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Trelast
Vanlig trelast, kjøp under kr. 1 000 : Detaljpris - 15% (skattefri rabatt) - 15% (skattepliktig rabatt)
Vanlig trelast, kjøp over kr. 1 000 : Detaljpris - 15% (skattefri rabatt) - 15% (skattefri kvantums-

  rabatt) - 15% (skattepliktig rabatt)
Impregnerte materaler : Detaljpris - 25% (skattefri rabatt)
Impregnerte stolper : Detaljpris - 40% (skattefri rabatt)

Det gis transporttilbud fra Toten Tre AS mot et frakttillegg på kr. 200,- pr. uttak.
Nedre grense for transport er et uttak på minst kr. 3 000,- pr. bestilling

Ved
Tilkjørt reisved : kr. 1.800 pr. favn + transport
Ved på rot : kr. 500,- pr. favn

ALMINNELIGE BETINGELSER
Rabatter gis til de formål som er knyttet til jordbruksnæringen på vedkommende 
bruksberettigedes eiendom.  Rutinemessige kontroller på bruken av bruksrettsuttak blir foretatt.

EIERSKIFTE AV BRUKSBERETTIGET EIENDOM
De bruksberettigede har plikt  til å underrette almenningsstyret skriftlig i forbindelse med
eierskifte eller andre begivenheter som har betydning for utøvelsen av bruksretten og
stemmeretten ved almenningsstyrevalg.  Manglende underretning til styret kan få den 
konsekvens at vedkommende ikke kommer i manntallet, og derved ikke vil kunne avgi
stemme ved almenningsstyrevalget.

                  SATSER FOR YTELSER TIL BRUKSRETTEN
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             ÅRSMØTE

Årsmøte i Toten Almenning Lodd nr. 3 holdes på Lensbygda Sportshytte torsdag den
14. april kl. 19.00. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende 1 uke før årsmøtet.

    Lena den 9. mars 2011
    
                  Styret

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2011

 Sak 1 Godkjenning av innkalling

 ”  2 Godkjenning av saksliste 

 ”  3 Valg av møteleder

 ”  4 Valg av 2 til å skrive under protokollen

 ”  5 Årsmelding 2010 med regnskap og balanse

 ”  6 Revisors beretning

 ”  7 Beretning fra Toten Tre AS

 ”  8 Valg av revisor

 ”  9 Behandling av styrets godtgjøring for 2010 v/valgkomiteen

 ” 10 Beretning fra Østre Toten Jakt- og fi skeforening Lodd nr. 3

 ” 11 Budsjett 2011

 ” 12 Reservat 

 ” 13 Innkomne saker



4 Årsberetning Toten Almenning lodd nr. 3

ÅRSMELDING FOR 2010

Administrasjon

Styret har hatt følgende sammensetning:

Formann: Halvor Gimle valgperiode 2010 - 2014 
Nestformann: Ivar Lunde valgperiode 2008 - 2012
Styremedlem: Ole Johan Sønsteby valgperiode 2008 - 2012
           ” Jeanette Langaard  valgperiode 2010 – 2014
           ” Tom Erik Holmstad  valgperiode 2010 – 2014

med følgende vararepresentanter:

1. varamann: Eli Rogneby valgperiode 2008 - 2012
2. varamann: Audun Bufl aten valgperiode 2008 - 2012
3. varamann: Carl Håkon Kjølseth valgperiode 2010 - 2014
4. varamann: Eirik Fodstad  valgperiode 2010 - 2014
5. varamann: Kari Fjeldstad        valgperiode 2010 - 2014

Valgkomite er:
-    Mona Lunde Nyquist 2008 - 2012
-    Lisbeth Owren  2008 - 2012
-    Per Ola Khile  2010 - 2014
-    Per Johan Hvamstad 2010 - 2014
-    Per Anton Aas  2010 - 2014

