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DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET 
 

På Bryhni Søndre 
 

Fredag den 29.mars 2019 kl. 19.00 

 

1. Styreleder åpner årsmøtet og 
refererer dagsorden. 

2. Valg av møteleder. 
 

3. Valg av to bruksberettigede til å 
underskrive protokollen. 

4. Årsberetning, regnskap og revisjons- 
Beretning. 

5. Orientering om planer for kommende 
års virksomhet. 

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse 
(forslag fra valgkomiteen). 

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse samt oppnevning av revisor 
for neste års regnskap. 
 

8. Fastsettelse av valgkomiteen godtgjørelse 
(forslag fra styret). 

9. Behandling av eventuelle innkomne saker 
til årsmøtet (saker som ønskes behandlet på årsmøtet må leveres 

skriftlig på almenningskontoret senest en uke før årsmøtet). 

10. Avgi uttalelse i andre saker som framlegges 
av almenningsstyret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet. 

 

 

Etter årsmøtet vil det bli servert middag. 

 

Velkommen til årsmøtet! 
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Virksomheten 
Romedal Almenning (RA) ligger i Stange kommune, og utgjør et areal på 243.000 dekar, hvorav ca 

200.000 dekar regnes som produktiv skog. Romedal Almenning sorterer under kategorien 

«bygdeallmenning» og er underlagt Lov om bygdeallmenninger av 19. juni 1992. Virksomheten 

omfatter skogbruk og ulike former for utmarksnæring. Som stor skogeier hviler det et tungt ansvar 

på både styret og administrasjonen i forhold til langsiktighet i forvaltningen av arealene. 

Ressursgrunnlaget skal overlates til kommende generasjoner med minst like gode forutsetninger som 

i dag, for å stimulere til investeringer i bygdas landbruk. Styret finner denne målsettingen ivaretatt og 

slår fast at det er grunnlag for fortsatt drift.  

Styret 
Før valget i 2018 besto styret av Ole Johan Klafstad (leder), Arne Elias Østerås (nestleder), Kristian 

Narum, Lars Maagaard, Karin Marie Røhne, Terje Enger, Frank Monsen og Bjørn Ramseth (ansattes 

representant). Etter valget har styret bestått av Lars Maagaard (leder), Karin Marie Røhne 

(nestleder), Frank Monsen, Ole Maagaard, Terje Enger, Tore Holm, Bjørnar Sønsterud. De ansattes 

representant har vært Bjørn Ramseth. 

Varamedlemmer: Jens Erik Furulund, Sigurd Hagen, Hans Ola Hørsand Oustad, Erik Storhov, Arne 

Elias Østerås, Målfrid Narum, Stig Rune Herbrandsen. 

Valgkomite: Lars Erik Lundby (leder), Bjørn Trygve Bryhn, Lars Holm, Herman Hørsand. 

Revisor: BDO v/Tom Erik Lehne. 

 

Årsmøtet ble gjennomført på Herredsvang den 09. april 2018. Det var i alt 92 personer til stede og 

Kjersti Narum ledet årsmøtet.  

I løpet av 2018 har styret behandlet 64 saker og avholdt 7 møter, et fellesmøte med Stange 

Almenning (SA), samt befaringer i skogen. 

Romedal almenning har følgende representasjon i ulike styrer: 
Hedalm Holding: Rune O. Brenna 
Bruksrettsutvalg: Terje Enger og Bjørnar Sønsterud 
Kontroll av uttak på bruksrett: Frank Monsen og Tore Holm 
Felles flisutvalg med SA og LAVA: Terje Enger 
Flisutvalget: Karin Marie Røhne 
Landbruksrådet: Karin Marie Røhne 
Romedal og Vallset JFF: Frank Monsen 
 
Interne utvalg: 
Finans: Ole Maagaard (felles med SA) 
KS/AS Lindstad: Lars Maagaard  
Seterutvalg: Tore Holm 
Beiteutvalget: Bjørnar Sønsterud 
 
Bestyrer og styreleder representerte Romedal Almenning i årsmøtene for Mjøsen Skog og Norsk 

Almenningsforbund. I tillegg deltok disse i høstmøte for Mjøsen, der hovedtemaet var fusjon med 

Glommen Skog.  

Karin Røhne ble valgt inn i styret for Norsk Almenningsforbund.  

Jørgen Nermo og styreleder deltok under utdelingen av Stange kommunes kulturvernpris til Romedal 

Almennings Turstilag.   
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Personalet 
Det administrative samarbeidet mellom Stange og Romedal fungerer godt. 

Pr. 31.12.2018 hadde allmenningen åtte ansatte. 

Sykefraværet i bedriften i 2018 var på: 5,44%. 

Allmenningenes pensjonsforpliktelser forvaltes av DNB forsikring. 

 

Et år med mye vær 
2018 var et år med mye vær, med snørik vinter og bløt vår, etterfulgt av tidenes tørke og kraftige 

vindkuler. For oss som lever av og med naturen ga dette noen store utfordringer både i skogsdriften 

og viltforvaltningen. Samtidig var finansmarkedet både turbulent og preget av lavtrykk. Når 

forutsetningene er som dårligst er det desto mer tilfredsstillende å registrere at vi har klart å levere i 

tråd med et ambisiøst budsjett. Styret og administrasjonen har arbeidet godt sammen og funnet 

gode løsninger på utfordringene.       

Skogen er og blir den økonomiske bærebjelken for allmenningen. Styret og administrasjonen har 

derfor valgt å skjerpe oppmerksomheten ytterligere mot avkastning fra skogressursene på både kort 

og lang sikt. I et kort perspektiv innebærer dette å gjøre de rette hogstinngrepene i riktig utvalgte 

bestand, ut fra de kriteriene som markedet betaler best for. På lang sikt dreier det seg om å forme en 

fremtidsskog som står tett nok til å utnytte arealet, men luftig nok til å produsere både kvalitet og 

volum raskest mulig.  

 

 
Foto: Jørn Harald Sørli 
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Allmenningen har måttet redusere sluttavvirkningen for å gjenreise tømmerkapital noen år fremover. 

Dette er helt naturlig etter en periode med høye investeringer i landbruket, med tilhørende 

utbetaling av bruksrett. Med leveranseforpliktelser for sagtømmer i en treårsperiode frem til 

kommende årsskifte, og langsiktig avtale med entreprenør, var det ingen løsning å slutte å hogge. 

Avvirkningsstrategien ble derfor å hente ut et høyest mulig volum av sagtømmer fra 

tynningsbestand, der allmenningen til gjengjeld har et godt tilfang. Strategien forutsatte at man 

klarte å finne de bestandene som kunne tynnes med en sagtømmerandel i riktige dimensjoner, for å 

utløse best mulige priser. Dette samtidig som det gjenværende bestandet skulle kunne gjødsles og 

dermed raskere oppnå økonomisk hogstmodenhet.  

