Pensj onskost nader 235 253 235 776
Andre yt elser 19 045 34 321
Sum 2 489 627 2 396 338

Selskapet  har i  2020 sysselsat t  2 årsverk.  

Pensjoner
Ikke balanseførte poster

Allmenningen er t i lknyt t et  AFP-ordningen.  Kost naden knyt t et  t i l  AFP ordningen ut gj orde for 2020 kr 
11 509.

I  t i l legg har al lmenningen pensj onsordning  i  DnB Livforsikr ing.  Ordningen omfat t er 2 ansat t e og gir  ret t  t i l  
def inert e f remt idige yt elser.  Innest ående pensj onspremiefond ut gj ør kr 8 957  ved ut gangen av året .  
Ordningen i   DnB t i l f redsst i l ler kravene i  lov om of fent l ig t j enest epensj onsordning.  Året s premie ut gj ør kr 
238 721

Ytelser t il ledende personer Allmenningsbestyrer Styret
Lønn 1 014 697 439 451
Pensj onskost nader 178 637 0
Annen godt gj ørelse 4 532 0
Sum 1 197 866 439 451

Revisor
Kost nadsført  revisj onshonorar for 2020 ut gj ør kr 50 168.
I t i l legg kommer honorar for ut arbeidelse av årsregnskap og l igningspapirer kr 16 350 og andre t j enest er 
med kr 9 600.

Vang Almenning Side 6
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Noter 2020

Note 4 Andre Driftskostnader

I andre dr if t skost nader inngår: 2020 2019
Skogkult ur 2 673 117 3 268 539
Hogst  og f remkj øring t ømmer 3 414 339 3 722 478
Veger 7 470 163 5 252 378
Jakt ,  f iske og ut mark 199 943 360 423
Drif t  hyt t efelt 64 702 518 337
Teknisk ut st yr dr if t  og vedl ikehold 908 723 553 719
Bygningsvedlikehold 218 583 74 574
Forsikringer 123 755 54 037
Kont orut gif t er 256 606 285 347
Markedsføring 110 628 123 366
St røm, ol j e og komm.avg. 726 537 969 763
Andre kost nader 1 190 636 986 340
Sum 17 357 730 16 169 302

Note 5 Anleggsmidler
 
  Inventar,  

maskiner og 
anlegg

Skogbruksplan Bygninger og 
andre 

grunnarealer

Sum
 

Anskaf felseskost  pr.  01.01.20 3 131 752 620 205 9 002 822 12 754 779
+ Tilgang kj øpt e dr if t smidler 5 129 299 5 129 299
= Anskaffelseskost 31.12.20 3 131 752 620 205 14 132 121 17 884 078

Akkumulert e avskrivninger 31.12.20 2 498 769 540 205 3 853 074 6 892 048
= Bokført verdi 31.12.20 632 983 80 000 10 279 047 10 992 030

Året s ordinære avskrivninger 117 400 62 000 394 000 573 400

Økonomisk levet id 0-10 år 10 år 0-20 år
      
      
Selskapet  har påbegynt  oppset t  av garasj eanlegg på Gåsbu.  Anlegg under ut førelse ut gj ør kr 14 784.
 

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

Eierandel Balanseførtverdi
Anleggsmidler 
Hedalm Holding AS 7,48% 1 364 590
Birkebeinerki lden AS 5,56% 10 000
Andel i  Mj øsen Skog AS 325 916
Sum 1 700 506

Hedalm Holding AS eier Hedalm Eiendom AS 100%.

Aksj er i  Hedalm Holding AS er j ust ert  med andel av året s overskudd med kr 102 784.  

Aksj ene i  Birkebeinerki lden AS ble i  2013 nedskrevet  med kr 101 000.  Nedskrivningen ble klassif isert  som 
annen f inanskost nad.

Vang Almenning Side 7
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Noter 2020

Note 7 Fordringer 

2020 2019
Fordringer med forfall senere enn ett år

Hedalm Holding AS 2 028 058 2 008 973
Sum 2 028 058 2 008 973
Langsikt ig fordring på Hedalm Holding AS nedbet ales når l ikvidit et en i  selskapet  t i l lat er det  og hovedst ol  
på fordingen er kr 2 618 883.  Fordringen rent eberegnes på markedsmessige vilkår,  rent einnt ekt er 2020 
ut gj ør kr 19 085.  Det  er ikke nedbet al t  noe i  2020.

Note 8 Skogavgiftskonto

2020 2019
St at sbidrag skogkul t ur/ veger 1 889 090 1 573 355
Rent er kul t urfond 2 450 2 426
Sum tilførsel 1 891 540 1 575 781

Grøf t ing 385 093 114 423
Plant ing 1 166 694 1 311 198
Gj ødsl ing 0 0
Ungskogpleie 780 656 830 957
Markberedning 198 574 777 047
Skogsbilveger 5 479 491 2 913 142
Sum forbruk 8 010 508 5 946 766

Året s t i l  førsel 1 891 540 1 575 781
Året s forbruk 8 010 508 5 946 766
Årets endring belastet drift -6 118 968 -4 370 985

