
Mange av dere eierne kjenner godt 
til drifta i almenningene. Likevel 
dukker det fra tid til 
annen opp spørsmål fra ulike kan-

ter som klart viser at det også er mange som ikke 
kjenner oss særlig godt. 

Undertegnede startet sin karriere vinteren 1989. 
Den gangen var det enkelt – fokus var på 
«Høgg tømmer». Ja, ser ikke helt bort fra at det 
var riktig fokus for RASA den gangen. Det hadde 
vært til dels svært gode priser i flere år, slik at 
fokus på prislister og riktig aptering var viktig. 
Mange aktører, mye manuell hogst krevde ulik 
form for oppfølging av den enkelte. 
Etterspørselen etter koier og hyttetomter var på 
det nærmeste fraværende.
Nå sier jeg ikke at vi ikke skal ha fokus på denne 
kjernevirksomheten også i dag, tross alt 
kommer 75 % av inntektene våre fortsatt fra 
fiberproduksjon. Men andre forretningsområder 
blir mer interessante. 
Jeg hørte for en del år tilbake vår daværende 
landbruksminister snakke om: 

1) Det umodne markedet og 2) Det modne marke-
det. Forskjellen finner vi i videreforedlingsgraden. 
Hos oss kan dette direkte overføres til 1 som må 
være salg av rundtvirke til 2 som vi assosierer 
med utleie av elgjakt og husvære på Remmenvan-
gen. Han sa den gangen at det var de som klarte 
å komme seg over fra 1 til 2 som ville bli vinnere 
i framtida.

For oss som skal skifte arena mange ganger 
samme dag, gjør vi oss noen ganger enkelte 
refleksjoner på hvor vidt det vi til en hver tid 
jobber med er det som er mest lønnsomt for 
bedriftene våre  på lang sikt. Det kan sågar 
være forskjeller mellom de to almenningene. 
På dagens driftsmøte med de ansatte (avholdes 
ca hver annen mnd.) var det ikke få områder 
vi var innom i debatten. 
Redaktøren hilser velkommen den debatten 
styrene skal ha rundt målsettinger med avledning 
av handlingsplaner nå i sommer.

Med ønske om en fin sommer 
for dere alle.
       
    Redaktøren

FORRETNINGS-
OMRÅDER

Nr. 6 - 2012  - 23 Årgang                                                                                      Opplag 1180
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KOMPETANSEHEVING 
 
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 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! 
 

 



Barnåla nr. 6   - 2012

2

Beite i almenningene,
en stor ressurs, men også et 
ansvar. 

Beiteressursen er tradisjonelt en av de 
viktigste fellesressursen i norsk utmark. 
Ingen andre land jeg kjenner til har hatt en 
slik utnyttelse av beiteressursen i utmark 
som her i Norge. Beitet i utmark har vært 
en vesentlig om ikke avgjørende årsak til 
at vi i Norge har det bosettingsmønsteret 
som vi har. I mange områder i Norge er 
muligheten for utmarksbeite et være eller 
ikke være for gardsdrift og bosetting. 
I våre almenninger har vi regnet ut at 
verdien av utmarksbeitet dreier seg om ca 
2 mill kroner årlig. Det er en vesentlig del 
av bruksrettsytelsene vi årlig deler ut.

Mange land utnytter beiteressursene i 
utmark, men da gjennom aktiv gjeting 
av dyreflokker i åpne områder. Det er en 
driftsform som er uaktuell i Norge, både 
på grunn av det kostnadsnivået vi har 
fått, men ikke minst på grunn av det er 
nærmest umulig å gjete beitedyr i skog - 
som er hovedressursen vår. Derfor er vi 
avhengige av rammebetingelser som gjør 
det mulig å slippe dyr på beite slik vi gjør.

Det er flere trusler mot utnyttelsen av 
beiteressursene.
Fremmedgjøring i vårt urbaniserte sam-
funn i forhold til basisnæringene gjør det 
vanskelig å utnytte beitene nær befolk-
ningstette områder. Det er liten forstå-
else for beitedyr som beveger seg inn i 
villahager, på badeplasser og andre mye 
brukte friarealer hvor de legger igjen sine 
«visittkort». De er ikke særlig populære. 
Mange er også redde for beitedyr, spesielt 
storfe.

For å få fortsatt aksept for utnyttelse av 
beiteressursene, krever den nye tida mer 
av beitebrukerne. Gjerder blir ikke holdt 
i hevd på samme måte som tidligere, og 
mulighetene for dyra til å gå inn i områder 
der de ikke har noe å gjøre øker. Det er et 
krav i beiteloven at dyreholder skal sørge 
for at dyra beiter der de har beiterett. 
Å la dyra gå inn i andres områder betyr at 
beitebrukerne påfører andre i samfunnet 
ubehageligheter som bringer beiteinstitut-
tet i miskreditt. 
At det kan være vanskelig å holde dyra 
der de skal være, rettferdiggjør ikke at 
dyreholder overfører sine problemer på 
andre.  Det går på respekt for andres eien-
dom og interesser. Å skape slike proble-
mer har vi ikke råd til hvis vi fortsatt skal 
ha goodwill for beitebruken  i framtida.
Dette betyr tettere oppfølging av dyra enn 
det tidligere var behov for. 