Styrets representanter i styrer/komiteer:
-    Kontaktperson beitelaget:   Ole Johan Sønsteby
-    TJFF Lodd nr. 3 Jakt og fi ske:  Ivar Lunde
-    Riiseelva Vatningslag:   Tom Erik Holmstad
-    Kontaktperson hytter:   Jeanette Langaard
-    Lønnsforhold:    Halvor Gimle
-    Toten Biobrensel:    Halvor Gimle
-    Kontaktsperson Østre Toten Idrettsråd: Ole Johan Sønsteby
-    Styrets repr. i Toten Tre AS:  Ivar Lunde
-    Garsjøveien:    Halvor Gimle

Bestyrer representerer allmenningen i Østre Toten Utmarkslag og som
vararepresentant i Lena Fjernvarme.

Almenningsbestyrer:  Terje Enger
Økonomileder:  Arnhild Kløvrud
Regnskapskyndig revisor: Inter Revisjon Gjøvik AS v/Kai Aasen

Toten Almenning Lodd nr. 3 eier og driver ca. 72.000 daa. skog og utmark.  Av dette er 4 896 
daa. fredet som barskogreservat rundt Torsæterkampen og på Bjønnåsen.
Administrasjonen har tilhold på Fredrikstad Sag, 2850 Lena.  Allmenningen eier 50 % av 
Toten Tre AS, 2847 Kolbu. Resterende eies av Toten Almenning lodd nr 1.
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Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne 
forutsetningen.

Møter i året.
Årsmøtet ble holdt på Lensbygda Sportshytte 24. april 2010.  Det møtte 38
bruksberettigede og funksjonærer. TJFF Lodd nr. 3 var også representert.
Det ble tatt en nøye gjennomgang av skogbruksplanen. Det ble i egen sak informert
om hvilke alternativer allmenningen har når det gjelder salg eller utleie av sagbruket. 

Det er holdt 9 styremøter og behandlet 109 bokførte saker. Styret har vært på to
befaringer. Befaringene ble foretatt i den foreslåtte utvidelsen av Torsæterkampen 
Naturreservat. Det ble sett på avgrensning av utvidelsen med tanke på hva som kan
hogges i områdene, og lønnsomheten ved eventuell hogst. 

Det har blitt behandlet 10 overføringer av bruksretter. Siden en av eiendommene ikke
hadde karakter av jordbruk ble det gitt en 5 års frist for å gjenoppta jordbruksdriften
igjen. 

Årsmøtet i Norsk Almenningsforbund ble holdt av Skjåk Almenning. Ingen av
representantene i styret hadde anledning til å reise. 

Styremedlemmene har i tillegg deltatt på en rekke møter i forskjellige sammenheng.

Organisasjonstilknytning.
Allmenningen er andelseier i Mjøsen Skog BA. Allmenningen har 243 andeler. Det
tilsvarer et andelsinnskudd på kr. 303 750,-. Allmenningen er sammen med de andre 
Totenalmenningene og Toten Løkpakkeri eier av Toten Biobrensel. Eierandelen til
Lodd nr 3 er 11 %. Allmenningen har også 6 % av aksjene i Lena Fjernvarme. Ellers
er allmenningen medlem av Skogbrukets Landsforening og Østre Toten Utmarkslag
som forvalter jakt på Hjortevilt og Bever i Østre Toten kommune. Bestyreren er
allmenningens representant.

Sentrale styresaker.
Gjenoppbygging etter brannen på Toten Tre AS har vært tema på fl ere av
styremøtene. Styret har også deltatt på fellesmøter med Toten Tre AS og Toten
Almenning lodd nr. 1, der temaet har vært oppbygging av nytt høvleri og utsalg.
Styret i allmenningen ga styret i Toten Tre AS fullmakt til å beslutte om høvleri og
utsalg skulle bygges opp igjen samt lokalisering. Det ble besluttet å sette opp nytt
utsalg på avdelingen på Kolbu, mens utsalget på Gotterud ble lagt ned.
Produksjonsenheten ble lagt til Gotterud, og de første prøvekjøringene av nytt høvleri
ble gjort på slutten av året.

