
Produksjonsarbeiderne i RASA jobber ”skift”.
Ikke sånn å forstå at vi har turnuser slik at vi 
har faste morgen-, ettermiddags- og nattskift. 
Nei, vi jobber hos ”andre” på vinteren og med 
skogkultur og ulike oppgaver på egen eiendom 
sommerstid.  Etter initiativ fra en av våre an-
satte gjennomførte vi et 3 ukers kurs i lafte-
teknikk i januar. Kurset var lagt opp med en 
del som gikk på en helt ny teknikk ”0-punkt 
lafting” som skal gi opptil 20 % tidsbesparelse. 
Den andre delen av kurset gikk på restaurering 
av gamle, skadde laft. I etterkant av kurset 
(treningsperiode) ferdigstilte 3 av våre ansatte 
så vel et eldre hus (eksternt oppdrag), samt ei 
tilnærmet ny koie til erstatning for ei som skal 
restaureres i RA. Så vel administrasjon som 

kursdeltakerne fra RASA er meget godt for-
nøyd med gjennomføringen. Kursleder Georg 
Fuller fra Norsk Lafteskole på Lillehammer 
delte mye ny kunnskap med oss.
Det som har gjort at vi slår om oss med super-
lativer, er tilført kompetanse hos de som kunne 
minst fra før. Dette har ført til at disse nå er i 
stand til å lede seg selv gjennom at de har blitt 
mer trygge og dermed kan de stole mer på egne 
vurderinger. En form for eksamen kom gjen-
nom restaurering av en gammel skåle oppført i 
laft nå rett før påske. Her ble det et meget godt 
resultat på det ferdige produktet. Vel blåst!
        

Redaktør 
jorgen.nermo@rasa.no
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sommerstid.  Etter initiativ fra en av våre ansatte gjennomførte vi et 3 ukers kurs i 
lafteteknikk i januar. Kurset var lagt opp med en del som gikk på en helt ny teknikk ”0-punkt 
lafting” som skal gi opptil 20 % tidsbesparelse. Den andre delen av kurset gikk på 
restaurering av gamle skadde laft. I etterkant av kurset (treningsperiode) ferdigstilte 3 av våre 
ansatte så vel et eldre hus (eksternt oppdrag) samt ei tilnærmet ny koie som erstatning for ei 
som skal restaureres i RA. Så vel administrasjon som kursdeltakere fra RASA er meget godt 
fornøyd med gjennomføringen. Kursleder Georg Fuller fra Norsk Lafteskole på Lillehammer 
delte mye ny kunnskap med oss. 
Det som har gjort at vi er slår om oss med superlativer, er tilført kompetanse hos de som 
kunne minst fra før. Dette har ført til at disse nå er i stand til å lede seg selv gjennom at de har 
blitt mer trygge og dermed kan de stole mer på egne vurderinger. En form for eksamen kom 
gjennom restaurering av en gammel skåle oppført i laft nå rett før påske. Her ble det et meget 
godt resultat på det ferdige produktet. Vel blåst! 
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På 90-tallet var det stadig min-
dre oppslutning om befaringe-
ne, og på den siste befaringen 
Stange hadde i egen regi, var 
det ca 20 stk som ikke behøvde 
å være der. Så gikk vi over til 
felles befaringer og en litt annen 
og mer sosial modell på befarin-
gene. Det har tydeligvis slått an 
og det er artig å se at nærmere 
270 av våre eiere vil bruke en 
hel virkedag på almenningene 
sine – til og med på en dag det 
var meldt dårlig vær. Ingen an-
dre almenninger er i nærheten 
av å mønstre slik interesse for 
bruksrettsbefaringene sine. Til-
bakemeldingene har vært udelt 
positive, og det gjør det motive-
rende for oss ansatte å bruke så 
mye tid på arrangementet som 
vi gjorde denne gangen.

Romedal og Stange almen-
ninger er store bidragsytere til 
jordbruket i bygdene våre. Kon-
klusjonen etter gjennomgangen 
av målsettingene våre er enkelt 
sagt at mer skal det bli(hvis det 
er ressursgrunnlag for det). Selv 
om begge almenningene etter 
hvert har bygd seg opp en be-
tydelig finansiell buffer, er det 

likevel utbyttet fra skogen som 
må danne det viktigste grunn-
laget for de årlige utbetalingene 
på bruksretten. Derfor må skog-
ressursen og måten vi forvalter 
den på være det viktigste foku-
set for almenningene. 

Vi får nye driftsplaner i løpet 
av et år. Da vil vi få svaret på 
hvor mye vi kan avvirke i de 
nærmeste årene. Selv om eldre 
driftsplaner er fulgt opp og ajo-
urholdt, ser vi nå at det over tid 
skjer endringer i skogen som 
ikke vanlig ajourhold fanger 
opp. Vi ser allerede nå tegn til 
at bonitetene våre øker, dvs at 
skogen produserer mer nå enn 
tidligere på det samme arealet. 
Til en viss grad skyldes det kli-
maendringer, men foredling av 
plantematerialet får også 
stadig større betydning. 

Hvor mye det vil påvirke hogst-
kvantumet vårt framover, får vi 
ikke endelig svar på før de nye 
driftsplanene foreligger. Vi er 
likevel rimelig sikre på at end-
ringene går i positiv retning slik 
at det vil gi et bedre grunnlag 
for økte bruksrettsytelser over 
tid. 
     