 Heldigvis ser det ut til at det er på gang 
ulike hjelpemidler som kan bidra til en 
enklere hverdag. Radiobjeller og «No 
Fence»-teknologi kan gi verdifull hjelp for 
å holde kontroll med beitedyra.
Tett oppfølging av beitedyra er også viktig 
i forhold til at dyr skades og må tas vare 
på. Mange øyne følger oss daglig, og ikke 
noe oppfattes som verre enn å se dyr som 
lider uten at de ivaretas av eier – spesielt 
hvis de er varslet.  

Den utfordringen det har vært mest fokus 
på de siste årene er rovdyrproblematikken.
Rovdyrangrep skaper store utfordringer på 
flere områder.
Faglig sett er det vanskelig å drive aktivt 
avlsarbeid med store rovdyrskader, men 
langt verre er likevel de dyretragediene 
rovdyrangrep fører med seg. Heldige er de 
dyra som avlives direkte. Langt verre er 

det med alle de dyra som blir gående ska-
det. Det er ille for dyra, men også en stor 
belastning for dyreeier som vet at dyr går 
skadet og lider. Skadede dyr gjemmer seg 
og til tross for iherdig innsats er det ikke 
alltid de blir funnet. 

Norge skal selvsagt ta ansvar for å ivareta 
de artene vi har her i landet som er sær-
egne for vårt land og som er avhengige av 
at vi opprettholder levedyktige bestander 
av dem for at arten ikke skal dø ut. 
Av rovdyra våre er det vel bare fjellreven 
som kan sies å ha en slik status. Vi må tro-
lig også akseptere et visst ansvar for jerv. 
Ulven er et av de mest tallrike rovdyra i 
verden og det samme kan sies om bjørn.
Ingen av disse kan sies å være truet, og 
det er samtidig disse som står for de verste 
sauemassakrene. Det er vanskelig å se 
hvorfor vi skal ha et selvstendig ansvar for 
å opprettholde levedyktige bestander av 
disse rovdyra innenfor dette lille landets 
grenser.

Måten det drives utmarksbeite på i Norge 
har lange tradisjoner her i landet og den 
spredte beitinga er unik på verdensbasis. 
Det vitner om feil prioritering og man-
glende stolthet over norske tradisjoner fra 
politikernes side når tilfeldige «moteret-
ninger» innen naturvern skal ødelegge for 
århundregamle tradisjoner.

Nå må politikerne få opp øynene for hva 
som faktisk er unikt – og verneverdig. 
Det er den norske modellen for utmarks-
beite – ikke ulv og bjørn.

 Rune O. Brenna
Bestyrer
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“Summertime – and the livin’ is easy, fish are 
jumpin’ and the cotton is high ……”

Tanker fra kontorsjefen

Da er sommeren her igjen – kjen-
nes ikke slik ut på temperaturen, i 
skrivende stund, men datoen sier 
meg at; JA – det er sommer!!

På Egerom er det som vanlig full 
fres – vi «spinner» rundt i gangene 
for å bli ferdig slik at vi kan ta ferie 
med god samvittighet. Vi jentene i 
kontoradministrasjonen er godt på 
vei; 1. tertial er avstemt og rappor-
tert, bruksretten er gjennomgått og 
utbetalt (15.06.) og feriepenger er 
utbetalt. Nå mangler snart bare å 
sende ut fakturaer til koieleiere og 
festekunder – så kan vi ta oss ferie. 

IT en kontinuerlig utvikling – det 
gjelder å være med på et visst nivå. 
Ikke kaste seg på alt som ser bra 
ut – men heller ikke sakke akterut 
og ikke ta i bruk verktøy som kan 
rasjonalisere og være kostnadsbe-
sparende. 
I år skal vi ta en gjennomgang av 
programvaren og systemet vi har 
mtp økonomisystem (regnskap/
rapporter/styring/budsjett) og 
integreringen mot bla bruksrettda-
tabasen. Vi bruker i dag en løs-
ning som Skog-Data i sin tid har 
laget med tanke på festeregister og 
bruksrettsregister. Nå ønsker vi å 
implementere denne løsningen med 
økonomisystemet på en bedre måte 
– i tillegg som vi ønsker å få inte-
grert den nye bruksrettsdatabasen 
i helheten. Ringsaker almenning 
har ytret ønske om å se nærmere på 
bruksrettsdatabasen vi har utviklet. 

I tillegg var de interessert i hele 
denne prosessen som vi skal ta tak 
i nå, vi kommer derfor til å samar-
beide om dette. 

Over og ut for papirfaktura? 
Fra 1. juli 2012 må alle virksomhe-
ter som inngår avtaler om levering 
av varer og tjenester til statlige 
etater og helseforetak levere elek-
tronisk faktura etter standarden 
Eletronisk handelsformat (EHF). 
Målet er at formatet skal få stor 
utbredelse ikke bare i forhold til det 
offentlige men også private virk-
somheter imellom. Undertegnede 
har allerede vært på et seminar ang 
dette og det er verken problematisk 
eller dyrt for oss å tilpasse oss dette.