Sagbruket har også vært en sentral sak for styret. Det ble lagt inn bud på sagbruket på 
kr. 2 500 000,-. Budet var inkludert fyrkjel og administrasjonsbygg. Sistnevnte bygg 
var ikke lagt ut for salg. Det ble derfor gitt til svar at budet ikke ble akseptert. Kjøper 
har gitt tilbakemelding om at det er lite sannsynlig at han vil kjøpe sagbruket uten 
administrasjonsbygget, selv med gunstige betingelser på leie av rom i dette bygget.
Styret besluttet i stedet å leie ut sagbruket som en prøveperiode på et halvt år.
Leietager må kjøpe fyrkjelen siden et leasingselskap er eier av denne. Allmenningen
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har gjennom avtale sikret seg mulighet til å kjøpe fyren tilbake dersom allmenningen
selv ønsker å drive sagbruket eller selge bruket til andre. 

Toten Biobrensel
Toten Biobrensel er en terminal for biobrensel beliggende på Krabyskogen. 
Selskapet eies av Totenalmenningene med en eierandel på 66 %, og Toten Løkpakkeri
med en eierandel på 34 %. Det ble betalt kr. 1.015,- pr. aksje, hvorav kr. 715,- er
overkurs. Lodd nr. 3 har gått inn med kr. 155.000,- for sin eierandel.  

Lena Fjernvarme AS
Lena Fjernvarme ligger ved Valle Videregående. Kapasiteten på biokjelen er på 1,5 MW,
og vil etter hvert levere 5 – 6 GWh i året. Årsforbruket av brensel vil være ca.
8 000 løskubikk. Lodd nr. 3 har gått inn med kr. 388 000- for sin eierandel.

Eiere av Lena Fjernvarme er følgende:
Eidsiva Bioenergi AS:   51 %
Toten Almenning lodd nr. 1:    6 %
Toten Almenning lodd nr. 2:    6 %
Toten Almenning lodd nr. 3:    6 %
Toten Almenning lodd nr. 4:    6 %
Toten Almenning lodd nr. 5:    6 %
Eina Almenning:      6 %
Mjøsen Skog BA:   13 %

Økonomi
Allmenningen har betalt kr. 133 336,- i avdrag på lånet pålydende kr. 1 566 658,- og
kr. 250 000,- på lånet pålydende kr. 7 750 000,- i 2010. Det er også betalt kr. 122 722
i avdrag på lån til Mjøsen. Sistnevnte lån er rentefritt. Fra 2011 skal det betales totalt
kr. 1 256 858,- i avdrag på lån. Rentekostnadene vil ligge på ca kr. 585 000,- I
utgangen av 2010 har allmenningen kr. 1 162 609,- i kasse og bank, og styret følger
nøye med på utviklingen. Det er lagt opp til et budsjett som vil gi en økning av kasse
og bankbeholdning i 2011. Styret ønsker å avvirke en del av gammelskogen i 2011 for
å oppnå budsjetterte mål. Detaljert budsjett er vist i eget kapittel i årsberetningen.

Tømmer
3 – årsavtalen med Mjøsen Skog BA ble byttet ut med ny avtale som innebærer bonus
på 15 kr/m3 ved hogst over 5000 m3 i året, såkalt storleverandørbonus. Allmenningen
står ved denne avtalen friere til å avvirke mer i år det er høyere pris. 
Hogst og tynning i allmenningen ble lagt ut på anbud for 5 år. Det var Lunde skog A/S
og Aktiv Skogpleie som fi kk tilslag på anbudet. 

