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ÅRSMØTE I TOTEN ALMENNING LODD NR. 4

fredag 10. april 2014  kl. 18.00 på Øvre Torsætra.

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkallingen.
Årsmøtet er bekjentgjort gjennom annonsering i lokalavisene innen den lovbestemte 
fristen og årsberetning med regnskap har vært utlagt på almenningskontoret og på 
almenningens nettside.

2. Valg av møteleder.

3. Godkjenning av sakliste.

4. Valg av underskrivere av protokoll.

5. Årsberetning for 2014.

6. Regnskap for 2014. Herunder revisors beretning.

7. Årsplan/budsjett for 2015.

8. Jakt- og fiskeforeningens årsberetning og regnskap for 2014.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2014/2015.
For 2013/2014 var satsene:

Formannsgodtgjørelse, fast kr. 12.000,-
Styremedlemmer, dagmøte kr.   1.200,-
Styremedlemmer, kveldsmøte kr.      600,-

10. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2014.
For 2013 var godtgjørelsen kr. 20.000,- fast. For møter
revisor deltar i, godtgjøres han med de samme satser som for styre-
medlemmene.

11. Valg av revisor for 2014.

12. Innkomne saker som ønskes behandlet på årsmøtet.

Styret
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ÅRSBERETNING 2014

Toten Almenning lodd nr. 4 er en bygdealmenning som eier og driver 35 900 dekar skog og 
utmark i Østre Toten. Av dette er 24 460 dekar produktiv skogsmark og 4 388 dekar fredet 
som naturreservat. Almenningen eier og leier ut Øvre Torsætra Kafe og selskapslokaler. 
Administrasjonen er lokalisert til  Krabyskogen med felles kontor i samarbeid med Toten 
Almenning lodd nr. 3 og Toten Almenning lodd nr. 5. Fra og med mai 2014 har Toten 
Almenning lodd nr 4 blitt administrert av Toten Almenningsdrift SA. Knut Johan Hoel og  
Mats Halvorsrud har administrert Almenningen sammen i perioden frem til Knut Johan gikk 
av med pensjon fra og med november 2014. 

Almenningens hovedmålsetting.
Almenningen skal opprettholdes som en fellesressurs for de bruksberettigede på lang sikt, og 
innenfor bedriftsøkonomiske prinsipper der det også tas hensyn til arbeidsmiljø, miljøverdier 
og artsmangfold i naturen, samt allmenhetens behov for friluftsområder, søke å gi et best 
mulig resultat for de bruksberettigede.

Styret og administrasjonen.
Almenningsstyret har i 2014 hatt denne sammensetning :

Styremedlemmer : Valgt for perioden :
Morten Bakkely (styreleder) 2012 – 2016
Ingar Nettum (nestleder) 2014 – 2018
Nils Paulseth 2014 – 2018
Jens Erik Ulsrud 2014 – 2018
Dag Harald Vasveen 2012 – 2016

Varamedlemmer i rekkefølge for styremedlemmer med valgperiode 2014 – 2018 :
1.Bjarne Karlsen
2.Ole Chr. Hveem
3.Aage Einar Hveem

Varamedlemmer i rekkefølge for styremedlemmer med valgperiode 2012 – 2016 :
1.Bjørg Overn Ørud
2.Ole Martin Engh

Valgkomite :
Steinar Kjelsberg
Håkon Gulliksen
Aud Haugom

Almenningsbestyrer : Knut J. Hoel og Mats Halvorsrud
Revisor: Per Kr. Homb
Varamann for revisor : Svein Erik Rognlien
Regnskap og økonomisk veiledning: Toten Økonomitjenester
Bankforbindelse : Totens Sparebank.
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Representasjon.
Morten Bakkely – almenningens representant til vegforeningene Garsjøvegen, 
Nyhussætervegen, Sæteråsvegen og Hersjøvegen.

Jens Erik Ulsrud – almenningsstyrets kontaktperson til hytteforeningene

Jens Erik Ulsrud – almenningsstyrets kontaktperson til Jakt- og fiskeforeningen

Nils Paulseth – almenningens representant i Østre Toten Utmarkslag

Dag Harald Vasveen – Kontaktperson for øvre Torsætra

Morten Bakkely og Jens Erik Ulsrud – Representanter i styret i Toten Almenningsdrift SA.