Elektronisk innlevering av søk-
nadskjema for utbetaling av 
ytelser: Oppfordrer alle til å levere 
søknadskjema for utbetaling av 
ytelser elektronisk. Dere som ikke 
allerede gjør dette kan ta kontakt 
med oss på Egerom. Vi lager  bru-
kernavn og passord til dere slik at 
dere ved innlevering 1. august kan 
gjøre dette elektronisk!

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

Rita Irene Stenersen
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Regnskap for 1. tertial 2012 
 
Romedal Almenning Regnskap 30.04.12 Budsjett 30.04.12 
 m³ Beløp m³ Beløp 
Driftsresultat skogen 17 438 2 548 720 19 336 3 181 819 
Driftsresultat utmark  -66 501  -144 100 
Driftsresultat annen virksomhet  124 293  146 180 
Driftsresultat administrasjonen  -1 421 560  -1 431 082 
     
Totalresultat  1 184 952  1 752 817 
     
Renteinntekter bank/utbetalte renter pengeplasseringer  301 729  200 000 
     
Resultat før bruksrett  1 486 681  1 952 817 
     
Bruksrettsytelser  3 170 255  1 666 667 
Pensjonskostnader dekket av fond  1 408  0 
     
     
Endring kapitalkonto  -1 682 166  286 150 
 
Beholdningene for tømmer på lager: 4 278 m³ 
 
 
Stange Almenning Regnskap 30.04.12 Budsjett 30.04.12 
 m³ Beløp m³ Beløp 
Driftsresultat skogen 19 179 2 229 075 22 100 3 273 127 
Driftsresultat utmark  -1 201 230  -303 500 
Driftsresultat annen virksomhet  100 724  -19 050 
Driftsresultat administrasjonen  -1 627 809  -1 082 824 
     
Totalresultat  -499 240  1 867 753 
     
Renteinntekter bank/utbetalte renter pengeplasseringer  59 618  166 667 
     
Resultat før bruksrett  -439 622  2 034 420 
     
Bruksrettsytelser  1 588 207  1 400 000 
Pensjonskostnader dekket av fond  85 618  0 
     
Endring kapitalkonto  -1 942 211  1 621 980 
 
Beholdningene for tømmer på lager: 4 802 m³ 
 
Kommentar: 
 
RA: Ved resultat før bruksrett er det avvik mot budsjett på kr -466.136,- dette kommer av at det er avvirket mindre tømmer 
enn budsjettert – dette vil utjevne seg utover året. Det er verdt å merke seg at utbetaling til bruksretten er langt over budsjett – 
virkningen av styrets endringer i regelverket er merkbart. Dette er gledelig! 
 
SA: Ved resultat før bruksrett er det avvik mot budsjett på kr -2.474.042,-  
Det er 3 momenter som er årsaken til dette:  
1) Tømmer: Det lå veldig mye tømmer på lager pr 31.12. (4 802 m³) dette kommer som en inntekt på 1. tertial med en 
salgspris gjeldende for 3. tertial 2011. Budsjettet opererer med en pris på tømmer gjeldende for 1. tertial 2012. Dette avviket 
vil utjevne seg utover året.  
2) Utmark: Vi har oppgradert Knuken med en kostnadsramme på ca kr 500.000,-. Dette er ikke med i budsjett for 2012. I 
tillegg har vi utført arbeid på egen eiendom som ikke er budsjettert, stipulert til ca kr 390.000,-.   
3) Styrehonorar og kjøregodtgjørelse er utbetalt i 1. tertial men budsjettert i 2. tertial. Dette utgjør ca 480.000,-   
 
Også i SA ser vi at det er utbetalt mer til bruksretten enn budsjettert, som en følge av regelendringene. 
 
Når det gjelder tømmer – kvantum (endring) og pris blir dette omtalt i driftsrapporten fra Even Sveen. 
 
 
 

Rita Irene Stenersen 
rita.stenersen@rasa.no 

RegNskAp fOR 1. TeRTiAl 2012
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DRifTsRAppORT

Romedal Almenning      stange Almenning
                                                     
                    Sluttavv.       Tynning     Sum                   Sluttavv.       Tynning    Sum

Pr. 01. 06.12    5600             7700     13300                          8350               9100           17450
Juni                  4000                   0         4000   1200                   0                1200
SUM                9600             7700      17300     9550               9100           18650
B2012            17264             5922      23186     8100           14000  22100
Avvik              7664              1778        5886           1450          ÷ 4900              ÷ 3450

kommentar til avvirkningen :

Som oversikten viser driver 
vi fortsatt fram en del 
tømmer på våre eiendom-
mer. Volumene denne 

måneden viser det som er drevet 
fram til 15.06, derfor vil avviket 
for Romedal være mindre enn det 
synes her når vi tar ferie. Her har vi 
nå 2 maskiner i gang i sluttavvirk-
ning og det hogges mye tømmer nå.
På Stange har vi gjort unna en ny 
vindfallrunde hvor det er pyntet opp 
1200 m3 vindfall på 15-20 steder 
rundt om i almenningen. Totalt har 
vi pyntet opp ca 4000 m3 vindfall 
i Stange og 1500 m3 i Romedal 
så langt etter Dagmar. Det lå mye 
spredt og det er sent og dyrt å pynte 
opp dette.
Ellers er det endring i strategi for 
tynning som har medført de store 
avvikene vi ser i oversikten. I Stan-
ge er det tynnet mindre enn bud-
sjettert. Det skyldes at vi ikke fikk 
tak i så mye tynningskapasitet som 
vi hadde håpet. I Romedal ligger 
vi etter med sluttavvirkning. Dette 
skyldes at vi hadde for liten kapa-
sitet på sluttavvirkning i vinter. Vi 
har nå tynnet mye furu, og derfor 
er tynning av gran vinterstid det vi 
satser mest på nå. For å få til det må 
vi vri om litt på maskinparken for å 
få inn mest mulig tynningskapasitet 
vinterstid. Ellers er det fortsatt bløtt 
i skogen. Vi ser fortsatt at det er 
mye vann i bakken etter fjoråret, og 
det har regnet jevnt i sommer også.