    

Rune 
rune.brenna@rasa.no

Styrelederne har i sine innlegg kommentert årets befaring. Som administrativ 
ansvarlig må jeg likevel få si at det er utrolig artig for oss ansatte å kunne få lage  
i stand en slik dag som vekker så stor interesse hos våre eiere.
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Da nærmer vi oss sommerferie 
med stormskritt – her på Egerom 
har roen senket seg etter uker 
med hektiske forberedelser til 
Bruksrettsbefaringen. Vi er vel-
dig godt fornøyd med dagen – og 
har også fått tilbakemeldinger om 
at dere eiere syns vi hadde laget 
en fin befaring.

Vi prøver hele tiden å finne løs-
ninger som kan være med på å ef-
fektivisere og forenkle adminis-
trative arbeidsoppgaver. I tillegg 
er det viktig for oss å gi rett og 
nok informasjon til våre eiere og 
samarbeidspartnere. Det sist året 
har vi hatt fokus på følgende som 
et ledd i dette arbeidet; vi har opp-
gradert hjemmesiden vår, og vi er 
i ferd med å ta i bruk elektroniske 
hjelpemiddel for veiavgift og inn-
sending av søknadsskjema for 
bruksrettsutbetaling.

●  Vi har oppgradert hjemme-
 siden vår slik at den har blitt
 mer brukervennlig å admini- 
 strere. Det blir dermed enda  
 lettere å bruke den som   
 informasjonskilde. I tillegg  
 er nettbutikken forenklet   
 noe, slik at det bør  være enda  
 flere som fristes til å bruke  
 den til jaktkort og veiavgift.
 

 

●  Vi har innført sms-løsning  
 på vegavgift – dette gjelder  
 ved kjøp av enkeltturer. 
 Om man ikke ønsker å bruke  
 sms har vi i tillegg gjort det  
 mulig å kjøpe enkeltbilletter  
 i nettbutikken vår.

●  Vi lanserer 1. august 
 muligheten for innlevering  
 av søknadsskjema for ut-
 betaling av bruksrett med   
 innlevering direkte fra 
 hjemmesiden vår. Da kan man
 punche data rett inn i skje-
 maet og sende dette elektro- 
 nisk. Man har mulighet for  
 å scanne fakturaer og sende  
 disse sammen med skjemaet.  
 Om man ikke har scanner,  
 kan man også sende faktura- 
 ene i posten.

Det er viktig å ha fokus på ef-
fektivisering av administrative 
rutiner og oppgaver – men vi må 
være bevisst på at også mennes-
kelige relasjoner, -erfaringer og 
-kompetanse er nødvendig 

og viktig. Dette for at almennin-
gene skal drives på en bedriftsø-
konomiske god måte samtidig 
som vi skal ta vare på, og ta hen-
syn til, våre eiere, ansatte og sam-
arbeidspartnere. Styrene i RA og 
SA har hatt mål- og strategipro-
sesser dette året og vi ansatte har 
fått ”nye” arbeidsverktøy og ret-
ningslinjer som må tas hensyn til 
og brukes i arbeidshverdagen vår.  
Vi har fått retningslinjer hvor det 
kommer klart frem hva styrene 
våre ønsker at vi skal fokusere 
på, og de har gitt oss mål vi må 
strekke oss etter.  Det blir derfor 
en interessant og spennende fase 
vi nå går inn i.

Avslutningsvis vil jeg 
ønske dere alle en 
strålende sommer – 
nyt deilige dager med 
sol og varme!
                                                         

Rita Irene ☺
rita.stenersen@rasa.no

“Det var solnedgang, det var latter det var 
sang, det var sommerfri det var sjø og magi …”

Tanker fra kontorsjefen
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Regnskap for 1. tertial 2011 
 
Romedal Almenning Regnskap 30.04.11 Budsjett 30.04.11 
 m³ Beløp m³ Beløp 
Driftsresultat skogen 20 205 4 531 071 19 000 3 559 547 
Driftsresultat utmark  -20 575  -96 306 
Driftsresultat annen virksomhet  121 334  195 279 
Driftsresultat administrasjonen  -1 449 383  -1 425 244 
     
Totalresultat  3 182 447  2 233 276 
     
Finansinntekter – renteinntekter bank  244 226  233 333 
     
Resultat før bruksrett  3 426 673  2 466 609 
     
Bruksrettsytelser  1 468 484  1 500 000 
Pensjonskostnader dekket av fond  122 002  0 
     

Endring kapitalkonto ekskl. Malungen  1 880 191  966 609 

     

Driftsresultat Malungen  -661 755  0 

     

Endring kapitalkonto  1 218 436  966 609 

 
Beholdningene for tømmer på lager: 3 237 m³ 

 
 
Stange Almenning Regnskap 30.04.11 Budsjett 30.04.11 
 m³ Beløp m³ Beløp 
Driftsresultat skogen 18 028 3 245 581 15 000 3 057 583 
Driftsresultat utmark  -107 575  -348 758 
Driftsresultat annen virksomhet  174 903  56 500 
Driftsresultat administrasjonen  -1 554 027  -1 486 218 
     