Note 9 Bruksrettsytelser

2020 2019

Rabat t  på t relast ,  ved og grøf t erør 865 732 339 904
Rabat t  på f l is 396 782 313 295
Bidrag på dr if t sbygning 677 980 356 310
Tilskudd grus 602 691 20 474
Tilbakebet alt  bruksret t syt else 0 0

Sum bruksrettsytelser 2 543 185 1 029 983
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Noter 2020

Note 10 Egenkapital

31.12.2019 Årets endring 31.12.2020

Bunden kapit al :
Skogkult urfond 245 031 2 450 247 481
Eiendomsfond 13 913 466 6 143 043 20 056 509
Sum bunden egenkapit al 14 158 497 6 145 493 20 303 990

Fri egenkapit al (kapit alkont o) 16 817 057 -3 046 778 13 770 279

Sum egenkapital 30 975 554 3 098 715 34 074 269

 Note 11 Skatt

2020 2019
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Skat t  på innt ekt 0 0
Skat t  på formue 7 040 10 357
Sum beregnet  betalbar skat t 7 040 10 357

Endring i  ut sat t  skat t
For l i t e/ mye avsat t  t idl igere år 0 0
Årets totale skattekostnad 7 040 10 357

Grunnlag for beregning av ut sat t  skat t efordel -5 047 277 -3 623 960
Beregnet  ut sat t  skat t efordel 22% -890 401 -797 271

Alle midlert idige forskj el ler kan ut l ignes,  og det t e er gj ennomført  i  beregning av ut sat t  skat t efordel.  
Det  er også t at t  hensyn t i l  al lmenningens skat t eforhold.  I henhold t i l  gj eldende valgadgang for små 
virksomhet er,  er ut sat t  skat t efordel ikke oppført  i  balansen.

Note 12 Beholdninger

2020 2019
Grus 672 158 946 160
Opparbeidede t omt er Gåsbu Hyt t egrend 9 737 095 11 296 509
Brumund hyt t efelt 731 053 511 638
St .Olav - St enf j el let 192 261 135 167
Sum 11 332 568 12 889 475
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Noter 2020

Note 13 Bankinnskudd 

Innest ående midler på skat t et rekkskont o (bundne midler) er på kr.  139 167.  Skyldig skat t et rekk ut gj ør kr 
139 167

 Note 14 Andre inntekter

2020 2019

Jakt innt ekt er 848 698 857 256
Innfest ingsavgif t 785 000 1 144 400
Fest eavgif t er,  serviceavgif t 2 751 037 3 105 067
Salg av hyt t et omt er 8 779 565 5 578 995
Innt ekt er f ra veg og parkering 4 131 924 3 270 776
St at sbidrag og erst at ninger 444 576 1 109 485
Pukk/  grus/  masse 1 623 044 2 562 564
Andre innt ekt er 1 786 818 1 906 725
Salg dr if t smidler 12 000 13 000
Sum 21 162 662 19 548 269
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MMaaggnnee  TThhoorrbbjjøørrnn  SSvveennkkeerruudd
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Vang Almenning
Serienummer: 9578-5993-4-2777738
IP: 77.88.xxx.xxx
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MMaarriiaannnnee  TToommtteerr  NNyylluunndd
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Vang Almenning
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JJoohhaannnneess  IInnggvvoollddssttaadd
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Vang Almenning
Serienummer: 9578-5993-4-1563673
IP: 46.212.xxx.xxx
2021-03-11 14:22:28Z

OOllvvee  SSææhhlliiee
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Vang Almenning
Serienummer: 9578-5993-4-1523644
IP: 82.147.xxx.xxx
2021-03-11 15:24:22Z

FFrrooddee  LLøøbbeerrgg
SSttyyrreemmeeddlleemm
På vegne av: Vang Almenning
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Serienummer: 9578-5993-4-903712
IP: 85.167.xxx.xxx
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BDO AS 
Parkgata 83 
Postboks 460 
2304 Hamar 

 
 

Uavhengig revisors beretning Vang Almenning - 2020 side 1 av 2  

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 2020 
• Resultatregnskap for 2020 
• Kontantstrømoppstilling for 

regnskapsåret avsluttet pr 31. 
desember 2020. 

• 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 
2020 og av dets resultater og kontantstrømmer 
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 årsberetningen og annen 
informasjon i 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 
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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 nettverket BDO, 
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

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. 

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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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

TToomm  EErriikk  LLeehhnnee
PPaarrttnneerr
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-983096
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-03-11 12:59:10Z
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Returardesse:
Vang Almenning
Høyvangvegen 40
2322 Ridabu

H
am

ar
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Rabatter og tilskudd 
til bruksberettigede eiendommer i Vang Almenning

GENERELLE VILKÅR – DISSE YTELSER OG VILKÅR GJELDER FRA 01.01.21 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. 200,- per. m2

Isolert driftsbygning: kr. 250,- per. m2

Vedlikehold/skifting av utvendig tak, kun driftsbygning: kr. 100,- 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 2021 må være levert inn til allmenningskontoret  
innen 5. januar 2022.

Kategori 3: Tilskudd til styrking av næringsgrunnlaget.

Ytelse for 2021
Allmenningen forplikter seg til å yte minimum 1 500 000 kr til bruksretten.

Besøksadresse: 

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