Bruksrettsutvalg.
Til almenningens bruksrettsutvalg ble valgt Morten Bakkely og Ingar Nettum.
Bruksrettsutvalgets mandat er i første rekke å gjennomgå og ajourføre almenningens bruks-
rettsregister samt å komme med forslag overfor styret hvilke bruksberettigede eiendommer 
som kan være aktuelle for styrebefaring med hensyn til vurdering av bruksrett.

Ansatte.
Almenningen hadde ved utgangen av året en skogsarbeider med fagbrev i full stilling.

Bruksretter/bruksrettsregister.
Almenningen er etter den nye almenningsloven pålagt å føre register over alle bruks-
berettigede eiendommer.

Arbeidet med å holde dette registeret ajour pågår kontinuerlig. Der opplysninger ikke kan 
innhentes på annen måte foretas befaringer.

For å lette styrets arbeid henstilles det til de bruksberettigede om å gi melding om over -
dragelser og flytting m.m. 

Det er i 2014 ikke foretatt befaringer av bruksberettigede eiendommer.

Antall bruksberettigede eiendommer pr. 31.12.14 var 212 stk.

Møter og befaringer.
Det er i løpet av året holdt 6 ordinære styremøter og behandlet 58 protokollerte saker.
Årsmøtet ble holdt på Øvre Torsætra den 4. april 2014. På årsmøtet deltok foruten styret og 
revisor, 26 bruksberettigede. Jakt- og fiskeforeningen var representert ved Ingar Nettum.
Fra Østre Toten Kommune møtte skogbrukssjef Åse Marit Skjølås.
Styreleder og bestyrer har møtt på generalforsamlinger i Lena Fjernvarme AS. Morten 
Bakkely og Jens Erik Ulsrud har deltatt i møter i Toten Almenningsdrift SA.
Morten Bakkely har representert almenningen på tilsluttede skogsbilvegforeninger.

Almenningsstyrets årlige skogbefaring ble avholdt den 20. juni 2014. Denne omfattet følgende 
tema:

- Området Hersjøen vestside og Skjellbekkdalen ble befart for å se på skader på skogen 
forårsaket av snø og vind i februar 2014. 
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- Området Nysæterkollen ble befart for å se på hvordan det har gått med området etter at 
det for noen år siden ble foretatt en gjennomhogst i område med Huldrestry som et 
forsøksprosjekt i samarbeid med forsker Erlend Rolstad. Det kom tydelig frem at det 
har blitt betydelige skader på den gjenstående skogen i form av billeangrep og vindfall.

- Området øst for Sæteråssvartputten ble befart for å se på skogen som står i et område 
der det tidligere er registrert spillplass for storfugl. For å kunne ta standpunkt til om 
den gamle skogen kan hogges må det bringes klarhet i om tiurleiken fremdeles er 
aktiv.

Organisasjonstilknytning.
Almenningen er tilknyttet følgende bransjeorganisasjoner:

Norsk Almenningsforbund
Fellesforeningen for Totenalmenningene
Skogbrukets Landsforeninge/NHO Mat og Bio

Almenningen er andelseier i Mjøsen Skog SA og aksjonær i Lena Fjernvarme AS.

Administrativt samarbeid
Selskapet Toten Almenningsdrift SA ble stiftet i 2013. Styret består av en representant fra
hvert styre i almenningsloddene 3, 4 og 5. Morten Bakkely og Jens Erik Ulsrud representerer 
lodd 4. Selskapet skal ha ansvaret for administrasjonen av de tre almenningsloddene, og ledes 
av styre og almenningsbestyrer.

Hus og eiendommer.
På Øvre Torsætra er det i 2014 foretatt vedlikeholdsarbeider. Samlet kostnad beløper seg til 
kr. 77 343,-. Det er skrevet kjøpekontrakt med Frode Skogstrand og Ingunn K. H Skogstrand 
der de kjøper Torsetra for 2,5 mill kroner. Overtakelse er satt til 01.01.2015.