Eiendomsforvaltningen.
Eiendommen har 100 % branndekning. Brannforsikringen dekker også skader fra
smågnagere og avnålingsinnsekter. Forsikringen dekkes gjennom tidligere 
”allframtidsinnbetaling”. Denne innbetalingen forvaltes av Skogbrann. I tillegg har 
allmenningen storm storskadeforsikring. Dette innebærer at skadefelt over 10 dekar
dekkes av forsikringen, og snøskader dekkes også. Egenandelen er kr. 3 000,- for
brann og det samme for storm storskade.
Reguleringsplanen for Siselrotkampen hytteområde ble godkjent sommeren 2005. Det
er bygd ca. 3 km veg, Det er festet bort 1 ny tomt i 2010, slik at det bare er 3 tomter
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ledige av de 103 som ble lagt ut. Det jobbes fortsatt med endringer i reguleringsplanen
med tanke på å tillate innlagt vann, og bruke tette tanker i avløpet.

Det ble vedtatt å bygge parkeringsplass for 10 – 15 biler i massedeponiet. Det ble også 
besluttet å bygge plass for plassering av søppelcontainer nede ved oppkjøringen til 
H3 – 9. Styret har tillatt gjerding rundt hyttene etter søknad. Det kan gjerdes inntil 
100 m2. Dette medfører en økning i festeavgiften med kr. 250,- pr. år. 

Styret ønsker fortsatt at det legges ut hyttefelt ved Laupen. Det er gjort henvendelse til 
administrasjonen i kommunen, men forslaget er foreløpig ikke tatt inn i revisjonen av 
kommuneplanen. 
 
Det foreslåtte området for hyttefelt i vesthellinga av Fodstadvollen er markberedt.
Årsaken til dette er at kommunen satte som betingelse at veien fra Olterud og opp til
det planlagte området måtte rustes opp før oppstart av feltet. Styret fi kk
tilbakemelding fra kommunen om at en slik opprusting ikke var planlagt fra
kommunens side. Styret ønsker allikevel å se på mulighet til å utvikle hyttefelt i
området. Et alternativ som utredes er å selge tomter.

Behandling av hyttesaker er krevende for styret. Fra 2005 ble det innført et
behandlingsgebyr på kr. 500,- ved skriftlige svar og ved overføring av hyttefester.
I tillegg ble det i 2010 besluttet å innføre et gebyr på kr. 500,- der bestyrer må foreta
befaring.  

Utmark/friluftsaktiviteter
Kolbu lasskjørerlag fi kk tillatelse til å ruste opp stallene på Vesterås. Det ble skiftet
gulv i den ene delen, og gjort i stand plass til 10 hester. Allmenningen holdt materiell,
mens arbeidet ble gjort av Lasskjørerlaget på dugnad. Styret er positive til at Vesterås
blir brukt av hestefolk og andre, og vil se på muligheten til å gjøre stedet mer
innbydende. 

Det har blitt utarbeidet ny bestandsplan for jakt på elg i Kommunen. Ettersom det er
lave slaktevekter i kommunen har jaktkvotene økt. For allmenningen sin del
innebærer dette at det blir utdelt et ekstra dyr. Elgjakta ble lagt ut på anbud for 3 år. 
Allmenningsstyret har gjennom fellesforeningen sendt søknad om utvidelse av
elgjakta til den 15. november. Bakgrunnen for dette er at det trekker mer elg opp på
åsen etter at beitedyrene er sanket inn, og det vil derfor bli bedre mulighet for å ta ut
de riktige dyra i henhold til utdelt kvote. 

Styret ønsket å bidra med tømmer fra allmenningen i gjenreisningen av
hjemmefrontshytta. Bestyrer bidro i dugnaden ved å hogge nødvendige tre. Hytta ble
laftet på sagbruket i løpet av sommeren. Den ble videre fraktet med helikopter fra
Oksbakken til Torsæterkampen. Hytta vil bli satt opp i løpet av sommeren 2011.

Allmenningen har hatt sekretæriatet i Fellesforeningen de siste to årene. I den
forbindelse ble det arrangert befaring på Ringsaker Almenning. Bestyreren der ga
nyttig informasjon om hvordan allmenningene kan ta seg bedre betalt for de
kostnadene de har i hytteområdene, og hvordan hytteområdene kan være en viktig 
inntektskilde for allmenningene. Befaringen ga viktige innspill i sakene om
serviceavgift og om nye hytteområder. Det må i denne sammenheng nevnes at det
ikke er full enighet innad i styret angående nye hytteområder. 
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Styret ønsker å rette en takk til de som jobber frivillig med tiltak for å gjøre
allmenningen mer attraktiv for friluftsaktiviteter, og de som holder løypenettet i fi n
stand både vinter og sommer.