Administrasjonen utviklet en modell for arbeidet som inkluderte bruk av ny teknologi i kombinasjon 

med høy kompetanse blant de ansatte. Med god hjelp av generelt økte massevirkepriser har 

fremgangsmåten vært effektiv. RASA har et eget dyktig entreprenørapparat som er innleid på 

eiendommen, og vi står uavhengige i forhold til hvor massevirket selges. Vi lyktes å supplere dette 

apparatet med ytterligere tynningskapasitet for å dra nytte av historisk høye priser på massevirke. 

Dette er årsaken til at det er tynnet noe mer enn budsjettert i 2018. Styret vil berømme de ansatte 

for målrettet og effektiv innsats i 2018.    

Det etterspørres et bredt spekter av sortimenter og kvaliteter av skogsvirke. Vår oppgave er å vite 

hva som etterspørres og til hvilken pris, for så å finne de bestandene med tømmer som fordeler seg 

mest mulig optimalt på ulike sortimenter. Et praktisk eksempel var den høye massevirkeprisen på 

gran ved begynnelsen av året, i kombinasjon med senkede kvalitetskrav på skurtømmer. Dette gjorde 

det lønnsomt å vri hogsten mot bestand som tidligere hadde hatt svært lav rotnetto, eksempelvis 

høyereliggende granskog med høy frekvens av ulike skader. Av forskjellige årsaker – også 

driftstekniske, må vi hogge av begge treslag. Uttak av sagtømmer fra tynning har vært en del av 

strategien for å kompensere for en midlertidig mangel på økonomisk hogstmodent tømmer. 

Dette har vært spesielt viktig for vanlig sagtømmer av furu. Sortimentet utgjør et vesentlig volum, og 

prisene var lenge vedvarende svake i den treårsavtalen vi er bundet til. For å skaffe til veie det avtalte 

volumet av sagtømmer fra tynningsbestand har vi vært helt avhengige av å få løftet massevirkeprisen 

på furu. På denne måten var det grunnlag for tilfredsstillende lønnsomhet i den modellen vi valgte. 

 
Foto: Jørn Harald Sørli 



ÅRSMELDING ROMEDAL ALMENNING 2018 
 

 
7 

 

GRØNTLAGER SKOG er et prosjekt som RA har sammen med SA.  I prosjektet har vi gjennomført 

seminar for håndverkere og skogbrukere med fokus på riktige materialer til ulike formål. Mer enn 60 

deltakere var ute hele dagen i 20 kuldegrader. Det er levert 53 enkelttrær til et større 

restaureringsprosjekt i Østerdalen, samt noen mindre leveranser av enkelttrær. 

Allmenningene ble som en av to skogeiere i Norge plukket ut til å være med Riksantikvaren på et 

treårig prosjekt med “blækjing” av utvokste furutrær. Dette har til hensikt å prøve ut om denne 

gamle tradisjonen gir en naturlig impregnering ut i yteveden. Det er taksert ca. 1000 eldre utvokste 

furutrær (40 – 69 cm i brysthøyde) i Romedal, fordelt på ca. 50.000 daa. Trærne er samlet i en 

database og lagt inn i Allma (driftsplan). Takseringen er ferdig i denne første runden. 

Som nevnt ble 2018 driftsmessig utfordrende. Det kom mye og tung snø i det første snøfallet, noe 

som ga en del brekkskader med tilhørende opprydding. Våren og teleløsningen kom brått, med våte 

driftsforhold i skogen og veier som måtte tørkes opp for å kunne transportere ut tømmer. Den 

etterlengtede tørken ble etter hvert et betydelig problem. Tørkesommeren overgikk etter hvert det 

historiske referanseåret fra 1947, som inntil i 2018 var den tørreste i manns minne. For vår del bød 

dette på vedvarende ekstrem skogbrannfare. Det ble gjort en rekke forebyggende tiltak for å kunne 

opprettholde driften. Takket være tilpasningsdyktige entreprenører og et frivillig beredskapskorps 

blant våre bruksberettigede, så klarte vi å holde hjulene i gang. Et branntilløp ved Rasan ble effektivt 

slått ned av entreprenør med vanntank og senere av Brannvesenet. Dette var ett av tre branntilløp i 

Stange i 2018. I tillegg til tørken fikk vi ved to anledninger kraftig vind som ga noen skogskader som 

måtte prioriteres for opprydding. Slike situasjoner gjør at maskiner må tas ut av effektiv produksjon 

for å gjøre en nødvendig, men lite økonomisk operasjon.  

Et av suksesskriteriene i perioder med utfordrende vær og føre er driftsplaner med lang horisont, slik 

at vi raskt kan flytte om på drifter.   

Styret er godt fornøyd med at de ansatte leverte gode resultater fra eiendommen for 2018 til tross 

for kompliserte rammebetingelser. Styret vil derfor takke de ansatte for løsningsorientert og god 

innsats i året vi har lagt bak oss.    

 

Sertifisering, miljø og virksomhet i skog og utmark  
Romedal Almenning er medlem av Mjøsen Skogs FSC™ gruppe-ordning (FSC-C103764) og 
skogforvaltningen på eiendommen skjer i tråd med FSC Prinsipper og Kriterier. Mjøsen Skogs FSC 

gruppeordning er sertifisert gjennom Soil Association Woodmark.  

I tillegg er Romedal Almenning medlem av Mjøsen Skogs PEFC gruppe-ordning, og følger Norsk PEFC 

Skogstandard. 

Skogens tilvekst, foryngelse og generelle tilstand 
Allmenningen har egen forvaltningsplan og skogbruksplan for eiendommen. Planene inkluderer 

kartgrunnlag og beskrivelse av miljø- kulturminne- og flerbrukshensyn, som blir revidert regelmessig. 

Siste skogstakst, fra 2012, har en beregnet tilvekst på 77 145 m3. Gjennomsnittlig hogstkvantum siste 

5 år har vært omlag 40000 m3 / år i sluttavvirkning. Siste års avvirkning er nærmere omtalt i eget 

avsnitt.  
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Foto: Jørn Harald Sørli 

 

Romedal har sammen med Stange Almenning vedtatt en egen foryngelsesstrategi som er 

utgangspunktet for alt arbeid med foryngelse på allmenningen. Foryngelsesstrategien revideres 

jevnlig, senest i januar 2018. Gran forynges både ved planting og naturlig foryngelse, mens furu og 

lauv i all hovedsak forynges naturlig.  

Foryngelsen overvåkes gjennom allmenningens egne foryngelseskontroller, hvor alle 

foryngelsesfelter blir oppsøkt en viss tid etter hogst. I 2018 ble 2111 daa kontrollert. I tillegg trekkes 

allmenningen hvert år ut til foryngelseskontroll i regi av kommunal skogbruksmyndighet. 