VegeR i sTANge
Alle veger er nå høvlet og gjort klar 
til sommeren. Vi skal ferdigstille 
opprusting av Rasavegen i sommer 
og regner med snarlig oppstart der 
nå. Det blir bra når den vegen blir 
ferdig. Da er det Lysjøvegen som 
står for tur for opprusting. I tillegg 
har vi fått godkjent å bygge ny veg i 
Høgberget, Nyseterlia og Sagberget, 
delvis korte stikkveger for å bedre 
adkomsten og korte ned terreng-
transporten på tømmeret.

TRANspORT
Sjelden har vi hatt så mye mas-
sevirke på lager som i vår. Nedleg-
gelse av norsk treforedlingsindustri, 
sprengt togkapasitet og manglende 
togsett har hver sin del av skylda. 
I tillegg er det manglende plass på 
terminalene rundt omkring. Det 
ligger fortsatt en god del vinterhogd 
massevirke i skogen, men Mjøsen 
garanterer for at vi ikke blir ska-
delidende ved kvalitetsreduksjon 
eller prisfall. Det skal være tomt for 
vinterhogd massevirke til 15. juli. 
Transporten av sagtømmer går som 
vanlig. 
 
seRTifiseRiNg
I forbindelse med Mjøsens sertifise-
ring har det vært gjennomført revi-
sjon fra Det Norske Veritas. Det er 
de som reviderer Mjøsen og deres 
håndtering av miljøstandardene i 
forhold til Norsk PEFC-standard.
Det er derfor viktig at vi som store 

leverandører får besøk. Det var 
en gjennomgang av vår forvalt-
ningsplan, rutiner ved driftsplan-
legging, avvikshåndtering ved 
brudd på miljøstandardene samt 
et besøk hos Varlis tynningsmas-
kin i Bakstadmarka. Der ble det 
lagt vekt på driftsinstruks, kart og 
GPS, miljøhensyn og håndtering av 
kulturminner, samt at alle maskiner 
fikk driftsinstruks. Stort sett gikk 
det bra med oss, og vi skal fortsatt 
arbeide for at vi setter fokus på 
risikoområder i miljøspørsmål. 
I tillegg har vi vært gjennom FSC-
revisjon og Mjøsens internrevisjon 
siste halvår, og vi har kommet bra 
gjennom alt.
                                                                                                                                                      

                   Even Sveen
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styrelederne
Romedal almenning

Jeg vil først takke for tilliten ved å 
bli gjenvalgt i årsmøtet, og dernest 
vil jeg takke det nye styret for at 
de ville ha meg til å lede styret. 
Jeg vil gjerne poengtere at jeg først 
og fremst er leder for et team som 
har ansvaret for en meget stor og 
velholdt eiendom. Tidligere styrer, 
administrasjon og ansatte har gjort 
en meget god jobb med å forvalte 
de store verdiene «utpå skogen» og 
de verdiene tidligere skogoverskudd 
har blitt satt inn i.
Det som er spennende nå er å få en 
skikkelig dokumentasjon på stør-
relsen på disse verdiene. Vi venter i 
disse dager på en ny driftsplan der 
vi kan få dokumentert tilstanden. 
Det er viktig å vite hvilke tømmer-
verdier vi har, men enda viktigere 

å vite hva vi har om 20-30 år med 
et visst uttak hvert år. Det er enda 
en del uklarheter, særlig på tilvekst-
beregningen, men styret avventer 
tallene og vil legge en strategi 
framover utfra de nye prognosene.
Å drive skogbruk er utfordrende, en 
del negative signaler vedr. fabrik-
knedleggelser og vanskelig trelast-
marked er ikke spesielt positivt. 
Realverdien på tømmeret har stupt 
i forhold til lønninger og priser for 
øvrig. Dette har blitt kompensert 
med store og rasjonelle maskin-
drifter for å holde kostnadene nede. 
Vi blir mer og mer avhengig av 
konjunkturene internasjonalt, og ei 
sterk krone er ikke gunstig i den 
sammenheng.
Men Romedal Almenning er en 
meget solid bedrift, og hvis styret 
greier å holde fokus på lønnsomhet 

og rasjonell drift, vil vi opprett-
holde hovedformålet, å tilføre de 
bruksberettigede store ytelser gjen-
nom bruksrettsrabatter og tilskudd. 
De var i første tertial historisk 
store, delvis p.g.a. de omfattende 
omlegginger vi har hatt i det senere. 
Vi har også gjort mye for å fremme 
bruken av eiendommen for hver 
og en, spesielt ved satsningen på 
Pruterud.
Styret vil ønske både administra-
sjonen, ansatte og de bruksberet-
tigede i Romedal en riktig god 
sommer både i jobb og ferie!