Totalresultat  1 758 882  1 279 107 
     
Finansinntekter – renteinntekter bank  214 962  300 000 
     
Resultat før bruksrett  1 973 844  1 579 107 
     
Bruksrettsytelser  808 458  1 166 667 
Pensjonskostnader dekket av fond  107 279  0 

     

Endring kapitalkonto  1 272 665  412 440 

 
Beholdningene for tømmer på lager: 3 473 m³ 

 
Kommentar: 
 
RA: Det er kun mindre differanser mot budsjett i alle avdelinger bortsett fra Skogen hvor vi pga mer avvirket tømmer enn 
budsjettert har et adskillig bedre resultat. Det er verdt å merke seg at utbetaling til bruksrett er neste på budsjett – og dermed 
atskillig høyere enn ved tidligere år etter 1. tertial. Dette er gledelig! 
 
SA: Også i SA er det avvirket mer tømmer enn budsjettert og dette gir oss et bedre resultat på Skogen enn i budsjettet. Diff. 
på avd. Utmark skyldes at egne ansatte ikke har kunnet utføre arbeid på egen eiendom pga andre oppdrag. Bedre resultat på 
Annen virksomhet skyldes salg av tomt i Mjøsli som ikke er budsjettert på denne tertialen. 
 

Totalt sett er resultatene for både Stange og Romedal meget bra i 1. tertial. 

 
Når det gjelder tømmer – kvantum (endring) og pris blir dette omtalt av Rune O. Brenna samt i driftsrapporten fra Even 
Sveen. 
 
 

Rita Irene Stenersen 

rita.stenersen@rasa.no 

Kommentar:
RA: Det er kun mindre diffe-
ranser mot budsjett i alle avde-
linger bortsett fra Skogen hvor 
vi pga mer avvirket tømmer enn 
budsjettert har et bedre resultat. 
Det er verdt å merke seg at ut-
betaling til bruksrett er neste på 
budsjett – og dermed høyere enn 
ved tidligere år etter 1. tertial.  
Dette er gledelig!

SA: Også i SA er det avvirket 
mer tømmer enn budsjettert og 
dette gir oss derfor et bedre re-
sultat på Skogen. Diff. på avd. 
Utmark skyldes at egne ansatte 
ikke har kunnet utføre arbeid på 
egen eiendom pga andre opp-
drag. Bedre resultat på Annen 
virksomhet skyldes salg av tomt 
i Mjøsli som ikke er budsjettert 
på denne tertialen.

Totalt sett er resultatene for både 
Stange og Romedal meget bra i 
1. tertial.
Når det gjelder tømmer – kvan-
tum (endring) og pris blir dette 
omtalt i driftsrapporten fra  
Even Sveen.

Rita Irene 
rita.stenersen@rasa.no

RegNSKap fOR 1. TeRTial 2011
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Kommentar til avvirkningen:
Juni er vel så halvgått, og vi har 
hogd en del i Romedal i juni. Tyn-
ning har gått for fullt ved Brenna, i 
Sunnåmarka og i Gammelsæterber-
get. Avviket på tynning i Romedal 
har vært kommentert tidligere, og 
det skyldes overoptimistisk bud-
sjettering og noe mindre produk-
sjon enn beregnet på maskinene på 
grunn av snø og mindre dimensjon 
enn beregnet i uttaket. Dette på-
virker tynningsproduksjonen mye. 
På sluttavvirkningsfronten er det 
hogd 1000 m3 i Romedal. Det er 
hogd ferdig ved Bjønnstaddammen.  

Ellers har levering av store tøm-
merlagre etter nyttår ført til at vi 
har levert avtalt volum for skur-
tømmer og at vi derfor må forsky-
ve noe leveranser til lenger utover 
sommeren. Derfor blir det noe av-
vik på sluttavvirkning nå i juni. Vi 
har avvirket for fullt i Romseter-
berget og Knappen i Stange tidli-
gere i vinter og både ved Sagstua 
og Gaustadsetra i Romedal i vinter. 
I Romedal satset vi mye på å ta ut 
spesialtømmer av furu, og det ga 
bra resultater. Det ble levert grovt 
laftetømmer, stolper og takåser til 
forskjellige aktører i tømmermar-

kedet. Glommen Skog, Løten Byg-
desag og ScanPole på Ilseng har 
vært kjøpere. Jonny har synet spe-
sialtømmeret forut for avvirkning, 
og det er bra å ha slike spesialister i 
egne rekker. Totalt sett økte vi ver-
diskapningen per m3 med 70 kr i 
forhold til ordinær drift, og det er et 
bra resultat. Det viser seg at det blir 
større og større etterspørsel etter 
grove dimensjoner til laftetømmer, 
og da må vi være leveringsdyktige 
når prisene er bra. Det ble redegjort 
nøye for dette på befaringa.

 
       Er regnskapstallene gode nok? 