Gjennomførte kontroller viser at vi som skogeiere følger vedtatt strategi. 

Skogens tilstand vurderes generelt som stabil og tilfredsstillende. 

Sammensetning og endringer i flora og fauna 
Romedal Almenning har god statistikk over jaktutbytte, beiteforhold mv. Det har, de siste årene, 

vært en stor tilbakegang i beitebruken av småfe som kan knyttes til rovdyrskader Etter en periode 

med lavere tetthet av hønsefugl, viser de to siste årene en svak oppgang.  Over et lengre tidsrom har 

det vært en tilbakegang av ROS-arter (rogn, osp, selje). Fremmede arter som rødhyll øker i 

utbredelse – spesielt i lavereliggende områder. Generelt vurderes likevel status for flora og fauna 

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

Miljømessige og sosiale påvirkninger 
Ved gjennomføring av skogbrukstiltak gjøres det vurderinger før- og etter arbeidet. I dette ligger også 

kvalitetssikring gjennom bruk av offentlige databaser for miljøverdier og kulturminner (konsultasjon 

av aktuelle databaser for miljø og kulturminner). Biologisk rådgiver benyttes til avklaring av artsfunn 

og naturtype-områder. Alle driftsområder befares på barmark før drift. 

 

Etter avsluttet skogsdrift gjennomføres sporutbedring og eventuelt grøfterensk så fort det er praktisk 

mulig hensyntatt føreforhold.  
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Allmenningen er berørt av ett verneområde, Årkjølen naturreservat (6 340 daa). Fylkesmannen er 

forvaltningsmyndighet, og har samtidig ansvar for overvåkning av reservatet. Fylkesmannen er 

fornøyd med utviklingen av reservatets naturverdier. Det gjennomføres årlige kontroller. 

Det er gjennomført miljøregistrering på eiendommen, og 8 971 daa er avsatt som nøkkelbiotoper, 

restaureringsbiotoper og hensynsområder. Av dette kan 2 161 daa skjøttes etter spesiell instruks, 

mens 6 810 daa skal være urørt. 

Nøkkelbiotoper, restaureringsbiotoper og hensynsområder overvåkes av allmenningen selv. I tillegg 

gjennomføres det stikkprøvebaserte kontroller i regi av sertifikatholder. I 2018 hadde Romedal 

Almenning en ekstern FSC revisjon og en internrevisjon fra sertifikatholder. Allmenningen har i 2018 

overvåket ni MiS-figurer. Fem rovfuglreir er også overvåket, der vernesone er avmerket i samarbeid 

med NOF. Alle de oppsøkte biotopene var intakte. Det er ikke avdekket skader eller andre utilsiktede 

forstyrrelser på verneområder, nøkkelbiotoper, restaureringsbiotoper eller hensynsområder i 2018.  

Reirbiotoper overvåkes i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og Stange kommune. Det 

har blitt gjennomført felles gjennomgang av rovfuglreir i 2018, og det er oppdaget nye reir i løpet av 

året. I tillegg har NOF deltatt i registrering av nye reir sammen med Stange kommune. NOF deltar 

også ved oppmerking av vernesone. Det er ikke registrert noen negativ påvirkning på noen reirbiotop 

i 2018. 

 

Tiurleiker overvåkes i samarbeid med Romedal og Vallset JFF. Siste leikregistrering ble gjennomført i 

2017. 

 

 

Hoveddelen av skogkulturarbeidene utføres av innleid arbeidskraft. Her er det hovedsakelig 

utenlandske operatører som benyttes. Våre egne ansatte utfører tiltak på felt hvor det er nødvendig 

med god skogfaglig kompetanse.  

 

Allmenningen har betydelig aktivitet knyttet til fritidsaktiviteter og friluftsliv. Skogsbilvegene er åpne 

for fri ferdsel store deler av året, mot betaling av bomavgift. Allmenningen har gjennom 

representasjon og møter jevnlig dialog med aktuelle brukergrupper. 

Tømmeret blir i hovedsak foredlet på regionale sagbruk, mens massevirket i stor grad går til Sverige. 

Det er ikke registrert vesentlige endringer eller konflikter knyttet til sosiale forhold siste året.  

 

Avvirkningen 
Det er avvirket 60 051 m3 i 2018, dette er noe høyere enn planlagt. Av dette er 29 844 m3 avvirket 

som ordinær sluttavvirkning. I tillegg er det avvirket 1 774 m3 i vegkanthogst, skiløype, snuplasser 

etc. For å spare mer sluttavvirkningsvolum vil vi budsjettere med en ytterligere reduksjon av slike 

bestand i 2019. All avvirkning er i utgangspunktet maskinell, med tillegg av noe manuell felling til 

hogstmaskin i vanskelig terreng.  

Budsjettet inneholdt 30.000 m3 sluttavvirkning og 20.000 m3 tynning. Volum sluttavvirkning er 

tilnærmet som budsjettert. Hogst av vegkanter, skiløype og snuplasser er tilleggsvolumer som ikke var 

lagt inn i budsjett. Tynning står for forskjellen mellom årets budsjett og avvirkningen totalt. Det aller 

meste av økningen i tynning er tatt ut som 1. gangs tynning. Høye massevirkepriser, ekstra tilgang på 

maskinkapasitet og egnede arealer gjorde at vi intensiverte tynningen noe i forhold til budsjettet. 
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Tynning 
Det ble avvirket 28 433 m3 i tynning i hkl. III og IV. Dette utgjør 47,3 % av volumet. Av dette er 7 658 

m3 eller 26,9 % førstegangstynning. Det er ikke benyttet kjemikalier (rotstopp eller urea) i 

forbindelse med tynning. 

 

Tømmerleveranser 2018 
 

Skurtømmer  

Gran skurtømmer 12 306 m3 

Furu skurtømmer     18 008 m3 

Sum Skurtømmer 30 314 m3 

Massevirke  

Gran massevirke  13 621 m3 

Furu massevirke 15 049 m3 

Løv massevirke 1 062 m3 

Sum massevirke 29 741 m3 

Spesialvirke  

Spesialtømmer 403 m3 

Stolper 391 m3 

Sum spesialvirke 794 m3 

Annet virke  

Ved 1 344 m3 

  

Total leveranse 62 193 m3 

Selvhogst 0 m3 

Beholdningsendring 2 142 m3 

AVVIRKNING 60 051 m3 
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Skogkultur i Romedal Almenning  

 

Foryngelseskontroll 
 

Arealer som er tilplantet eller lagt ut til naturlig foryngelse følges opp med befaringer i tråd med  

vedtatt strategi. All kontroll er utført med egne ansatte. Grunnet sterk tørke sommeren 2018 ble det 

i tillegg gjennomført stikkprøvekontroll i august på felt som ble tilplantet på våren.   