Sigurd Hagen
Styreleder 

Romedal Almenning

STAngE AlMEnnIng

Da er det tid for nytt stornummer av 
Barnåla og dette er en utmerket infor-
masjonskanal fra Styret og Adminis-
trasjonen for å kunne formidle hva 
som skal skje i våre to store eiendom-
mer som utgjør nærmere  60 % av alt 
areal i komunen. Dette gjør at vi har 
et godt forhold til komunen som vi er 
avhengig av og vi ba derfor admi-
nistrasjonen og ordfører med på en 
skogstur . Det er mye nye folk i lede-
ne stillinger i komunen og vi ønsker 
å knytte bedre bånd og bli kjent med 
disse samtidig også vise fram hva vi 
driver med  og hvilken verdiskapning 
som skjer. Vi viste fram hyttefelt , 
planlagt hyttefelt , koierestaurering 
+ det vi lever av  avvirking av skog. 
Gammelsaga fikk også et besøk med 
kaffe. En meget vel anvendt dag for 
våre gjester og oss.
På årsmøte i april var det valg og 
Karoline F Vold hadde frasagt seg 

gjenvalg etter 8 år i styret. Hun var 
første dame i styret i Stange Almen-
nings historie. Hun har vært dyktig å 
ha med seg og det viser seg at damer 
ofte tenker litt annerledes enn oss 
kara. Dette gjør oss til et bedre styre 
og fremtidige valgkomiteer må ta 
med seg dette.
Arne Såstad er ny inn i styret og jeg 
vil få ønske han velkommen og reg-
ner med at han presenterer seg selv 
andre steder i Barnåla.
Av ting som  er viktige for oss nå er 
E-6 og jernbane som forsyner seg 
godt av våre arealer langs mjøsa opp-
over og det er en voldsom aktivitet 
her nå. Det er mange ting administra-
sjon og styret må forholde seg til om 
dagen her. Kontraktene er fordelt og 
det bilr sikkert flere muligheter for en 
så stor grunneier som oss.
En annen stor sak dette året er Skog-
bruksplanen som vi bestilte av Mjø-
sen  Denne er av ulike årsaker utsatt 
litt men vi håper at den snart er klar 

slik at vi får et bedre styringsverktøy 
for framtida . Det er viktig at vi får en 
plan vi kan stole på.
Bruksretten ble ferdig til nyttår å vi 
håper at dere er fornøyd med ytelse-
nivå og hva vi gir på. Første tertial 
viste at det for første gang på lenge at 
det var utbetalt mer enn budsjett og 
det er bra. Eiendommen er jo til for 
jordbruket i bygda. 

   Olav Vold
Styreleder

Stange Almenning
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Romedal almenning 
Jim Roger lillemo, 47 år.
skogbrukeren

Jeg er gift med Kristin, har 3 barn i alderen 18,15 
og 11 år. Vi tok over eiendommen Thorsmæhlum 
i Vallset i 1996, etter besteforeldrene til Kristin, 
Agnes og John Thorsmæhlum. Er oppvokst på 

Flisa, ingen gårdserfaring fra oppveksten. Læringskur-
ven ble forholdsvis bratt, det var mye å sette seg inn i. 
Dette med bruksrett i almenninga var helt ukjent for 
meg, helt til vi tok over gården, at det fantes slike ”go-
der”. Vi fikk klare meldinger om at den måtte vi ta godt 
vare på, det var ikke lurt å prøve å bruke f.eks materialer 
til noe annet en det, det var ment/søkt til. Da ville bruks-
retten bli inndratt.
Jeg har utdannelse fra Politiskolen, hvor jeg gikk ut i 
1991. Ansatt på Stange lensmannskontor siden 1996. Har 
i dag en overbetjent stilling på Stange (driftsenhet Ha-
mar). Når det gjelder relevant utdanning til gårdsdrifta, 
så har jeg ikke det. Har kurs i ungskogpleie og kurs ifb 
med oppstart av produksjon med ammekyr. 
Vi har benyttet oss av bruksretten, flere ganger, bl.a ifb 
med restaurering av kårbolig, samt full restaurering av 
hovedhuset, som vi flyttet inn i, i 2005.
  Besteforeldrene til Kristin hadde mjølkeproduksjon 
som hovednæring. Jorda ble hovedsakelig brukt til pro-
duksjon av fôr og noe kornproduksjon.
Mjølkeproduksjon ble avviklet i 94/95, slik at det ikke 
var dyr på gården da vi tok over. I perioden 97-2002 
hadde vi kjøttfè på gården og sau i perioden 2007-2010. 
Pr. i dag har vi ingen dyr på gården. I dag produserer vi 
gras (rundballer) for salg.
På fritiden bruker både jeg og familien almenninga 
mye, sommer som vinter. Det er både fisketurer, bading 
i Harasjøen, løpeturer, skiturer (Pruterud), sykkelturer 
og ikke minst elgjakt. Har jaktet i RA siden 2001, hvor 
Finnburet har vært basen til jaktlaget.
Når jeg ble forespurt til å stå på lista til valg i allmen-
ningstyret, så måtte jeg ha et par dager på å tenke meg 
om. Jeg måtte avklare mitt kandidatur på ”hjemmebane”, 
samt at jeg måtte avklare det med ”sjæfen” (lensmannen) 
om at dette var greit, og at det ikke ville komme i kon-
flikt med jobben hvis jeg skulle bli valgt. Sjæfen mente 
at dette måtte jeg bare takke ja til, og ble jeg valgt, var 
det nyttig erfaring å få med seg.  Jeg må takke alle for 
tilliten ifb med at jeg ble valgt inn i styret.