 

DRIFTSRAPPORT 

 
Romedal Almenning      Stange Almenning 
                                                      
                   Sluttavv.       Tynning     Sum                    Sluttavv.       Tynning     Sum                                                                                                                                               
 
Pr. 01. 06.11  12500             6600    19100                     11100              5300          16400                                                                                                                                                                                 
 
Juni                 1000              1900     2900              0                   0                  0 
 
SUM              13500             8500    22000        11100             5300          16400 
 
B2011            15000            12950    27950       12000             5000          17000 
   
Avvik            - 1500          -  4450   -  5950                            -  900               300           -  600 
 
 
Kommentar til avvirkningen : 

Juni er vel så halvgått, og vi har hogd en del i Romedal i juni. Tynning har gått for fullt ved 
Brenna, i Sunnåmarka og i Gammelsæterberget. Avviket på tynning i Romedal har vært 
kommentert tidligere, og det skyldes overoptimistisk budsjettering og noe mindre produksjon 
enn beregnet på maskinene på grunn av snø og mindre dimensjon enn beregnet i uttaket. Dette 
påvirker tynningsproduksjonen mye. På sluttavvirkningsfronten er det hogd 1000 m3 i 
Romedal. Det er hogd ferdig ved Bjønnstaddammen . Ellers har levering av store 
tømmerlagre etter nyttår ført til at vi har levert avtalt volum for skurtømmer og at vi derfor må 
forskyve noe leveranser til lenger utover sommere. Derfor blir det noe avvik på 
sluttavvirkning nå i juni. Ellers har vi avvirket for fullt i Romseterberget og Knappen i Stange 
tidligere i vinter og både ved Sagstua og Gaustadsetra i Romedal i vinter. I Romedal satset vi 
mye på å ta ut spesialtømmer av furu, og det ga bra resultater. Det ble levert grovt 
laftetømmer, stolper og takåser til forskjellige aktører i tømmermarkedet. Glommen Skog, 
Løten Bygdesag og ScanPole på Ilseng har vært kjøpere. Jonny har synet spesialtømmeret 
forut for avvirkning, og det er bra å ha slike spesialister i egne rekker. Totalt sett økte vi 
verdiskapningen per m3 med 70 kr i forhold til ordinær drift, og det er et bra resultat. Det 

Mye interessant informasjon

DRifTSRappORT



Barnåla nr. 6   - 2011

6

Veg i Sa
Alle veger er nå åpne for trafikk etter en lang og 
hard vårløsning. Det meste av vegnettet er høvlet 
og i orden. Mye vann i vårløsningen og mye regn 
på forsommeren har skapt en god del skader som vi 
har måttet utbedre. Ellers er ombygging av Rasav-
egen godt i gang. Det er planlagt ombygd ca 4 km i 
år og det samme neste år. Det blir bra når denne ve-
gen er ferdig med hovedforbindelsen østover og blir 
på samme standard som  mye av vegnettet for øvrig. 
Gode veger trengs for å få ut tømmer hele året samt 
at det er viktig i mange andre sammenhenger. Vi 
har også søkt om å få bygge en del stikkveger for 
å forenkle transport ut fra noen områder der det er 
dårlig vegdekning i dag. Dette blir ikke aktuelt i år, 
men tas i rekkefølge.
 
      
OppYNTiNg eTTeR DRifT
Tømmerdriftene våre er ikke ferdige før alt tøm-
mer er kjørt vekk og velteplass, utkjøringsve-
ger og alt er pyntet etter drifta. Vi er godt i gang 
med dette på begge eiendommer, men må vente 
til markberedning er utført der det er et aktuelt  

foryngelsestiltak. Vi driver på for fullt nå, og dette 
er vi pliktig til i henhold til Levende Skogs standar-
der. Mange følger med på at vi gjør dette ordentlig, 
og det er triveligst for alle parter at dette er i orden.

eSpa TURSTilag
En forholdsvis ny aktør i Stange Almenning er 
Espa Turstilag. Laget ble stiftet av ivrige turgåere i 
2009, og er nå kommet godt i gang med rydding og 
merking av gamle ferdselsårer i Stange Almenning 
og Espa-området. Ca 40 km sti er ryddet og mer-
ket siden starten, og det er satt opp tavler med kart 
og avstandsangivelse på forskjellige utgangspunkt 
i almenningen, på Weensvangen, Bergsjøvangen, 
Gammelsaga, Strandlykkja og Balkan. I tillegg er 
ny hjemmeside klar i løpet av sommeren. Espa Tur-
stilag har fått gode bidrag fra Stange Almenning til 
sitt arbeid, og det kommer godt med. 

                God tur i Stange Almenning !
 

Even       
even.sveen@rasa.no

Arne Langnes demonstrerer tømmerbil, en Chevrolet fra 1928 ved åpning av saga. Dette er Norges 
eldste tømmerbil.
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VÅRONN
Det er satt ut om lag 118.000 
planter i vår. Disse fordeler seg 
med 31.000 i RA og 87.000 i 
SA. Om lag 40 % er supplering 
av eldre felt som har vært lagt ut 
med tanke på naturlig foryngelse. 
Her har vi litt varierende tilslag, 
men i det store og hele er vi sikre 
på at policyen med å kombinere 
naturlig foryngelse med supple-
ringsplanting vil være riktig på 
enkelte markslag. Med resultater 
fra prosjektet G 14 friskt i minne 
mener vi selv at det fremtidige 
foryngelsesarbeidet skal bli bedre 
stedstilpasset, og dermed mer 
optimalisert sett i forhold til en 
totaløkonomi. Hva gjelder gamle 
etterslep (beskrevet tidligere) har 
vi gjennom denne våren kommet 
à jour i RA. Fortsatt mangler det 
ca 17 % (Noe må markberedes på 
nytt) i SA. Disse siste daa – ene 
vil bli supplert våren 2012. Dette 
innbærer at vi til ferien neste 
år vil være à jour også i SA. I 
september tar vi sikte på å sette ut 
de siste 37.000 plantene av årets 
nyplanting i SA. 
Forslag til ny Foryngelsesstrategi 
er under behandling administra-
tivt hos oss.