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
År

m3

Tynning

Sluttavvirkning

Sammensetning av avvirkningen

Vegkanthogst

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

År

Skurtømmer

Massevirke

Sortementsfordeling

Ved
Spesialvirke 

m3 



ÅRSMELDING ROMEDAL ALMENNING 2018 
 

 
12 

 

 

Markberedning  
Det er utført markberedning på 1071 da i 2018. Dette er noe mindre enn budsjettert. 

Tørkesommeren med stor skogbrannfare førte til en forskyvning av hele opplegget for 

markberedning. Dermed kom vinteren for fort på. Markberedning er utført i henhold til 

foryngelsesstrategi på arealer som er lagt ut til naturlig foryngelse og plantearealer med tjukk 

råhumus. På disse feltene er markberedning gjennomført for å minske faren for innsektangrep av 

gransnutebille. Tiltaket er innvilget statsbidrag. 

 

 
 

 
 

Planting 
Planting er utført i tråd med ny strategi. Så vel M95 som M60 er benyttet i plantearbeidet. Plantene  

er behandlet med innsektsmiddelet Merit Forest. I tillegg har vi benyttet voksbehandlede planter der  

faren for snutebiller virker å være store (om lag 3/4 av plantene). Arbeidet er utført gjennom innleide  

operatører Mjøsen Skog BA. 
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Såing 
Det er ikke forynget skog ved hjelp av såing i RA i 2018. 

 

Ungskogpleie 
Arbeidet er utført med egne ansatte og Mjøsen Skog BA. Også her er det vedtatt strategi som ligger 

til grunn for tiltakene i ulike bestand. Vi har mottatt statsbidrag på hele arealet. 

 

 

Gjødsling 
 

Gjødsling er utført på 1791 da. Det gis 40 % statsbidrag på gjødsling som et klimatilskudd. Arealet er 

økt vesentlig fra 2017 I tillegg til at investeringen er svært lønnsom i seg selv så gjøres det som et 

tiltak for raskere å få frem mer hogstmoden skog. Gjødslingen er utført med helikopter. Det er 

vesentlig arealer med yngre skog som er gjødslet 2-3 år etter tynning. 
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Veger 
Opprusting av Ekebergsvegen fra Nysetra mot Langslepa og Grasbergsfallet er godt i gang. Arbeidet 

vil bli fullført i 2019.  

Det har ikke vært noen store veganlegg ellers i år, men det er bygd snuplasser i Kjernli og langs FV24 

om forberedelser til drift. I tillegg er det utført vanlig vedlikehold på vegnettet og noe ekstra i 

forbindelse med tømmerdrifter. 

Vegnettet i Romedal Almenning framstår i dag generelt som godt vedlikeholdt.  

 

Jakt og Fiske  

 
Elgjakt 
Effektiv viltforvaltning krever samlet innsats over store arealer for å utløse effekt. RASA tok derfor i 

2018 initiativ til å utforme og samkjøre grunnleggende prinsipper i elgforvaltningen med 

kommunene rundt allmenningene. Bakgrunnen var en felles oppfatning av situasjonen med fallende 

slaktevekter, små kalver og lite okse. Prosjektet ble støttet økonomisk fra viltfondet i de fleste 

berørte kommunene. Vidar Holthe fra Norges Skogeierforbund, Frank Robert Lund fra 

Trysilvassdraget Skogeierlag, Arne Magnus Hekne fra Hedmark Fylkeskommune og Gaute Nøkleholm 

fra RASA utgjorde prosjektgruppen. Alt tilgjengelig relevant tallmateriale ble sammenstilt og vurdert 

som grunnlag for anbefalingene. Gruppen la spesielt merke til en gradvis overvekt i uttaket av voksne 

okser over lang tid. Fravær av store okser forsinker brunst og parring, og leder til sen kalving. Dette 

medfører i fortsettelsen kalver med svake forutsetninger for å møte vinteren. Utviklingen av dyrene 

forsinkes og starter en negativ spiral for den generelle produksjonen i elgbestanden. Gruppens 

holdning var å foreslå langsiktige tiltak uten så kraftige og gjennomgripende elementer at det ville 

skape motstand mot prosjektet blant kommunenes valdledere. Vi mente det var bedre å bruke 

akseptable tiltak for alle over lenger tid, heller enn harde tiltak over kort tid, men hvor en høy andel 

avstår fra deltakelse.  

Ved å heve gjennomsnittsalderen i den gjenværende bestanden etter jakten så vil produktiviteten 

øke, og det jaktbare overskuddet holdes ved like, selv med en mindre vinterstamme med lavere 

skadefrekvens både i skogen og langs samferdselsårene. Gruppen anbefalte at 70% av kvoten skal 

bestå av kalv og ungdyr, der minst 40% av uttaket skal være kalv. Blant voksne dyr anbefalte 

arbeidsgruppen skjerpet kontroll med lik kjønnsfordeling i avskytingen. RASA valgte i tillegg en 

forsiktig modell for såkalt «knaggvern», for å spare noen større okser over tid. Vi oppfatter at 

kommunene innarbeider modellen i forbindelse med rullering av forvaltningsplanene.           
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Foto: Jørn Harald Sørli 

Samarbeidet med de tillitsvalgte jaktlederne fra hver av allmenningene fungerer svært godt. Vi 

opplever jevnt over god tillit fra elgjegerne. Disse har på sin side bidratt sterkt til et effektivt oppsyn 

på allmenningene, noe RASA kvitterte ut for ved å arrangere elgfest første uken i jakta. Elgjegerne er 

en viktig del av laget vårt!  

RASA er til sammen litt større enn Mjøsa i utstrekning. Det er mange ulike brukere av skogen og 

utmarka, noe som potensielt er kime til konflikt både mellom brukergrupper og mellom skogbruket 

og andre brukere. For RASA er det viktig at konfliktnivået er lavest mulig. Vi forsøker i det lengste å 

finne omforente løsninger og bidra til positiv sameksistens. Et godt eksempel på dette var da 

beitebrukerne på allmenningene aksepterte at vi gjorde et forsøk med å starte elgjakten første 

lørdag etter den 25. september - altså før avslutning av ordinær beitesesong. Som kjent ble det for 

mange en katastrofal tørkesommer, som gjorde at mange beitebrukere manglet for til husdyrene, og 

skapte behov for å utvide beitesesongen. Elgjegernes tillitsvalgte trengte ingen betenkningstid, og 

ønsket utvidelsen velkommen av hensyn til husdyrene. Elgjegerne varsler også beitebrukere om funn 

av beitedyr og er dermed viktige øyne i skogen for husdyrbrukerne. Dialog skaper forståelse for 

hverandres utfordringer og avverger både misforståelser og unødvendige konflikter.        