Tomtefestesaker.
Festeavgiften er kr. 355,00 pr. år for bruksberettigede og kr. 1 250,00 pr. år for ikke bruks -
berettigede. Festeavgiften for de uten bruksrett ble regulert i 2007, mens de bruksberettigede 
fikk regulert sin festeavgift i 2013. I Øyongslia var festeavgiftene i 2014 henholdsvis kr. 
1.109,00 pr. år for bruksberettigede og kr. 3.326,00 pr år for andre. Her gir festekontraktene 
anledning til å indeksregulere festeavgiftene hvert år. Det har blitt opprettet festekontrakt på 
Torsætra. Dette har blitt opprettet som festetomt med grenser som følger eksisterende gjerde. 
Almenningen har forbeholdt seg forkjøpsrett dersom eiendommen kommer på salg.

Hytteområder.
I det nye hytteområdet i Nybrenna er det til nå bortfestet 4 tomter.  Innfestingsavgiften er satt
til kr. 75.000,- pr. tomt, og den årlige festeavgiften er satt til kr. 5.000,-.

Sætrer.
Det er opprettet festekontrakter på registrerte sæterhus i almenningen. Disse er nå å betrakte 
som fritidseiendommer, og det benyttes samme festekontrakter som for øvrige hytter.
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Beite.
Tilgjengelig beite i almenningen er godt utnyttet.  I 2004 ble det vedtatt felles beiteregler for 
hele beiteområdet som består av Toten Almenning lodd nr. 4, Toten Almenning lodd nr. 5 og 
Totenviken Grunneierlag. I henhold til opplysninger fra Østre Toten Saubeitelag ble det innen 
området i 2014 sluppet 1 318 voksne søyer og 2 116  lam, til sammen 3 434 dyr. Dette er en 
liten økning på 1,0 % i forhold til året før. Gjennomsnittlig tapsprosent er på 2,7 %, hvilket er 
en nedgang fra året før (4,7 % i 2013).

Friluftsliv.
Almenningen stiller et betydelig areal til rådighet for skiløypetraseer. Ny avtale mellom 
almenningen og Totenåsløyper AS om vederlagsfri leie av grunn til garasje ved Torsætra ble 
inngått i løpet av året.

Småviltjakt og fiske.
Jakt – og fiskeforeningen administrerer småviltjakt og fiske i kraft av en 5 – årig driftsavtale 
inngått i 1998. Avtalen utløp i 2013, men ble ikke sagt opp av noen av partene. Slik avtalen er 
utformet, gjelder den da for en ny 5 – årsperiode.

Driftsøkonomi.
Omsatt virkeskvantum i året er på 8 006 m3 tømmer og ved, mot budsjettert 4 000 m3. Den 
totale bruttoverdien for alt levert tømmer ble mye høyere enn budsjettert, dette fordi det ble
avvirket det dobbelte av budsjettkvantumet.

Arbeidsmiljø.
Det tilstrebes et best mulig arbeidsmiljø for de ansatte i almenningen. Det totale sykefraværet 
i 2014 var på 1,6 %, hvilket er en liten økning fra året før  (1,3 % i 2013).

Miljø. 
Toten Almenning lodd nr. 4 er medlem av Mjøsen Skogs FSC™ gruppe-ordning (FSC-
C103764) og skogforvaltningen på eiendommen skjer i tråd med FSC Prinsipper og Kriterier. 
Mjøsen Skogs gruppeordning er FSC sertifisert av Soil Association Woodmark. 
I tillegg er Toten Almenning lodd nr. 4 medlem av Mjøsen Skogs PEFC gruppe-ordning, og 
følger Norsk PEFC Skogstandard.
Almenningen har egen forvaltningsplan og skogbruksplan for eiendommen. Planene 
inkluderer kartlegging og beskrivelse av miljø- kulturminne- og flerbrukshensyn. Planene blir 
revidert regelmessig. 

Siste skogstakst viser en beregnet tilvekst på 8552 m3. Følgende verneområder berører 
almenningen: Svartdalstjerna naturreservat på 3978 dekar. Det er gjennomført 
miljøregistrering med kartlegging av biotoper, og 216 dekar er avsatt som nøkkelbiotoper.
Ved gjennomføring av skogbrukstiltak gjøres det en før og etter vurdering. I dette ligger 
konsultasjon av aktuelle miljødatabaser.