Jeg er opptatt av at bruksretten blir brukt på en fornuf-
tig måte, og at den kommer alle de bruksberettigede til 
gode når de måtte ha behov for å ta den i bruk.
Jeg er også opptatt av at elgjakta blir forvaltet på en 
fornuftig måte, og at den kommer ”bygdefolket” til gode. 
Her er jeg nok en tradisjonens mann, det som fungerer 
bra, hvorfor skal det nødvendigvis gjøres om/forandres?
RA har en formidabel oppgave med å forvalte skogei-
endommen på en fornuftig måte, og som samtidig gir 
god avkastning. Har det klare inntrykket av at dette blir 
ivaretatt på en veldig god måte av de som er ansatt i RA. 
Det blir spennende å se i hvilken retning ”skuta” går, når 
den nye driftsplanen for skogen foreligger.
Jeg ser med spenning på den jobben som skal gjøres i 
styret, og jeg forventer mange utfordringer i saker som 
skal tas opp i tiden fremover. Det er mye å sette seg 
inn i, ikke minst lover og regler som er forbundet med 
almenningen.

Til slutt, det er viktig at de bruksberettigede er enga-
sjerte i det som skjer i RA, det være seg skogsdrift, 
koieutleie, salg av hyttetomter, jakt og den øvrige driften 
av RA. Jeg mener også at det er viktig at vi i styret lytter 
til de bruksberettigede, når de har forslag på ”ting” som 
kunne ha vært gjort annerledes eller til det bedre. Vi er 
tross alt valgt inn i styret av de bruksberettigede, fordi 
de har en tro på at vi gjør en så god jobb som mulig, ut 
i fra egne interesser hver enkelt har i forhold til RA, det 
være seg jakt og fiske, salg av hyttetomter, skogsdrift, 
beiterett osv.

Jim Roger lillemo
Styremedlem 

Romedal Almenning

Terje enger, 36 år

36 år gammel småbruker som bor sammen med sambo-
er og 3 barn i alderen 3 til 10 år på Åsen Nedre, Åsvang. 
Overtok bruket i  2001. 
Her driver jeg med mjølkeku og grasproduksjon. Bak-
grunn har jeg fra agronomutdannelse fra Jønsberg i 
1995. Om vinteren sper jeg på med snørydding. Er også 
engasjert i seterdrift på Løvlia for å kunne utnytte den 
viktige resursen som ligger i muligheten for beite. 
Fritida går med til å følge opp unger gjennom trening og 

Nye styremedlemmer
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instruktør i fotball og Idrettskolen i Åsbygda. 
Almenningen blir også benyttet til fisketurer som-
merstid. 
På vinteren er familien ofte på Pruterud.
Av andre verv kan nevnes studieleder i Romedal- og 
Vallset småbrukerlag.
Motivasjonen for å stille til valg har jeg gjennom 
interessen for sakene som styret skal behandle til det 
beste for eierne og bygda for øvrig.

Kjepphester:
•  Noe redusert elgstamme vil være bra
•  Kjøper gjerne inn mer skog for RA
Avslutter med å ønske meg noe mer sol for å få inn 
avlinger.

Terje Enger 
Styremeldlem 

Romedal Almenning

STAngE AlMEnnIng 
Arne saastad
 

Jeg er gift med Kari og vi  har fire barn i alde-
ren 22 – 16 år. Har vært heltidsbruker siden jeg 
tok over Såstad nordre i 1986.
Har korn – og potetproduksjon på egen og 

leid jord i tillegg til skogen. Jeg har agronomutdan-
nelse fra Jønsberg, landbruksteknisk kurs Blæstad 
og driftsteknisk kurs skogskole. Har tidligere hatt 
styreverv (lokalt) i bondelaget, skogeierlaget og ut-
markslaget og Hedmark Landbruksrådgiving. Stange 
Almenning er en viktig ressurs for de bruksberettige-
de, og jeg har inntrykk av at eiendommen for tida blir 
bra driftet. Ser fram til å være med på dette arbeidet 
videre. Jeg har så langt fått beitebruk og Lahlumsvan-
gen som spesielle arbeidsområder.