 

Utdelt kvote var 82 dyr 
 

Aldersgruppe Hann Hann (2017) Hun  Hun (2017) Sum 

Eldre dyr 15 17 13 20 28 

Ungdyr 12 11 6 11 18 

Kalv 15 10 13 9 28 

Sum 42  32  74 

 
 
Fellingsprosent: 90  
Andeler i uttak i prosent: 
Ungdyr/kalv 76  
Eldre ku         18 
Eldre okser    20 
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Hjortejakt 
Det ble felt 1 hunnkalv i Romedal Almenning under jakta i 2018. 
 

Beverjakt 
Det ble ikke felt bever i Romedal Almenning i 2017/2018. 
Romedal har en felles forvaltningsplan med Stange Almenning. Tildeling og rapportering om 
bestanden foregår i samarbeid med jeger- og fiskerforeningene. 
 
 

Rådyrjakt 
 
Romedal Almenning har kvotefri jakt på rådyr. 
2018 var første høsten i en ny 5-årskontrakt på rådyrjakt. Interessen for denne jakta er økende. 
Totalt søkte 32 lag. All fikk tildelt jakt. 
 
Jakta ga følgende resultat i 2018: 
 

Aldersgruppe Han Han (2017) Hun  Hun (2017) Sum 

Eldre dyr 28 25 9 5 37 

Kalv 7 4 9 5 16 

Sum 35  18  53 

 
 

Jakt på store rovdyr 
Det ble ikke felt ulv eller andre store rovdyr i Romedal i 2018. 
   

Småvilt 
Småviltjakta i allmenningen startet også i 2018 den 1. januar, med vinterjakt på hare og rovvilt. 
Grunnet store snømengder innførte vi ekstraordinær båndtvang allerede 8. februar. Vanlig 
småviltjakt startet 10.9. Det er ikke skilt på jaktstart med eller uten hund, og jakta foregikk fram til 
23.12.18. 
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Opplegget for predasjonskontroll er utviklet i samarbeid med Stange Almenning og de to jeger- og 
fiskerforeningene. Samarbeidet fungerer svært godt. Gjennom en egen premieringsording fikk 7 
jegere i allmenningen fritt småviltkort da hadde oppnådd nok poeng gjennom rovviltbekjempelse. 
Allmenningen var også 2018 med på det felles Reveprosjektet i Hedmark. 
 
Følgende fellingstall er registrert: 
  

Art 2018  2017 

Hare 66 39 

Orrhane 100 88 

Orrhøne 76 47 

Tiur 75 61 

Røy 65 52 

Jerpe 1 3 

Due 20 63 

Rugde 0 1 

Ender 4 4 

Rev 40 19 

Mink 0 4 

Gaupe 0 0 

Røyskatt 1 1 

Grevling 3 8 

Mår 12 17 

Kråkefugl 162 95 

Fiskemåke 0 1 

Canadagås 7 7 

Ekorn 6 4 

 
Det ble solgt 350 jaktkort inkl. dagskort og gjestekort.  
Rapporteringen tyder på en fortsatt god bestand av skogsfugl. 
 

 
Foto: Jørn Harald Sørli 
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Gjennom å øke poengene for uttak av mår håper allmenningen at denne predatoren sammen med 
rev ikke øker i antall. Begge er svært aktive i predasjon på skogfuglbestanden samt hare.  
 
 

Antall jaktdager 2018 2017 

Vinter   248  348 

Juni 1 0 

Juli    21    4 

August    57   34 

September    815  743 

Oktober    501  449 

November    432  366 

Desember    247  187 

Totalt   2322 2132 

 
Styret vedtok at det fra 2017 skal det være mulig å kunne kjøpe felles jaktkort for både Romedal- og 
Stange allmenninger. I 2018 ble det solgt 47 felleskort fra Stange Almenning hvor det ble gitt 
mulighet til å jakte også i Romedal Almenning. 
 

Fiske 
Krepsefisket i Harasjøen går fortsatt i R&VJFF's regi. Stammen kan variere mellom år avhengig av 
sommertemperaturene og dermed om skallutviklingen hos kreps er slik at krepsen blir tilgjengelig i 
den vanlige krepseperioden. Også for 2018 valgte R&VJFF å frede krepsen. 
Bestandsutviklingen blir fulgt nøye slik at beskatningen kan reguleres hvis nødvendig. 
 
R&VJFF har ansvaret for fiskeforvaltningen i allmenningen. I 2018) fikk foreningen inn inntekter fra 
fiskekort på kr. 35.301, - (kr. 49.317, - for 2017). Inntektene fra fiskekortene går til fiskestell i 
allmenningen. 
 

 

Bruksrett 
I 2017 og 2018 opplevde vi reduserte bruksrettsutbetalinger sammenlignet med foregående år. 

 

I samarbeid med Stange Almenning har bruksrettsreglene blitt revidert i løpet av 2018. Satsene for 

m2 og m3 er justert med konsumprisindeksen for de 2 siste årene. Utover disse justeringene er det 

gjort tilføyinger på hvilke elementer/bygningsartikler det gis ytelser til i forbindelse med ombygging 

av eksisterende driftsbygninger.  

Styret holdt et informasjonsmøte i november der alle endringene ble gjennomgått og de fremmøtte 

fikk anledning til å komme med sine synspunkter.  

Bruksrettsportalen benyttes av de fleste ved levering av søknader. 

 

Styret har en løpende vurdering av om en del bruksretter fyller kravene til å inneha bruksrett i 

Romedal Almenning. I 2018 er det ikke inndratt noen bruksretter.  

Stikkprøvekontrollen av uttakene på bruksrett har ikke avdekket noen store avvik. 

Det er 628 bruk som kan utøve bruksrett i Romedal Almenning pr. 31.12.18.  
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Utbetalt ytelse til de bruksberettigede i 2017 og 2018 er fordelt på følgende formål: 

 2018 2017 

Nybygg våning 36 125 45 450 

Reparasjon våningshus 128 741 435 784 

Nybygg driftsbygning 451 472 2 282 588 

Reparasjon driftsbygning 199 521 316 018 

Gjerdehold 114 928 166 519 

Jordveien 870 576 903 747 

Flis 462 585 280 554 

Ved 143 728 121 253 

Tilbakebetaling 0 25 000 

Totalt 2 407 677 4 526 913 

Tilskudd utgjør kr. 72 973 nybygg driftsbygning og vedlikehold driftsbygning 
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Rovdyr 
Rovdyrpresset mot beitenæringen er stort og økende i Stange. Den store utfordringen er ulven. 

Tidligere år har ulv kommet tidlig i beitesesongen og det har vært en til to individer innom i løpet av 

sesongen. I 2017 ble dette mønsteret brutt ved at nye ulver kom inn i området gjennom hele 

beitesesongen. Totalt ble det registrert 6 ulike ulver i vårt område i 2017. I 2018 var det en til to.    