Almenningen følger de kvalitets – og miljøkrav som gjelder for tømmerleverandører i Mjøsen 
Skog BA. All skogbehandling blir utført i tråd med ”Levende Skog” s standarder og gjeldende 
lover og forskrifter for øvrig. Det ble i 2004 foretatt registreringer av miljøverdier over hele 
eiendommen, og det er utarbeidet kartmateriale som viser forekomsten av biologisk viktige 
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områder (BVO – områder).  Områdene er i all hovedsak unntatt fra hogst, og det blir ikke 
utbetalt noen form for erstatning for tømmerressursene som omfattes av båndleggingen.

Almenningens virksomhet medfører ikke forurensning av det ytre miljøet ut over det som 
følger av skogsdriften, så som utslipp fra skogsmaskiner motorsager m.v.
Det blir benyttet miljøbensin og biologisk nedbrytbar kjedeolje til motorsagene, og det er ikke 
brukt kjemiske sprøytemidler av noe slag.

Hogst og skogkultur – metoder:
- Hogsten i 2014 har hovedsakelig blitt utført som flatehogst med unntak av en 

gjennomhogst etter snøskader inn mot Stillvatndalen og Mørksjøhytta der det ble tatt 
ut 1784 m3. Planting er utført av Mjøsen skog og fast ansatt skogsarbeider. Ved behov 
har planter blitt fraktet i terrenget med beltegående kjøretøy for å unngå terrengskader. 

Veger:
- Det er bare utført ordinært vedlikehold av veinettet. Kantvegetasjon er ryddet manuelt 

med motorsag og ryddesag og mekanisk med kantklipper.

Sosiale aspekter (møter / samarbeid / tilrettelegging for aktuelle interessegrupper 
(velforeninger, løypeforeninger, skoler mv):
- Vi har kontakt med ulike brukere av Totenåsen ved behov. Styremedlemmene er 

kontaktpersoner mot ulike lag og foreninger slik det fremgår av årsmeldingen samt at 
bestyrer har kontakt ved behov

Lokal arbeidskraft / entreprenører:
- Vi bruker i stor grad lokal arbeidskraft og lokale entreprenører til både hogst og 

veivedlikehold sommer og vinter. 

Overvåkning av nøkkelbiotoper, verneområder, HCVF (miljørapport, driftskontroll, 
tilsyn verneområder FM, møter med ornitologisk forening):
- Det utarbeides miljørapport for hver tømmerdrift og driftsområdet kontrolleres på 

barmark før og etter hogst.
- Fylkesmannen v/SNO har tilsynet med verneområdene.
- Bestyrer har kontakt med ornitologisk forening, lokal jeger og fiskeforening og andre 

berørte ved behov.

Foryngelseskontroll fra kommunal skogmyndighet:
- Det ble plukket ut et felt for foryngelseskontroll i 2014. Konklusjonen var at det var 

noe flere planter enn anbefalt på feltet. Foryngelsesplikten var oppfylt.

Beiteressurser / -takster, informasjon fra beitelag:
- Det er tilstrekkelig beite i Almenningen. Vi har kontakt med beitelaga ved behov.

Jakt / fiske, samarbeid med JFF:
- Småviltjakta er satt bort til lokal JFF. Vi har kontakt ved behov og gjensidig møterett 

på årsmøter.
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Fremmede arter / skadegjørere (hyll, beiteskader, snutebille-skader, granrustsopp, 
granbarkbille bjørkemåler mv):
- Det har vært noe Granrustsopp i 2014, men ikke i et slikt omfang at det vil påvirke 

tilveksten nevneverdig. Ellers ikke noe spesielt.

Vurdering av eventuelle endringer i flora og fauna:
- Det kan se ut for at det er en liten nedgang i elgbestanden. Ut over dette er det ikke noe 

spesielt.

Tall / Statistikk:
- Økonomisk oversikt / regnskap:

o Se eget avsnitt under regnskap og balanse.
- Hogstkvantum m3, fordelt på treslag / sortiment, (statistikk siste år):

o Se eget avsnitt under skogens drift.
- Markberedning, daa:

o Det er markberedt ca 130 dekar fordelt på tre felter i 2014.
- Planting, antall / treslag (det benyttes kun norske treslag. Voks eller Merit Forest mot 

snutebiller):
o Det er plantet 29 025 planter (kun gran)

- Ungskogpleie, daa:
o Det er utført ungskogpleie/avstandsregulering på 206 dekar i 2014.