Jørgen
jorgen.nermo@rasa.no

NYe DRifTSplaNeR
pÅ TRappeNe
Etter nøye vurdering av tre til-
bud fra henholdsvis Viken, Foran 
og Mjøsen, falt valget tilslutt på 
Mjøsen’s planavdelingen for utar-
beidelse av nye driftsplaner. Etter 
en lengre prosess med blant annet 
tett oppfølging av bildetolkning 
opp imot gjentatte revideringer 
av takstinstruks, ble avtalen sig-

nert i februar. I tidligere tider ble 
driftsplanen utarbeidet på grunn-
lag av feltbefaring. Denne gangen 
er det flybilder og laserscanning 
fra fly som er grunnlaget for ny 
bestandsinndeling med tilhørende 
variabler. 
De to utvalgte fototolkerne for 
RASA, må vi si oss godt fornøyd 
med. En av dem, Lars Fallbakken, 
sitter nå fast på Egerom. En meget 
positiv erfaring, hvilket gjør at vi 
kan følge arbeidet for Romedal fra 
nær sagt dag til dag og fange opp 
og diskutere eventuelle problemer 

og utfordringer meget raskt, hvil-
ket igjen kan overføres til Stange. 
Etter uttalige år med jakt i Rome-
dalsskogen, er Lars i tillegg meget 
godt kjent på deler av Almennin-
gen. Fototolker i Stange er leder for 
planavdelingen, Geir Korsvold.
Noe av det essensielle i arbeidet 
med ny driftsplan er kvalitetssik-
ring av bonitet(markas evne til å 
produsere trevirke). I de innle-
dende runder hadde vi samtidig 
fototolker og skal sammen med en 

tilhørende instruks, gi retningslin-
jer for behandling av disse areale-
ne. Litt ut i prosjektet, ser vi nå at 
opplysningene fra AR5 ikke alltid 
stemmer med virkeligheten, slik 
at vi sammen med Skog og Land-
skap i sommer skal kontrollere bo-
nitet i felt for enkelte områder. 
I tillegg skal vi bygge opp en 
stammedatabase for å kunne be-
nytte i prissimuleringer ved valg 
av bestand for avvirkning. Bruk 
av stammefiler vil også kunne gi 
oss mye opplysninger om korrekt 
alder ved avvirkning med tanke 

på blant annet råteutvikling gitt 
forskjellige forutsetninger. Stam-
medatabasen har vi et ønske om 
å kunne implementere inn i nytt 
planverktøy.

ALLMA er et planverktøy for å 
håndtere skogbruksplaner digitalt. 
Dette er utviklet i samarbeid med 
Mjøsen, Allskog og AT skog og 
kan sammenlignes med vår løs-
ning, PAN skogbruksplan. I janu-
ar arrangerte Mjøsen et seminar 

Befaringer er toppers!
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RomEdAl AlmEnnInG

Vår visjon!
- til beste for eierne 

og til glede for alle.
 
Romedal Almenning mener at 
ovennevnte skal være dekkende 
for alle brukergruppene som as-
sosierer seg med RA. Styret er 
stolte av den nye visjonen. 

Av viktige beslutninger som er 
fattet siden nr.10 / 2010 er verd 
å nevne:
MalUNgeN 
Gården som hele bygdelaget har 
et forhold til. Neppe noen som 
ikke kjenner til stedet i Hed-
mark.
Eventyrgarden, jaktslott, bygdas 
perle… kjært barn har mange 
navn. I 82 år har Malungen vært 
i Romedal Almenning sitt eier-
skap. Historien rundt Malungen 
bærer preg av følelser og kon-
flikter. I tidligere tider var det 

et skille mellom Nord Odal og 
Romedal. Under låvebrua skulle 
det vært tollstasjon sang Star-
elven i sin tid. 
Styret gjorde vedtak om salg. 
Forberedelsene og informasjon 
til dere gjennom hele prosessen 
(siden 2008) gjorde at avgjørel-
sen ble akseptert helt uten inn-
vendinger fra eiersiden.  For å få 
til bedre drift av Malungen, har 
styret vektlagt at driveren også 
må eie. Interessen av å skape/
utvikle Malungen vil være av 
større interesse da. 
Det at høyeste bud også inne-
holdt en troverdig beskrivelse av 
fremtidig utvikling, gjorde det 
enkelt for styret å velge kjøper. 
Ydmyke og jordnære kjøpere 
med stor grad av lokal tilhørig-
het fikk tilslaget. Trioen i BAB 
Eiendom er navnet på de nye ei-
erne av MG.
Styret ønsker de nye eierne til 
lykke med Malungen.