Styret er svært tilfreds med innsatsen fra det kommunale fellingslaget, med Geir Magnar Lillehov i 

spissen. For bevaring av beitemulighetene i allmenningene er denne jobben kritisk viktig, og det er 

grunn til å frykte at grunnlaget for sau på beite ikke ville vært til stede uten den mer enn ti år lange 

perioden som laget har vært i funksjon.  

Konsekvensene dersom sauen fordrives av ulv fra allmenningens arealer kan vise seg å bli store. 

Kynisk sett er det skader på sau som gir grunnlag både for å påvise ulv og samtidig utløse et juridisk 

grunnlag for å igangsette skadefelling. Uten sau på beite er en etablering av ulverevir svært 

sannsynlig. Et alfapar alene eller en liten flokk av ulv dreper årlig mellom 150 og 200 elg. En stor 

andel av disse blir liggende som kadaver og forer opp åtseletere som i neste omgang går på for 

eksempel egg og nyfødte individer. Dette i tillegg til at fraværet av sau bidrar til gjengroing og at 

beitebetingede arter går en vanskelig tid i møte. Sett under ett vil det skape forrykninger i hele 

næringsnettet av både planter og dyr.  

Det dramatiske fallet i antall sau på beite er dessuten en betenkelig negativ utvikling av en lang 

historisk bruk av utmark, som klart har formet naturarven i vårt område. Styret mener derfor at det 

er viktig å hegne om og legge til rette for aktivt beitebruk, og spesielt avverge at beite av småfe 

reduseres ytterligere.  
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Av de 16 ulvene som er felt i regionen fra år 2000 og frem til i dag er hele 11 av dem felt i Romedal- 

og Stange Almenning. Det ble ikke felt ulv i 2018, men en ulv ble felt i Rasaberget på nyåret i 2019. 

Styret ba i 2017 administrasjonen ta et initiativ overfor Fylkesmannen med anmodning om å bedre 

forutsetningene for fellingslagene og derigjennom effektivisere og forsterke kontrollen. 

Allmenningen ba i forlengelse av dette myndighetene bidra til blant annet å finansiere brøyting av 

veger og drift av kameraer. Anmodningen ble avslått. Foruten Stange Kommune, som drifter 

fellingslaget og bidrar til enkelte nødvendige innkjøp, er mye av kostnadene overlatt til 

allmenningene. Styret er uforstående til at miljømyndighetene bidrar til at kostnadene ved ulven 

kamufleres ved å skyve tunge kostnadsposter over på grunneier. Styret ser imidlertid betydningen av 

en effektiv skadefelling, og har vedtatt økonomisk innsats for å styrke arbeidet.  

 

Beiting 

Allmenningen er viktig for beitebrukerne og motsatt. Som nevnt i avsnittet om rovdyr så er småfe en 

viktig faktor for å unngå etablering av ulv i våre områder. Om beitedyrene fordrives og ulv skulle få 

fast tilhold på allmenningens arealer så vil dette ha sterk påvirkning både på fauna og flora. 

Utmarksbeite er et av de fremste eksemplene på bærekraftig produksjon, og det er et 

samfunnsansvar som hviler på oss for å legge forholdene til rette for de som er i næringen. Vi ser en 

vridning fra småfe til storfe, men håper vi fortsatt vil se sau på allmenningen. Samarbeidet med 

beitebrukerne fungerer svært godt, og vi vil berømme disse for en positiv og løsningsorientert 

tilnærming.   

 

I 2018 ble det sluppet 1852 sauer i allmenningene, mot 2203 året før. Når det gjelder ammekyr med 

kalv og ungdyr var antallet på 643 i 2018, mot 507 i foregående år. Tallene viser altså en nedgang for 

sau og en oppgang for storfe på beite i allmenningen.   

 

 
Foto: Jørn Harald Sørli 
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For å vise hva beitinga betyr for bruksretten i de to allmenningene i Stange, er det utført en 

beregning av produksjonsverdi basert på tilvekst av kjøtt/ull og vedlikeholdsfor for disse dyrene på 

utmarksbeite som viser en verdi på ca 2,3 (2,1) millioner kroner. 

 

Utviklingen i beitebrukere i Stange kommune: 

 2005 2010 2015 2017 2018 

SAU 34 28 15 14 12 

STORFE 30 19 9* 13* 15* 

* Inneholder ikke de som har dyr på «hjemmebeite» 

Presset på beitenæringen fra rovdyr er fortsatt stort i Stange.  

Tapstallene for sau i 2018 var på 192 sau/lam. Det utgjør i snitt 9,64%, men det er store variasjoner 

mellom enkeltbesetninger. 

Tapstallene for storfe var på 4 dyr. 

Vegetasjonskartleggingen av store deler av utmarka i Stange er ferdig og det er tatt initiativ til 

utarbeidelse av en beitebruksplan som skal danne grunnlag for framtidig utnyttelse av beitet i 

allmenningene i Stange. 

For å kunne utøve beiteretten må de som vil slippe dyr på beite i allmenningen være medlem av 

beitelag. Det er utarbeidet felles retningslinjer for utøvelsen av beite. Det er også bestemt at de som 

skal slippe hest i allmenningen må være medlem av beitelag. 

 

Eiendomssaker  
Romedal Almenning har kjøpt store deler av eiendommen Optjernsberget(390/4) i 2018. 

Oppryddingen i allmenningens gårdsnummer og bruksnummer er under arbeid. 

Etter § 6-8 i almenningsloven har styret plikt til å opprette festekontrakter med seterhuseierne på 

seteranlegg som ikke har vært i bruk som seter i et sammenhengende tidsrom på 20 år. 

Seterhuseierne har rett til å ha husene stående så lenge de vedlikeholdes på forsvarlig måte og 

tilhører eiendom med tilliggende bruksrett. 

Denne prosessen har gått over mange år og er nå i en avsluttende fase.  

Industriengasjement  
Industriengasjementet i Romedal Almenning er samlet i Hedalm systemet.  

Morselskapet heter Hedalm Holding AS. Romedals andel er 42,99%. 

Hovedaktiviteten i Hedalm systemet er nå knyttet til utleie av industrieiendom på Hjellum til 

Moelven Byggmodul AS gjennom selskapet Hedalm Eiendom AS. I tillegg eier Hedalm Holding 8% i 

Oplandske Bioenergi og 50% i Vik Eiendom. 

Resultatet etter skatt i Hedalm Holding AS ble i 2018 på kr. – 3.048.238, -.  