Arne Saastad
Styremedlem

Stange Almenning

HEdAlM AS 

Som orientert på info møter 
og i årsmøtene går det bra 
med industriengasjemen-
tet til RASA i Hedalm 

AS. Det er gjort grep med eiersty-
ring og bemanning som gir effekt. 
De 2 største bedriftene, Hedalm 
Anebyhus og Hedalm Byggtech, 
merker fortsatt at byggemarkedet 
ikke er friskmeldt. Begge leverer 
allikevel resultater som ligger opp 
mot og på budsjett. 
I Anebyhus har den nye sjefen, Finn 
Løkken, fått virke noen måneder 
siden ansettelsen i mars. Styret i 
Hedalm vil få en oppsummering 
av hans inntrykk så langt i møtet 
før ferien. Det jobbes med å styrke 
salg og markedssiden i Anebyhus, 
for selv om markedet ikke er helt på 
gamle høyder, er det mulig å hente 
markedsandeler fra konkurrentene. 
Som et ledd i dette, er Stian Sander-
moen ansatt som markedsansvarlig, 
han tiltrer over ferien. Anebyhus 
har forøvrig fått en stor leveranse til 
England som også er omtalt i lokale 

media. 
Byggtech ser at forespørslene 
fortsetter å bevege seg ytterligere i 
retning fra entreprenørbrakker til 
modulbaserte prosjekter innen sko-
le/barnehage, kontor og liknende. 
Dette stiller økte krav til kompetan-
se og bemanning. Byggtech jobber 
ved siden av den daglige driften for 
fullt med planlegging og forbere-
delser før flytting til COOP Hjellum 
bygget sommeren 2014. Området 
rundt bygget er nå avskoget og det 
vil bli satt opp lager for materialer 
før innflytting. Flyttingen vil gi 
store effektiviserings muligheter for 
Byggtech, og er en forutsetning for 
å klare veksten selskapet står over-
for. Datterselskapet Beiseservice, 
er allerede flyttet inn i kjelleren 
på COOP bygget og fortsetter den 
sterke utviklingen de har hatt siden 
oppstarten. 

Engasjementet i ScanPole er som 
kjent redusert etter salget av stolpe-
fabrikken på Ilseng til finske Mon-
nonen. Vårt engasjement er redusert 

til del eierskap av tomta på Ilseng, 
samarbeidet med ny eier fungerer 
bra. Vi holdt igjen eierskapet til 
ScanPole AB Sverige i forbindelse 
med salget, her jobbes det med 
avklaring av videre virksomhets-
muligheter. 

Hedalm har i de 2 siste årene gitt 
gode bidrag til eierne og ved siste 
generalforsamling ble det vedtatt 
å sette ned egenkapitalen med yt-
terligere 45 mill som vil bli betalt 
tilbake til eierne i de kommende 
årene. 

RASA sine representanter i Hedalm 
styret er: 
•  Kristian Narum, RA, nestleder 
•  Sigurd Hagen, RA 
•  Sverre Lang-Ree, SA

Sverre lang-Ree
Styremedlem 

Stange Almenning
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Med sommeren følger 
også den årlige for-
yngelseskontrollen 
fra kommunens side. 

Sammen med Karl Owren var un-
dertegnede på befaring i Stange al-
menning uke 23. Kontrollen viser at 
vi er innenfor de fastsatte kravene, 
men avdekker også en del utfordrin-
ger. Vi har noen felter hvor plantene 
er beitet, eller regelrett nappet opp 
med rota. Hva dette skyldes aner 
vi ikke. Eidsvold almenning står 
ovenfor samme utfordring. Her 
har de imidlertid satt opp en rekke 
viltkameraer i håp om å avdekke 
årsaken. Videre har vi gransnutebil-
len som er en gjenganger, og et stort 
problem. Det er ingen tvil om at 
markberedning reduserer risikoen 
for angrep. Vi håper også på gode 
resultater fra forsøkene med Conni-

flex planter. Selv om mengden sup-
pleringsplanting gikk noe ned i år 
fra i fjor, er vi på langt nær tilfreds 
med situasjonen. Vi håper våre 
forsøk vil gi oss svar og grunnlag 
for en robust metodikk som gjør at 
vi i nær fremtid kan kutte kraftig 
ned på suppleringsplanting og kun 
foreta stikkprøvebasert foryngelses-
kontroll. Suppleringsplanting koster 
ca 10,- pr plante i tillegg til nyplan-
tingen. Ny planting med Conniflex 
ca. 6,-. Her kan det være store 
summer å spare dersom forsøkene 
lykkes.

Eirik A. nygaard

En mer normal vår i år 
enn i fjor, gav oss opp-
start av plantesesongen 
2012, 7.mai. Med innleid 

mannskap fra Vang (2 personer) 
har vi i utgangspunktet vært 8 per-
soner til å plante. Senere har også 
en student fra Universitet for miljø 
og biovitenskap deltatt på Stange. 
Når vi avslutter vårplantingen 
omkring 15. juni skal vi ha satt ca. 
130.000 planter inkl. supplerings-
planting på de to eiendommene. 
Etter at markberedning ble et til-
skuddsberettiget foryngelsestiltak, 

har vi satt ekstra fokus på dette. 
Ved siden av økt beskyttelse mot 
gransnutebillen, effektiviserer dette 
plantingen ved og enklere finne 
gode planteplasser. 
Gjennom G14 prosjektet har vi 
også fokusert på frøbærende kant-
skog. Resultatene viser at kantskog 
bør utnyttes opp til 50 meter av-
stand. Dangelbu/Romseterberget er 
et eksempel fra årets plantesesong 
på arealer hvor vi ikke har plantet 
bestand fullt ut. Her grenser vi 
inntil et hensynsområde med eldre 
frøbærende granskog, som bør for-

ynge deler av nabobestandene.
I tillegg har vi som noen av de 
første i Norge, forsøkt Conniflex 
planter. Dette er planter som i 
stedet for kjemikaliebehandling, er 
påført en slags lim/grus blanding. 
Svenske forsøk viser oppløftende 
resultater i kampen mot gransnute-
biller. Forsøksfeltet er avgrenset i 
fallhøgda, og det blir spennende å 
følge utviklingen. Ytterligere Con-
niflex planter vil bli satt i bakken 
førstkommende høst.