HeDalM 
Vårt industriselskap har vært 

gjenstand for eiernes kritiske 
øyne gjennom flere år. 
Ved årskiftet ble det store for-
andringer i selskapet. 
Vik eiendom i Brumunddal ble 
solgt. 
Scanpoles produksjonsvirksom-
heter på Ilseng og i Sverige er 
solgt. Kontroll på kostnader og 
godt salg gir resultater. Selska-
pene er inne i en god salgstrend. 
Styret sin oppfordring til dere: 
Snakk varmt om våre 2 selska-
per innen nybygg slik at vi kan 
skape et godt omdømme – som 
igjen kan være med på å gi et 
løft på salgssiden.
Alle som en kan bidra med po-
sitiv omtale. Dette vil fremme 
salg.

BRUKSReTT 
Styret i Romedal- og Stange Al-
menning gjennomgår nå bruks-
retten. Det blir stadig færre, men 
større bruksenheter. Eiendom-
mer blir solgt og tun skilt ut. En 
annen viktig trend som slår om 
seg, er at jord leies av en aktiv 

Styrelederne

på Honne omkring digitale hjelpe-
midler i skogforvaltningen. Under-
tegnedes inntrykk er at ALLMA 
ikke svarer til forventningene, men 
er mer en løsning tilpasset små-
skogbruket. Vi har nå utfordret 
Mjøsen med våre ønsker/behov i et 
digitalt planverktøy. Alternativet er 
å videreutvikle PAN.

Arbeidet med ny driftsplan må 
sies å være godt i gang. Det blir 
spennende når fototolkningen/
bildeinndelingen går mot slut-

ten og vi kan prosessere dataene.   
Det er først da vi får data omkring 
våre eiendommer hvilket vi kan 
benytte videre i prognosesimule-
ringer.  

Gammel plan er utdatert på mange 
områder og inneholder en del feil-
kilder. Styrenes valg om å utarbei-
de helt nye driftsplaner for RASA, 
var klokt. Frem til nå ser resultatet 
ut til å bli meget bra, det kan vi se 
bare på den nye bestandsinnde-
lingen. For den fremtidige skog-

brukeren i RASA, vil driftsplan 
bli et mye mer nøkkelverktøy enn 
det kanskje har vært frem til i dag 
og da er det viktig at vi fremover 
har gode ajourføringsrutiner slik at 
planen kan bestå korrekt i lang tid 
fremover.  

Eirik 
eirik.nygaard@rasa.no
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bruker som vil følge med i tida. 
Sammen setter myndigheter og 
næringa selv maksimumskvoter 
for ulike produksjoner. 
Bygdealmenningene skal for-
valtes i henhold til gjeldende 
lovverk. Dette sammen med 
”almenningskassas” samlede re-
surser er det vi i styret legger til 
grunn for våre beslutninger.
 
På infomøte nov 2010, ble det 
lagt opp til muntlig og skriftlig 
innspill fra faglaga. Begge fagla-
gene har kommet med innspill. I 
tillegg har vi mottatt signaler fra 
enkeltpersoner. Gjengangeren 
er at vi har fokus på den aktive 
jordbruker. 
Sammen med styrene i Løiten 
og Vang almenninger har Stan-
ge og Romedal gjennomført en 
samling med bruksrett på dags-
orden.
Foredragsholder var advokat 
Brenden. Gjennomgang av al-
menningsdommer og tiden og 
forholdene var tema.  Bo på 
eiendommen, ikke bo på eien-
dommen. Hest som f.eks tråkker 
ned hele eiedommens forgrunn-
lag. Hvordan behandler vi slike 
saker? Her er det grunnlag for 
vurderinger. Styret tar slike end-
ringer i driftsopplegg på alvor.
På befaringsdagen ble det også 
gitt muligheter for innspill på 
fremtidig forvaltning. 
På kommende høst informa-
sjonsmøte  vil vi presentere de 
nye retningslinjene for utøvelsen 
av bruksrett i RASA.

OppMÅlNg aV MiNDRe 
eieNDOMMeR
Eiendommer med bruksrett har 
et vidt spenn.  Fra 3 daa, 

inkludert noen få kvm beplantet 
med  bærkjær og epletrær – til 
de som består av mer enn 1000 
daa dyrket jord.  Denne gangen 
har vi engasjert Anton Tøsti til å 
gjennomføre jobben. Det er 20 
år siden forrige gjennomgang. 
Styret vil støtte seg til resultat 
fra disse oppmålingene før de 
gjør vedtak på hvem som skal 
tilhøre jordbruket i fremtiden. 

BeiTeReTT/ROVDYR-
fORliK
Romedal Almenning er i grønn 
sone. Det betyr at beitedyr har 
fortrinn foran rovdyr. Politiker-
ne våre har bestemt det. Til tross 
for grønn sone og fortrinn for 
beitedyr, viser erfaringen at rov-
dyr har hatt fritt spillerom. Sånn 
har det vært. Årsaken til at det 
er slik er å finne i den kjensgjer-
ning at byråkratene har større 
makt enn våre folkevalgte poli-
tikere - Utrolig!
Nå er det nytt rovdyrforlik. For-
an rovdyrforliket ble det jobbet 
iherdig, især fra Hedmark bon-
de- og småbrukerlag og Norsk 
bonde- og småbrukerlag. Lokale 
lag fra regionen var i Oslo og 
demonstrerte med blant annet 
parolen: Del rovvilt godene! 
Til tross for nærgående ulv nå 
i vår ble det ikke gitt noen fel-
lingstillatelse. Ulven hadde ikke 
gjort skade. Etter beiteslipp kom 
skadene for fullt i Løten. Ulven 
lekte med lamma, ikke for å 
bli mett, men lek. Vil vi ha det 
sånn? Dette skapte grunnlag for 
aksjoner. En gang uten kadaver 
andre gang med. Nå er resultatet 
et forlik der de lokale rovvilt-
nemdene skal ha større medbe-
stemmelsesrett. Det er i hvert 

fall et steg i riktig retning.  Jeg 
håper beitenæringen får en let-
tere beitesesong enn tidligere.