- Gjødsling, kg/daa og areal, gjødseltype:
o Det er ikke gjødslet i 2014

- Sprøyting, areal og kjemikalienavn (Glyfosat):
o Med unntak at planter som er behandlet med kjemikalier fra planteskolen er det 

ikke brukt kjemiske midler i 2014
- Grøfterensk:

o Det er ikke foretatt grøfterensk i 2014.
- Sporutbedring:

o Det er utbedret ca 500 meter med spor etter lassbærer og pyntet opp en del grøfter 
etter hogst langs veg.

- Vegvedlikehold, opprusting, nyanlegg:
o Det er bare utført normalt vedlikehold som høvling, mattekjøring, kantrydding og 

stedvis litt grusing i 2014
- Tynning, rotstopp / urea, mengde / areal, kjemikalienavn

o Det er ikke brukt kjemikalier eller rotstopp i 2014

Skogens tilstand.
Skogens sunnhetstilstand synes jevnt over å være bra, selv om det stedvis er observert angrep 
av soppsykdommen granrust. Dette forekommer imidlertid ikke i et slikt omfang at det antas å 
ha nevneverdig innvirkning på skogens tilvekst. Nyplantingene har noe avgang på grunn av 
snutebilleangrep. Det innkjøpte plantemateriale ser ut til å ha for dårlig beskyttelse mot denne 
skadegjøreren. Å la hogstflatene ligge et år ekstra samt markberedning ser ut til å ha en god 
beskyttende effekt. Insektangrep på stående tømmerskog har praktisk talt ikke forekommet i 
2014. Mye skog fikk snøskader i februar 2014 grunnet ekstreme værforhold med mye is og 
snø på skogen kombinert med vind. Stort sett all hogst i 2014 har vært i skog som var til dels 
sterkt skadet. Det ble utbetalt kr 75 000 i erstatning for snøskader i 2014.
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Veger.
Forlengelse av Fiskelausvegen i en lengde av 500 meter ble fullført i 2014. Total kostnad 
ekskl. merverdiavgift ble på kr. 470 279,-. Til disse veginvesteringene ble det tilstått 40 % 
statstilskudd. Kostnader med veiprosjektet ble i all hovedsak dekket av statstilskudd og 
anleggsbidrag fra hytteeiere etter egen avtale.

Bioenergi.
Almenningen er interessent i selskapene Lena Fjernvarme AS med 6 % av aksjene.
Almenningensbestyrer Mats Halvorsrud representerer Almenningen i styret for Lena 
Fjernvarme AS.

Tømmer og trelast.
Alt ferskt bartrevirke er levert gjennom Mjøsen Skog SA. Trelast til bruksberettigede er levert 
av Toten Tre AS gjennom inngått avtale for hvert år. 

Rabatter, almenningsytelser.
For 2014 er det gitt følgende rabatter for uttak av trelast på bruksrett:

Generell rabatt 33 %
Almenningsrabatt 20 %
Rabattsatsene gjelder for vanlig høvlet og uhøvlet trelast og for trykkimpregnerte 
gjerdestolper. For annen trykkimpregnert last ytes 25 % rabatt.

Almenningsrabatt på ved 25 %, halv merverdiavgift.

Bestilt trelast leveres tilkjørt for kr. 200,- + mva forutsatt at fakturasummen overstiger kr. 
3.000,- + mva. Det er ikke gitt erstatning for trebesparende materialer, og det gis heller ikke 
rabatt på frakt. Det har vært søknadsplikt for uttak som overstiger et beløp på kr. 20.000,- etter 
at rabatter er fratrukket.
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Bruksrettsrabatter 10 siste år
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Leveranser på bruksrett :

2014 2013

Reisved i fast m3 43 m3 60 m3

Ferdigved i løsmål 95 m3 220 m3

Vedpriser 2013.