Bruksrettesutøvelsen.
Arbeidet med ny skogbruksplan ble begynt i 2008, og den ble ferdig høsten 2009. 
Styret har de siste årene vært forsiktige med avvirkningen i påvente av ny plan.  
Gjennomsnittlig hogstkvantum siden 1999 har vært 8 922 m3. Områdene som står 
i hogstklasse fem er ofte langt fra veg og i bratt terreng. Mye av disse områdene er 
utilgjengelige, og kvaliteten på tømmeret er ikke det beste. Disse områdene har også
en del naturskogkvaliteter som vi er forpliktet til å ta vare på gjennom Levende skog 
standardene. Det er observert dårlig sunnhet i en del bestand i hogstklasse fi re. Det er
avvirket noe av disse bestandene, og det vil fortsatt bli hogget fl ere.

Det satses på tynning for å kunne avvirke skogen tidligere. 

Store ammekubesetninger bør ikke slippes på samme sted, slik at det blir store
oppsamlinger på enkelte plasser.

Forutsetningen for å kunne benytte halv merverdiavgift falt bort siden allmenningen
ikke driver sagbruket i egen regi lengre. Styret har sendt henvendelse til
Skattemyndighetene for å gjøre en utredning om det er mulig å benytte halv
merverdiavgift siden allmenningene har foredling av høvellast. Det ble også gjort en 
henvendelse om det var mulig å benytte halv merverdiavgift på grussalg til
bruksberettigede og elgjakt. 

Småviltjakt og fi ske administreres av egen forening. Allmenningsstyret er representert
i foreningens styre. Det ble laget ny avtale med foreningen i 2007, der det også er tatt
med beverjakt. Avtalen gjelder til og med 2011. Samarbeid og samordning med de
forskjellige interesser fungerer meget godt.  

Årets bokførte bruksrettsytelser ble kr. 532 791,- (2009: kr. 404 119,-).

Antall selvstendige bruksberettigede eiendommer ved årsskiftet var 576.

Miljøet.
Det rutinekrav som stilles gjennom lovverket vedrørende helse, miljø og sikkerhet på 
arbeidsplassen anses som tilfredsstillende. Det er utarbeidet HMS – plan for
Syljulibakken Massetak, og gjort avtale med Land Bedriftshelsetjeneste. Sykefraværet
har i året vært på 0 %, det samme som det har vært siden 2003.

Ytre Miljø
Allmenningen påvirker ikke det ytre miljø utover bruk av motorsager og maskinell
bruk tilknyttet driften. Allmenningen er sertifi sert gjennom Mjøsen skogeierforening
etter FSC standardene. I den forbindelse er det utarbeidet en forvaltningsplan som har
som hovedmålsetning å følge FSC prinsipper og kriterier i skogforvaltningen.
Delmålene er konkretisert og omhandler skogbehandling, biologisk mangfold,
kulturminner og friluftsliv.
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Personell
Mannskap som står for lessing av grus er midlertidig ansatt. Dette utgjorde 45,7 % stilling. 
Mannskapet som planter og gjør ungskogpleie er også på allmenningens lønningsliste. 

Administrasjonen har to ansatte. Den ene er kvinne. Allmenningen gjør
regnskapsoppdrag for en annen allmenning, og økonomilederen er også ansatt i
Warholm Regnskap AS. For å få til denne ordningen har noen av arbeidsoppgavene til 
økonomilederen blitt overtatt av bestyreren. Bestyreren laster også en del grus, og gjør 
oppdrag for kommunen og Toten Tre AS. Styret takker for øvrig alle ansatte i
allmenningen og bedriftene den eier, for god innsats i året som gikk!