Romedal Almenning eier sammen med Stange Almenning selskapet Lindstad KS som driver utleie av 

areal og bygninger til Optimera AS på gamle Lindstadsaga i Stange. Resultatet i KS Lindstad var i 2018 

kr. 111.940, - 
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Koier 
Fortsatt aktive kunder i koiemarkedet. Interessen for å leie koie hos oss holder seg på et stabilt høyt 
nivå. Når det gjelder investeringer på koiene ligger denne for 2018 noe over budsjett, og til dels en 
god del over det som har vært normalt i siste 10-års periode. Grunnen til dette er 2 større 
oppgraderinger /renovering vi valgte å ta i forbindelse med nye 5- årskontrakter på elgjakta. Med 
unntak av 1 leietaker valgte alle som hadde kontrakter med utløp 31.12.2018 å inngå kontrakt for 
nye 5 år. Prisoppgang mellom 5 og 10 %   

Etter å ha evaluert korttidsutleia av Bunntjernsdamkoia for 2017 / 18 valgte vi å avslutte prosjektet. 
Denne koia er igjen leid ut på åremål. Romedal Almenning hadde ved utgangen av året 74 koier 
utleid og 3 ledige. 
 

   

Foto: Jørn Harald Sørli 

 

Utleie arbeidskraft 
I 2018 gjennomførte vi flere prosjekter utenfor egen eiendom.  Den mest arbeidskrevende jobben 
var flytting av 4 etasjes stabbur på gården Hørsand i Romedal. Utover dette har det vært en del 
oppdrag hvor vi har bistått på ulike reparasjoner i så vel Stange som nabokommunene.  
Selv om vi kunne klart ett til to prosjekter i tillegg er vi fornøyd med oppdragsmengden. 
Resultatet på forretningsområdet viser et hyggelig overskudd.  
 

Hytteområder  
 

Gjetholmsjøen 
Fortsatt er ingen av de tre siste ledige tomtene bebygd. 

  

Harasjøen syd 
Vi har skrevet kontrakt på ei ny hyttetomt på Harasjøen Syd. Det er et ønske om å få fart på 
tomtesalget, derfor har man besluttet å investere i en visningshytte.  Denne innvesteringen sammen 
med en ny skitrase nordover til Åssaga håper vi skal bidra til å øke tomtesalget. Det er ved utgangen 
av året 18 ledige tomter på dette feltet.  
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Finansforvaltning  
Året 2018 vil nok mer bli husket for avslutningen enn begynnelsen på kalenderåret. Børsene startet 

optimistisk, med høydepunkt på sommer, men med vinteren så kom også nedgangen i 

aksjemarkedet. Det ble til slutt er fall i verdi på porteføljen som et plassert hos våre 3 forvaltere. 

Formuesforvaltning -1,82%, Sparebanken -3,57% og NorgesInvestor -0,43%. 

Det er imidlertid en solid positiv utvikling over tid siden oppstart i 2011. Formuesforvaltning +45% 

(oppstart i 2011 med 15 mill), Sparebanken +47% (oppstart i 2011 med 15 mill) og NorgesInvestor 

+24% (oppstart i 2015 med 12 mill). 

 

 

 

 

 

Styrets hovedfokus for 2019 

 
Allmenningens primære oppgave er å bistå med kapital, hovedsakelig til investeringer i landbruket. 

Høstingen skal imidlertid ikke overstige et nivå som er langsiktig økonomisk fornuftig, iberegnet 

kostnader for investering i god fremtidsskog. Optimal anvendelse av ressursgrunnlaget skal over tid 

alltid være den røde tråden i vår skogforvaltning.  

Etter den spesielle driftssesongen 2018 er det etter styrets syn spesielt viktig med oppfølging av 

plantefelter for å supplere eventuell avgang.   

Skogen er uten sidestykke den viktigste bærebjelken i verdiskapingen ved eiendommen, og selv små 

variasjoner i enhetskostnad eller -merverdi gjør store utslag med de betydelige volumene som 

omsettes fra eiendommen. Styret mener derfor det er viktig å holde kontinuerlig fokus på både 

driftskostnader og tømmerpriser.  

Med redusert tilgang på økonomisk hogstmodne bestand i noen år fremover vil vi måtte jakte på 

optimale priser for de volumene vi har til rådighet for å fylle vår rolle som bidragsyter til våre 

bruksberettigede. I denne sammenheng ønsker styret at administrasjonen videreutvikler 

forvaltningsmodellen for å ytterligere forsterke fleksibiliteten og presisjonen i tømmerleveransene. 

Vi har i tillegg vært aktive i markedet, og ser betydningen av å kunne manøvrere uten sterke føringer 

for hvor ulike sortimenter selges. Flisleveranse knyttet opp mot tømmeravtale er en slik føring som vi 
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av ulike grunner må se nærmere på. Styret har et klart mål om å sørge for at det etableres gode 

alternativer til dagens flisordning dersom denne av ulike årsaker skulle bortfalle.  

Jaktressursene i allmenningen er betydelige og genererer en årlig jevn inntekt. Styret er samtidig 

fornøyd med at jakttilbudet gjør skogshusværene interessante som utleieobjekter. Styret er også 

fornøyde med innsatsen som er gjort for å holde koiene på en standard som sikrer utleie, og ønsker 

at dette videreføres. Det er viktig at eiendommens verdier ivaretas også på dette feltet.  

Virksomheten gir en akseptabel avkastning, samtidig som den gir kommunens innbyggere en 

delaktighet i allmenningen. Gode relasjoner til lokale brukere av arealene er viktig for driften av 

eiendommen generelt. 

Skogsbilveiene er kanskje kommunens største folkehelseanlegg og samtidig pulsårene i skogbruket. 

Det er et betydelig antall kilometer veg og det er viktig at hovedårene er av en standard på 

tilstrekkelig nivå for både virksomheten og allmennheten. Ut over hovedveiene gjøres opprusting og 

vedlikehold i første rekke av hensyn til driften av eiendommen, men det skal tilstrebes å tilby 

allmennheten et generelt godt veinett. Når det gjelder brøyting er også dette primært knyttet til 

hovedveinettet og de sideveiene som er nødvendige for skogsdriften. Samtidig ønsker styret å legge 

til rette for effektiv overvåkning ift. rovdyr, med de behovene for brøyting som dette medfører.  

Romedal Almenning besitter en betydelig kapital. Plassering av penger skal fortsatt skje gjennom tre 

ulike forvaltere, under tilsyn av Finansutvalget. Forvalterne strategien for plassering er justert noe i 

løpet av året, som følge av de utviklingstrekk vi ser i markedene. Dette for å utvide handlingsrommet 

til å gjelde flere aktiva, og redusere risiko. Styret legger merke til at avkastningen i 2018 er vesentlig 

lavere enn i toppåret 2017, men er samtidig innforstått med at 2018 var et vanskelig år. Forvaltning 

av kapitalen er fra vår side langsiktig, med lav eksponering for risiko.  