Reisved på bruksrett uten frakt, mva-fri, kr. pr. favn 1.800,-

Reisved for eksternt salg, uten frakt og mva, kr. pr. favn 2.500,-

Ferdigved gran, pr. løskubikkmeter inkl. mva 575,-

Ferdigved bjørk, pr. løskubikkmeter inkl. mva 750,-

Ferdigved leveres i 1,5 m3 storsekk på Hydropall eller 1,0 m3 storsekk på Europall. Småsekk 
på 60 ltr. leveres etter nærmere avtale.
For leveranser av ferdigved på bruksrett gis en almenningsrabatt på 25 % og det beregnes halv 
merverdiavgift.
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Årets resultat, framtidsutsikter.
De samlede driftsinntektene ble i 2014 omtrent det dobbelte av det som var budsjettert. Dette 
skyldes i hovedsak at det ble hogd omtrent dobbelt så mye tømmer som normalt grunnet 
omfattende skader etter snøbrekk. Det ble også utbetalt kr 900 000 for utvidelse av 
Svartdalstjerna naturreservat ved Fiskelausrompa. Sagtømmerprisene har vært betydelig bedre 
i 2014 sammenlignet med året før. Prisen på massevirke er fortsatt dårlig, og det er ingen ting 
som tyder på at den vil ta seg opp med det første.

Almenningens årsregnskap for 2014 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Kraby, den 23. februar 2014

------------------------------ -------------------------------- --------------------------------
Ingar Nettum Morten Bakkely (styreleder) Jens Erik Ulsrud

---------------------------------- ------------------------------
Dag Harald Vasveen Nils Paulseth



Årsberetning Toten Almenning lodd nr. 4 13

SKOGENS DRIFT

Avvirkningen.

Avvirkningen i almenningen siste 3 år :

2014 2013 2012
M3 % M3 % M3 %

Skurtømmer gran 4521 57 2 260 54 1 920 57
Massevirke og energivirke gran 3218 40 1 715 40 1 125 33
Ved 95 1 180 4 295 9
Annet virke (biovirke) 172 2 64 2 25 1
Sum 8006 100 4 219 100 3 365 100

Almenningens balansekvantum er i følge skogbruksplanen fra 2009 beregnet til 4 979 kbm. 
Dette er brutto tall, og må reduseres for topp og avfall med ca. 10 %.

Årskvantumet er tatt ut på følgende steder i almenningen (kbm. uten bark, men med utlegg og 
vrak):

Åtangen (slutthogst) 1191 kbm
Ytre Amunddalen (slutthogst) 2727 kbm
Stillvatndalen (gjennomhogst etter snøbrekk) 1430 kbm
Skjellbekkdalen (slutthogst etter snøbrekk) 1263 kbm
Hersjøen vestside (slutthogst etter snøbrekk) 1080 kbm
Mørksjøhytte (gjennomhogst etter snøbrekk) 354 kbm
Sum avvirkning 2014 8045 kbm

Hele årskvantumet er avvirket med fullmekanisert driftsapparat. Den gjennomsnittlige 
driftsprisen på sluttavvirkningsdriftene ble på kr. 144,00 pr. kbm, hvilket er en økning på
18 % fra året før. Hovedårsaken til at driftsprisen ble så pass høy i 2014 er at mesteparten av 
årskvantumet ble tatt ut fra skog med til dels betydelige snøbrekk skader. Noen av driftene var 
gjennomhogster som gir en betydelig høyere pris per m3.

Driftsforholdene.
Det var gode driftsforhold på sommeren, men grunnet bæresvak mark ble det en del 
terrengskader som måtte rettes på med gravemaskin vest for Hersjøen.

Driftsapparatet.
All tømmeravvirkning blir utført med innleid entreprenør.
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Virkesleveranser.

Virkesleveranser de 5 siste år i kubikkmeter fast mål :

2014 2013 2012 2011 2010

Skurgran 4521 2 260 1 840 2 285 1 905

Massevirke og energivirke 3218 1 715 1 212 1 089 1 990

Biovirke 172 64 0 0 121

Ved 95 170 269 464 299

Annet virke 0 0 0 78 0

Sum virkesleveranser 8006 4 209 3 321 3 916 4 315

Virkesregnskap for 2014.