gaMMelSaga 
Befarere var vitne til starten på 
industrialiseringen i Stange og 
Romedal. Lokomobilen sin his-
torie ble grundig gjennomgått av 
Kjell Mangerud. Den var i drift 
på flere små sagbruk i Rome-
dal almenning. Etter utskifting 
har lokomobilen stått på lager, 
både på Støsaga og Skogmuseet 
før den ble satt i stand av Hede-
marken Maskinlag for å drifte 
nyinnsatt sag på Gammelsaga i 
Stange Almenning. En stor hon-
nør til styret i Stange Almen-
ning som gjorde vedtak om å 
sette i stand både lokomobil og 
sagbruk foruten restaurering av 
veg, gjerder og øvrige hus. De 
har brukt en stor sum - ca 1,3 
mill kroner. 
Den flotte befaringsdagen ble 
avsluttet med helstekt elg og ut-
søkt tilbehør. En skikkelig godt 
organisert befaringsdag, som jeg 
vil takke de ansatte i Stange og 
Romedal for!

Til slutt vil jeg ønske alle ansat-
te, bruksberettigede og styrene i 
Stange- og Romedal almennin-
ger en riktig god sommer.

Jens Erik Furulund
Styreleder 

Romedal Almenning
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STAnGE AlmEnnInG 

Vår visjon!
- våre skoger styrker
landbruket! 

Jeg vil begynne med å takke for 
et meget godt frammøte på be-
faringa vi hadde i almenningene 
den 10/6-11. Jeg synes befaringa 
var en fin anledning til å få vist 
fram hva Stange almenning har 
gjort av restaureringsarbeid på 
Gammelsaga. Det var også artig 
å kunne starte opp lokomobilen 
med så mange bruksberettigede 
og gjester til stede. 
Nok en gang - Stor takk til  

Maskinlaget og alle ildsjelene. 
Uten disse hadde det vært en 
umulig oppgave å få satt i stand 
det gamle sagbruket med ny sag 
og nyoppusset lokomobil igjen. 
Det har vært interessant å følge 
prosessen sammen med maskin-
laget, en vinn-vinn situasjon for 

alle parter. Det er viktig å ta vare  
på gammel kultur, noe jeg vil på 
stå vi har lykkes med på Gam-
melsaga.
Opprustingen av Gammelsaga 
har pågått i en 3-4 års periode. 
Det har vært gjennomført en om-
legging av vegen og elva. Det har 
blitt satt opp nye skigarder og 
bygningsmassen er pusset opp. 
Det har også vært et vellykket 
samarbeid med Turistforeningen 
som har en HTH-hytte på Gam-
melsaga. 

Takk til alle våre ansatte, som har 
gjort en kjempejobb med Gam-
melsaga og gjennomføringen av 
en godt planlagt befaring. Til 
og med været ble bra til slutt. Er 

imponert over grillgjengen som 
holdt ut med grilling av elg hele  
natta i sprutende regnvær.
Styret holder nå på å avslutte ar-
beidet med strategiplanen, som 
er basert på innspill fra informa-
sjonsmøtet og årsmøtet. Strategi-
planen vil bli lagt ut på nettsidene 

våre så snart den er ferdig. 

Det arbeides også med flere mo-
deller for utdeling av bruksretten. 
Styrene i Løten, Stange, Vang 
og Romedal almenninger hadde 
møte med advokat Brenden fra 
advokatfirmaet Tallhaug. Her ble 
det informert om allmennings-
loven og hvilke rettigheter den 
enkelte eiendom har etter loven. 
Møtet var klargjørende og nyttig 
i den prosessen vi er inne i nå. 
Når det gjelder bruksrett, er det 
gledelig å se at aktiviteten øker 
i bygda vår. Dette skjer samtidig 
som vi har økt ytelsene relativt 
mye. Vi som har bruksrett i vårt 
område (RASA) er heldige, som 
har almenninger med store res-
surser og så god økonomi at vi 
kan støtte det aktive landbruket  
med betydelige midler. 
I forhold til beiteretten, har vi 
store utfordringer med rovdyr. 
Det nye rovdyrforliket er akku-
rat vedtatt. Det ble klargjørende 
på en del punkter. Almenninga 
samarbeider med beitelagene og 
er villige til å se på tiltak som kan 
gjøre situasjonen bedre for våre 
eiere med beitedyr. 
Arbeidet med seterkontraktene er 
også nå i en avsluttende fase. Det 
er viktig for oss å få dette inn i 
ordende former for ettertida. 