Lena, 31. desember 2010/ 9. mars 2011

Halvor Gimle        Ivar Lunde   Ole Johan Sønsteby  

Jeanette Langaard   Tom Erik Holmstad                Terje Enger
                   Bestyrer
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Utvidelse av Torsæterkampen Naturreservat

Arbeidet med utvidelse av Torsæterkampen naturreservat fortsetter. I 2010 har 
regjeringsadvokatens representant og seniorrådgiver i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen 
i Oppland gjort befaringer i området sammen med bestyrer og kvalitets og miljøleder hos 
Mjøsen. Det har blitt utført kontroll på taksten og volumet har blitt justert opp ut fra dette. Det 
er tidligere foretatt biologiske utredninger. 

Reservatet utvides i retning øst og vest. Utvidelsen i retning øst er fra sørenden av 
eksisterende reservat og nordover Torsæterlia til det står igjen 500 m til allmenningsgrensa. 
Området strekker seg i gjennomsnitt ca. 250 meter nedover lia. I øst er det gjort MIS - 
registreringer. Terrenget er bratt, og det er vanskelige driftsforhold. Styret ønsket tilbud på 
to alternativer i utvidelsen mot vest. I nordre del på vestsiden begynner begge alternativene 
nedenfor Holokampen og går videre til Hemningsmyra der skiløypa kommer nedpå. 
Fra Hemningsmyra går området videre rundt sørenden av Tjuvåstjernet, og videre rundt 
Tjuvåskampen. Derfra i retning sørøst. Første alternativ går mellom Søndre Tjuvåstjern og 
Åbbortjern tilbake til eksisterende reservat. Det andre alternativet går til myra der skiløypa 
går ned i Smørdalen, og videre rett vest til eksisterende reservat. Under følger hovedtall for 
området:

Alternativ 1 Alternativ 2
Registrert areal 2 943 daa 3 415 daa

Produktivt skogareal 2 452 daa 2 798 daa

Total kubikkmasse 36 532 m3 40 610 m3

Volum i h.kl. 4 og 5 35 853 m3 39 920 m3

Total tilvekst: 801 m3 925 m3

Høy bonitet (17 og høyere) 95 daa 95 daa

Middels Bonitet 1 032 daa 1 167 daa

Lav Bonitet (8 og lavere) 1 325 daa 1 536 daa

Uproduktivt areal 491 daa 617 daa

Erstatning: 8,3 mill. kr 9,26 mill kr.

Bakgrunnen for at det er interessant for myndighetene å verne området er at det vil 
utgjøre et større sammenhengende område sammen med det eksisterende reservatet. Av 
registreringer som er gjort av miljømessig betydning er Huldrestry, Flokestry, Kort trollskjegg, 
Svartsonekjuke, Hyllekjuke, Gubbeskjegg og Tannrot på østsiden av eksisterende reservat. På 
Vestsiden er den mest interessante delen Tjuvåskampen som består av gammel granskog som 
beskrives som en naturtypelokalitet; gammel granskog med A-verdi.Styrets innstilling er å gå 
for alternativ 1. Bakgrunn for dette er at gjeldssituasjonen bedrer seg betraktelig, og det vil 
ikke bli behov for å selge hyttetomter. Erstatningen vil føre til at bruksrettsrabattene kan økes. 
Resultatet for allmenningen vil bli bedre siden gjeldsituasjonen endres, og det kan settes av 
penger for å kjøpe nye skogområder.
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      SKOGEN

HOGST 

Sted Tømmer     Slip Ved Totalt
Tynning 2010 403          252          634          1 289       
Hogst 2010, Sønstebysetra 1 872       1 709       630          4 211       
Hogst 2010, Frysihjeldalen 1123 771 1 894       
Tynning 2009 50            93            
Hogst 2008, Slåttsvedalen 22            22            
Hogst grustak 54            54            