ÅReTs plANTesesONg pÅ hell 

fORyNgelseskONTROll 
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hyTTefelTeNe

Granerudsjøen med sin historie fra 2005 
selger (festetomter) jevnt og trutt – ikke 
de helt store volumene, men så lenge det 
er omsetning – som igjen gir aktivitet, får 

vi den attraktiviteten vi trenger. Så langt i 2012 har vi 
solgt 2 tomter, og på visning sist lørdag hadde vi besøk 
av en ny interessent. Markedsføres nå utelukkende ved 
hjelp av annonser på Finn.no med lenke til vår egen 
hjemmeside.

Reguleringsplanen for Harasjøen Syd var ferdig for 
et godt år siden. Arbeidet med infrastruktur pågår 
for fullt, og de første tomene er festet bort 5 + 3 i alt. 
Det er fortsatt 11 flotte tomter som ligger og venter på 
deg og din familie. Feltet vil bli annonser på Finn på 
samme måte som Granerud samt at vi har rykket inn 
en annonse i lokalpressen.

Jørgen-Petter nermo

hARAsJøeN 
hyTTefelT
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I forbindelse med julebordet vårt den 3. desember 
var det medarbeidere som ble hedret for innsat-
sen hos oss gjennom flere år. 
Begge fikk mange rosende ord fra så vel styre-

ledere som øvrige ansatte. Begge de impliserte hadde 
også morsomme takketaler.

Nedenfor har vi sakset litt fra talene:

RUNe O. BReNNA 
– 25 ÅR Og gUllklOkke

«Historien om Rune»
• Ung mann i dongribukse startet sin karriere i   
 RASA som skogsjef den 01,11.2006
• En utpreget fagmann med gode analytiske evner.  
 Det å engasjere Siste Sjanse til å gjennomføre  
 biologiske registreringer på våre eiendommer 
 var et «skop».
• i RA  
• Skjønner penger
• Forutsigbar på godt og vondt – du trenger aldri  
 lure på hvor du har Rune!

Foruten å følge opp sjefen på Oppstadbakken sine 
ønsker blir langt det meste av fritida brukt på SV – 
nei ikke politikk, men Strihåret Vorsethhund.

Foruten gullur fra RA (25 år) hadde Olav malt!

eVeN sVeeN – 30 ÅR Og MeDAlJe 
fOR lANg Og TRO TJeNesTe

«Historien om Even»
• Ferdig på Evenstad, 2 årig skogteknikker i 1981,an 
 satt som skogvokter i SA samme sommer.
• Har ansvaret for all avvirkning i RASA sammen  
 med en del andre oppgaver, hvor vegvedlikehold i  
 SA er det viktigste.

Even er i tillegg svært kulturhistorisk interessert. 
Gjort mye for oppfølging og kartlegging av ulike kul-
turminner i almenningen. Også en av initiativtakerne 
for merking av stier i regi av Espa Turstilag. 

På fritida som blir igjen, er det oppfølging av 2 døtre 
og sin kjære Tove ved siden av hornblåsing som gir 
krefter til en ny dag i tjeneste for RASA. 

Stange Almenning har og vil alltid bety svært mye 
for Even – han verner om almenningen som om den 
var hans egen. 

 
Redaktøren

Jubilanter

Vi er usikre på om det er medaljen for Lang og 
Tro Tjeneste (30 år) eller denne bollen 
som gledet mest!



Returadresse:
Stange Almenning, 
Egerom, 2330 Vallset

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

Nettbutikk:
Minner om vår nettbutikk 
hvor dere kan kjøpe:
  Jaktkort
  Veiavgift: enkelturer og årskort

www.rasa.no
 

Vegavgift via sMs:
Minner om at det er mulig å kjøpe
Vegavgift for enkeltturer via SMS.
Plakater er slått opp på gjeldende
bomstasjon – men dette kan også 
gjøres før man drar ut i skogen:

Gjør klar mobil for ny melding
Tast koden: 
RA: raveg (bilnummer)
SA: saveg (bilnummer)
Send til 2380
Det kommer SMS i retur som bekrefter at 
betaling er gjennomført.
Kr 40,- blir belastet neste mobil regn.
Vegavgiften gjelder for kjøring på åpne veger 
i henholdsvis Romedal eller Stange almenning.

Til salgs på egerom:

DVD fra bruksrettsbefaring:
Det har blitt laget en DVD fra  befaringen 
vi hadde i 2011.

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.
  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 adres-
sert med rett adresse (altså med vegnavn og nr) kom-
mer de i retur.

      

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

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

        

iNfORMAsJON fRA egeROM
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