Tømmer Ved Fast mål Tømmer Ved

Beholdning 1/1 0 m3 47 m3 Levert 2014 7 911 m3 142 m3

Hogget 2014 7 911 m3 95 m3 Beholdning 31.12 0 m3 0 m3

Sum 7 911m3 142 m3 Sum 7 911 m3 142 m3

Skogkultur.
Investeringene i skogkultur er i sin helhet dekket med avsatt skogfond.

Det er utført planting på følgende steder:

Amunddalen 5000 stk.
Kopplandslia 5500 stk.
Hommelsjøen øst                                                           10300 stk
Kvernumsæter vest 8225 stk.
Sum planting 2014 29025 stk.

Nyplantet areal utgjør ca. 150 dekar. All planting er utført som vårplanting og det er bare 
plantet gran. Det meste av plantingen er satt bort til Mjøsen Skog SA.

Ungskogpleie er utført på 206 dekar i Kopplandslia. Kostnad pr. dekar ble på kr. 347 kroner.
Arbeidet er utført med eget mannskap. Tilskuddet er ikke utbetalt da kommunen ikke hadde 
mer penger igjen i potten. Tilskuddet forventes utbetalt i 2015.
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Statistikk over utført skogkultur:

2014 2013 2012 2011 2010

Nyplanting stk. 29 025 37 000 14 500 21 000 53 500

Suppl.planting stk. 0 0 0 0 0

Ungskogpleie dekar 206 221 0 66 288

Markberedning dekar 142 0 0 0 72

Vegvedlikehold.
Det er utført nødvendig løpende vedlikehold på det vegnettet. Det er ryddet vegkanter med 
eget mannskap på Hersjøvegen, Nysætervegen, Arneputtvegen, Kopplandslia og 
Stillvatndalen.

Jakt og fiske.
Jakttid for elg var i 2014 f.o.m.  25. september t.o.m. 31. oktober.
Tildelingen av elg fra Østre Toten Utmarkslag var på i alt 10 dyr (2 voksne okser, 2 ku og 6
ungdyr/kalv), hvorav 7 ble felt.

Fellingsstatistikk for elg de 5 siste år :

Voksen okse Voksen ku     Ungdyr Kalv
2010 2 0 2 3
2011 2 0 2 3
2012 2 0 6 1
2013 2 2 4 1
2014 1 0 3 3

Det er benyttet vektavhengig kilospris som er utregnet etter følgende formel :

(Slaktevekt : 10) + 65 = pris pr. kg 

Terrengavgiften var på kr. 4.000,- pr. dyr 

Salg av jakt fra bygdealmenninger er fritatt for merverdiavgift.

Netto arealutbytte for elgjakta i 2014 ble kr. 1,28 pr. dekar (kr. 2,22pr. dekar i 2013).

Gjennomsnittlige slaktevekter : 2014 2013

Voksen okse 193 kg 184 kg
Ku Ikke felt 131 kg
Ungdyr okse 151 kg 126 kg
Ungdyr kvige 90 kg 101 kg
Kalv 61 kg 62 kg
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Småviltjakt og fiske samt rådyrjakt administreres av Jakt - og fiskeforeningen i Toten
Almenning lodd nr. 4 i henhold til 5 - årig driftsavtale. Når det gjelder kortsalg og annen 
statistikk i forbindelse med småviltjakt og fiske henvises til foreningens egen årsmelding.

Kraby, den 23. februar 2014

Mats Halvorsrud (sign.)
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SØKNAD OM TRELAST PÅ BRUKSRETT
(søknadsplikt for uttak over kr. 20.000,- ekskl. mva pr. år)

Undertegnede eier/bruker av gnr. …  bnr. … eiendommens navn …………………
søker herved om tildeling av følgende materialer fra almenningen for 20………..

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Undertegnede innestår for at materialene skal brukes til det oppgitte formål

Sted ………………………….den ……20…..                   ………………………………
                                                           Søkerens underskrift

MELDING OM ENDRINGER PÅ EIENDOMMEN

Eiendommens navn: ……………………………….. gnr ……….. bnr ………..

Ny eier ………………………………….  født …….  Adresse ………………………….

Ektefelle/samboer ……………………. født …….

Forrige eier ………………………………………. Adresse ……………………………

Dyrket areal på eiendommen …………………. dekar

Sted …………………………. Dato ……………. Underskrift ………………………..



SK Media,
2850 Lena, 92 22 58 94