3 398 2 732 1 390 7 563

Avvirkningsstatistikk
Avvirket netto 2010 2009 2008 2007 2006
Sagtømmer 3397 5 191       2 996 5 528 4 076
Slip/energigran 2731 2 554       3 693 3 762 4 435
Ved 1534 1 033       637 1 702 1 342
Sum avvirket 7 662       8 778       7 326 10 992 9 853

Gjennomsnittelig avvirkning siste 5 år: 8 922 m3 pr. år
Balansekvantum iflg. driftsplan: 14 726 m3 pr. år

Salgsstatistikk
Solgt netto 2010 2009 2008 2007 2006
Sagtømmer 3 398 5505 5 570 3 788 4 076
Slip 2 732 2831 3 482 3 418 4 435
Ved 1 390 1165 1 072 1 015 1 332
Sum solgt 7 563 9501 10 124 8 221 9 843

Sagtømmeret er levert til Mjøsbruket, Otta Sag og Fåvang Sag, gjennom Mjøsen Skog BA
Massevirke er levert til kjøperorganisasjonen Wood and Logistics AS, gjennom Mjøsen Skog
Veden er alt vesentlig levert til bruksberettigede.

Prisutvikling levert virke utenom ved, kr/m3, uten bonus.
Sortiment 2010 2009 2008
Sagtømmer 467 420 453
Massevirke 236 225 262
Gjennomsnittspris 385 379 395

Innmålt tømmer, slip og ved 2010
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PLANTING
Plantestatistikk 2010
Sted Gran     daa
Veimot 2000 12
Anfinnberget 8950 50
Anfinnsetra 13500 75
Jenssetra 9750 54
Huldrekallmyra 1250 6
Garsjøen 3500 18

38950 214

VEGER/ANLEGGSVIRKSOMHET

Det har ikke blitt bygget nye veier i løpet av året. Oksbakkveien ble oppgruset fra Oksbakken
til Langsetra. Midtveien og Myrsjøveien ble rustet opp. 
Det er inngått avtale med Anners Gaarder om høvling av veiene på allmenningen.
Sjølhogst av ved er utført langsmed Oksbakkveien for å få unna vegetasjon.
I august ble det flomskader på Oksbakkveien og Langmyrveien. Det ble gitt naturskade-
erstatning for å dekke kostnaden ved reparasjonene av skadene.

TYNNING

Det er utført maskinell tynning ved Siselrotkampen og Furubekken. Det ble tynnet totalt
1 327 m3 på ca 250 daa

SKOGTILSTAND
Det har vært en god vekstsessong.

Plantefeltskontrollene som har blitt gjort viser at det er bra tetthet etter plantingen som

var i 2009. Skogen har blitt sertifisert etter FSC standard.

Det er markberedt et område ved Fodstadvollen

SKOGKULTUR
Det har blitt satset mye på ungskogpleie i 2010. Områder ved Bergevatnet og syd for 
Brennsetersjøen har blitt regulert. Totalt utgjør dette 890 dekar.
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ELGJAKT
Det ble gitt fellingstillatelse på 2 okser, 2 kuer og 9 ungdyr/kalver.  Det ble felt 2 okser, 
2 kuer, 3 kviger, 2 piggokse, 2 kvigekalv  og 2 oksekalver. Den ene kalven var under 50 kg
og gikk utenom kvoten.

RÅDYRJAKT
Det er solgt 4 kort. Ingen rådyr ble felt.

SMÅVILTJAKT
Det ble solgt 105 ordinære kort og 29 gjestekort i 2010 mot totalt 127 i 2009.
Det ble felt 34 orrfugler, 1 tiur, 3 røyer, 3 andre fugler, 49 harer og 4 rev.
Gjennomsnittelig ble det jaktet 3,5 dag pr. jeger.