Jeg vil med dette ønske alle våre 
ansatte og bruksberettigede en 
god sommer!

olav Vold
Styreleder 

Stange Almenning

Takk for innsatsen!
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BILDER: Alle bildene i dette nummeret stammer fra årets befaring, og er tatt av Jørn Harald Sørli.

gaMMelSaga
Gjennom samarbeid med 
Lalumsvangen og Stange Al-
menning gjennomfører Hed-
marken Maskinlag en demon-
strasjonsdag med lokomobil og 
sag på Gammelsaga senere i 
sommer. Dagen som er 06.08. 
vil være åpen for alle.  

HYTTefelTeNe VÅRe 
Vi har som dere kjenner til satset en del på nye hyt-
tetomter de senere årene. Samtidig har vi også job-
bet systematisk for å få på plass reguleringsbestem-
melser for en del eldre felt som har manglet slike. 
Status ved inngangen til årets ferie er som følger:
● ”Nye” Granerud (SA),49 tomter hvorav 21 er 
festet bort, og 17 er bebygd.
● ”Gamle” Granerud (SA), 
25 eldre hytter hvor ny reguleringsplan er vedtatt 
av kommunestyret denne mnd. Festeavgiften er 
også regulert opp på et nivå rett under nivået på 
nye festekontrakter. Her har vi også regulert med 

en liten privat eiendom på 3,9 daa med 2 hytter 
som ligger mellom våre to felt. Her er det åpnet for 
bygging av en ny hytte slik at det totalt vil bli 28 
hytter innenfor denne reguleringen. Grunneier her 
vil sammen med SA rette en klage til Stange kom-
mune vedrørende plassering av denne nye hytta.
● Gjetholmsjøen (RA), 16 eldre hytter ble regu-
lert i 2010. Her er det i tillegg åpnet for bygging på 
4 nye tomter. Den ene tomta på østsiden av sjøen 
er allerede bebygd. Ferdigstilling av infrastruk-
tur (gangveg og parkerings-plasser) vil bli fullført  
før ferien. 
● Harasjøen Nord (RA), 41 tomter hvorav 40 er be-
bygd/under oppføring. Vi har holdt igjen tomt nr. 
20 i påvente av en ny forespørsel på kjøp av hytte 
ferdig oppført.
● Harasjøen Syd (RA), 60 tomter som er ferdig 
regulert. Vi er inne i en prosess med rammesøk-
nad til kommunen. Deretter kommer det spesifikke 
søknader på ulike tiltak som veg, vann og molo. Et-
ter at ny Plan- og Bygningslov kom 1. juli i fjor har 
slike prosesser blitt langt mer omfattende. Slik det 
ser ut nå, vil oppstart først skje senhøstes.
    Jørgen 

jorgen.nermo@rasa.no
Vi holder igjen nabotomta for en potensiell kjøper
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INFORMASJON FRA EGEROM 

 
Sommerlukket: 
På grunn av ferieavvikling blir det stengt 
på Egerom i ukene 28, 29 og 30. 
 
Vedbestilling: 
Vi har langved til salgs. Dette leveres 

som rå langved og må kappes opp av 
kjøper. Vi selger blandingsved med 

garantert 30 % bjørk. 
For bestilling: 
 62 58 53 60 

 romedal.almenning@rasa.no 

 stange.almenning@rasa.no 
 

Småviltjakt: 
Minner om vår nettbutikk hvor dere kan 

gå inn å kjøpe jaktkort: 

www.rasa.no   
 
Til salgs på Egerom: 
 

Historiske DVD’er: 
Innholder: 

 RA: Virksomheten i Romedal 

Almenning i tida 1957‐1969 
 SA: Klipp fra Stange Almennings 

historie fra 1950‐tallet og utover. 
 

Dere får også kjøpt Almenningenes 

historiebøker og kart over begge 
almenningene. 

 
Adresser: 
Flere og flere av dere får tildelt vegnavn 

og husnr. Vi ber om at dere melder fra 
om adresseendringen. Posten begynner 

å bli vanskelige ang. dette og om brev, 

barnåler, årsmeldinger o.l. fra oss ikke 
er adressert med rett adresse (altså med 

vegnavn og nr) kommer de i retur. 
 

 
 

 

 

 
 
Konkurranse – Befaringen: 
På grunn av at de fleste ble litt spredt 
rundt middagen og resten av kvelden ble 

det ingen anledning til å dele ut premie 

for gode svar på konkurransen vår.  
Vi har følgende 3 vinnere: 

 Hege Mostue – 8 rette 
 Jan Erik Lillejordet – 8 rette 

 Berit Mostulien – 7 rette 

Premiene kan hentes på Egerom – om 
dette er vanskelig ta kontakt så skal vi få 

ordnet levering på annen måte! 
GRATULERER! 

 

NY KONKURRANSE: 
 

Dere som leverer søknadsskjema for 

utbetaling av ytelser elektronisk via 

vår hjemmeside vil være med i 

trekningen av en iPad. Trekningen 

foretas i forkant av årsmøtene 2012. 

Vi trekker en vinner i RA og en vinner i 

SA! 

            www.rasa.no 

 
 

Vi på Egerom vil ønske dere 
alle en riktig god sommer! 

 

            Mona, Inga og Rita 
rita.stenersen@rasa.no 

Returadresse:
Stange Almenning, 
Egerom, 2330 Vallset