 

Transportkostnadene fra stubbe til industritomt er avgjørende, og her kommer effektive 

logistikkløsninger inn i bidet. Dette er bakgrunnen for at allmenningene har deltatt aktivt i arbeidet 

for å sikre tømmerterminalen ved Sørli og samtidig synliggjøre behovet for effektiv godsavvikling ved 

Kongsvinger. Dette har stor betydning for alle skogeiere i området, fordi det sikrer kostnadseffektiv 

og lang rekkevidde med tilgang til et større utvalg av betalingsvillige kjøpere både i Norge og Sverige. 

Sikkerhet for pris og avsetning hviler på tilgang til langtrekkende og billige transportbærere, noe 

skognæringen bittert fikk erfare under finanskrisen i 2008. Betydningen av Sørli-terminalen kan 

derfor ikke vektlegges nok. Sørli er for øvrig starten på en fremtidsrettet transportåre, som vil kunne 

vise seg å få stor betydning for framtidig industrisatsing med basis i råvarer fra landbruket. 

Terminalen ligger svært gunstig til i vegnettet, slik at inntransport av råvarer og uttransport av 

ferdigvare kan skje over store avstander til begrensede kostnader. Strekningen inn i Sverige er også 

forbundet til Gøteborg Havn, som er vår nærmeste containerhavn av betydning. Dette vil kunne få 

stor betydning for fremtidig industri i kommunen, og gi muligheter for videreforedling av råvarer fra 

jord- og skogbruk i kommunen. Styret mener derfor at den næringspolitiske posisjoneringen 

allmenningene har gjort for jernbane i regionen har gitt et utgangspunkt for en bioøkonomisk satsing 

i vårt område.       

Det har fra daglig leder, vært lagt ned betydelig innsats i forhold til medarbeider- og 

organisasjonsutvikling i Romedal Almenning de siste årene.  Det er gledelig å registrere de tydelige 

signalene på at medarbeiderne oppfatter endringene som er gjennomført som positive og viser god 

motivasjon i sitt daglige virke.  
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Allmenningen har tatt en tydeligere samfunnsrolle, noe styret også ønsker prioritert i fortsettelsen. 
Saker som dreier seg om langsiktige rammebetingelser for begge allmenningene skal etter styrets syn 
følges opp aktivt fra allmenningen. Dette handler også om vårt omdømme. Allmenningen skal 
fremstå proaktiv og ta en rolle i samfunnsdebatten. Omdømmearbeidet skal også fokuseres i 
omgangen med alle brukergrupper. Styret ber administrasjonen videreføre arbeidet for å skape 
positiv sameksistens mellom ulike interesser på eiendommen.   
 

 
 
 

Vallset 08.03.2019 
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Avdelingsregnskap  
 

SKOGEN   

   
Inntekter 2018 2017 

Salg skur- og spesialtømmer 14 879 401 13 599 860 

Salg massevirke og ved 10 193 256 5 397 002 

Bonuser 1 652 609 2 573 802 

Måleavgifter -475 672 -389 968 

Vegavgifter 427 025 390 397 

Salg grus/masse  
 

Tilskudd 668 230 526 646 

Innkjørt 194 648 138 796 

Andre inntekter 715 675 415 503 

Sum inntekter 28 255 172 22 652 038 

   
Kostnader   
Kostnader avvirkning -10 441 883 -8 145 445 

Kostnader skogkultur -2 849 406 -2 361 477 

Drift eget utstyr inkl. kostn. 
Vegvedlikehold 

-815 619 -1 218 839 

Andre kostnader -809 208 -169 581 

Avskrivninger -517 480 -648 696 

Beholdningsendring tømmer                                 -    

Fordeling fellesadministrasjon -1 550 310 -1 471 176 

Sum kostnader -16 983 906 -14 015 214 

   
Driftsresultat 11 271 266 8 636 824 

 

UTMARK   

   
Inntekter 2018 2017 

Inntekter jakt 1 158 402 1 192 034 

Inntekter fester 695 879 627 514 

Innfestningsavgift hyttefelt 190 000                                -    

Inntekter skogshusvære 883 543 902 970 

Inntektsreduksjon -69 300 -69 300 

Andre inntekter 38 814 181 911 

Sum inntekter 2 897 338 2 835 129 

   
Kostnader   
Kostnader jakt -276 272 -320 721 

Drifts-/utviklingskostnader hyttefelt   
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Kostnader fester -344 718 -199 822 

Kostnader skogshusvære -1 028 364 -503 615 

Fordeling fellesadministrasjon -379 092 -359 742 

Sum kostnader -2 028 446 -1 383 900 

   
Driftsresultat 868 892 1 451 229 

 

ANNEN VIRKSOMHET   

   
Inntekter 2018 2017 

Leieinntekter Egerom 408 813 336 347 

Salg eksterne tjenester 633 994 911 681 

Andre inntekter 189 849 176 386 

Sum inntekter 1 232 656 1 424 414 

   
Kostnader   
Vedlikehold og drift Egerom -353 627 -301 123 

Kostnader Tingplassen/Malungen   
Kostnader eksterne tjenester -527 204 -659 080 

Andre kostnader -916 009 -756 157 

Fordeling fellesadministrasjon -905 435 -859 218 

Sum kostnader -2 702 275 -2 575 578 

Driftsresultat -1 469 619 -1 151 164 

 

ADMINISTRASJON   

   
Inntekter 2018 2017 

Bidrag fra Stange Almenning 1 846 664 1 592 815 

Andre inntekter                                -                                   -    

Sum inntekter 1 846 664 1 592 815 

   
Kostnader   
Lønnskostnader -4 166 790 -3 705 858 

Styrehonorar og andre styrekostnader -514 850 -615 871 

Andel lønnskostnader Stange Almenning -487 654 -480 862 

Kontorkostnader fellesadministrasjonen -440 861 -645 792 

Husleie -126 352 -122 610 

Andre driftskostnader, egen adm. -156 604 -156 533 

Administrasjonskostnad, Bruksrett -149 386 -250 660 

Fordeling fellesadministrasjon 2 834 838 2 690 135 

Sum kostnader -3 207 659 -3 288 051 

Driftsresultat -1 360 995 -1 695 236 
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OPPSUMMERING   

   
Inntekter 2018 2017 

Skogen 28 255 172 22 652 038 

Utmark 2 897 338 2 835 129 

Annen virksomhet 1 232 657 1 424 414 

Administrasjonen 1 846 664 1 592 815 

Sum inntekter 34 231 831 28 504 396 

   
Kostnader   
Skogen -16 983 906 -14 015 214 

Utmark -2 028 446 -1 383 900 

Annen virksomhet -2 702 274 -2 575 578 

Administrasjon -3 207 660 -3 288 051 

Sum kostnader -24 922 286 -21 262 743 

Driftsresultat årets drift 9 309 545 7 241 653 
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Revisjonsberetning  

 



ÅRSMELDING ROMEDAL ALMENNING 2018 
 

 
41 

 

 