FISKE
Det er solgt 85 årskort

                                           BEITEDYR

Oversikt over dyr på beite sommeren 2010
Dyreslag      Antall     F.e./dyr    F.e. i alt
Ungdyr, storfe 410 250 102 500
Sau 3 612 100 361 200
Hest 13 350 4 550

4 035 468 250

JAKT OG FISKE
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ÅRETS RESULTAT – FRAMTIDSUTSIKTER

Årsoverskudd før bruksrettsytelser ble på kr. 1 328 915,-. Resultatet var som forventet siden 
det var budsjettert med nedgang i sluttavvirkning. Hogst på lavere boniteter med lengre 
terrengtransport førte også til svakere resultat i forhold til de rimelige driftene i 2009. 
Sammenlignet med 2009 er resultatet kr. 181 527,- lavere. I forhold til 2009 gir det gode 
resultatet for Toten Tre AS et positivt bidrag på kr. 325 097,-, slik at sammenlignet med 2009 
blir resultatet uten bidraget for Toten Tre AS kr. 506 624,- lavere i 2010 enn året før. Toten 
Tre AS har også betalt høyere tomteleie for 2010. Det er ikke gjort anskaffelser som har blitt 
aktivert i allmenningen. Det ble avskrevet kr. 160 000,- mindre på Siselrotkampen enn i 2009 
siden det kun sto igjen kr. 100 000,- å avskrive av investeringene i hyttefeltet. Avdekning 
av fjell i grustaket er gjort for fi re år fram i tid, og avskrives derfor på fi re år. Driftsplanen 
avskrives over ti år. 

Etter konkursen på sagbruket i 2008 ble egenkapitalen negativ. Etter overskuddet i 2009 og 
2010 er egenkapitalen blitt positiv på kr. 1 873 432,-. Kasse og bankbeholdning er kr. 
1 162 609,-. Dette er en nedgang på kr 600 737,- i forhold til 2009. Egenkapitalen har allikevel 
økt siden gruslageret står for en lagerøkning på kr. 1 005 000,- 

I 2009 ble det festet bort 11 nye tomter, mens i 2010 ble det bare festet bort en tomt. 
Sammenligner man innfestningsavgift, kostnader og avskrivninger for 2009 og 2010, er 
bidraget kr. 77 688,- lavere for 2010. Styret besluttet å innføre serviceavgift i hyttefeltet på 
Siselrotkampen. Det gis anledning til dette i festekontraktene. Etter intensiv byggeaktivitet 
har det blitt stor belastning på veiene, og det vil bli utført grusing i 2011. Det vil også bli gjort 
tiltak med vannpostene for å sikre bedre vannkvalitet. I begynnelsen av 2011 har det vært 
interesse for de ledige hyttetomtene igjen. De tre tomtene som står igjen er reserverte, og det 
vil tas en beslutning til sommeren om de vil ha tomtene.

Allmenningen ønsker å få til et nytt hytteområde i østhellingen ved Laupen. Det ble gjort 
henvendelse til kommunen om dette kunne tas med i revideringen av kommuneplanen. 
Kommunen var negativ til dette. Det arbeides videre med å få området inn i kommuneplanen 
ved en seinere anledning. Når det gjelder det regulerte området ved Fodstadvollen vil styret se 
nærmere på om det lar seg gjøre å få til et nytt hyttefelt, selv om kommunen ikke har planer om 
opprusting av veien fra Olterud til Nygårdssetra. Det vil bli vurdert å engasjere konsulent for å 
bistå i arbeidet.

Andre inntekter er utleie av arbeidskraft til Toten Almenning lodd nr. 1, Toten Tre AS og Østre 
Toten Kommune. 

Fra begynnelsen av året var sagtømmerprisene på 470 kr/m3. På driften ved Sønstebysetra ble 
det oppnådd en sagtømmerpris på 474 kr/m3 for gran. Etter at markedet bedret seg utover året 
ble det en prisoppgang på 30 kr. Det ble oppnådd en sagtømmerpris på 498 kr/m3 for gran på 
høstdriften. Massevirkeprisen gjennom året økte fra 240 kr/m3 til 270 kr/m3 .
I første halvdel av 2011 er prisen på sagtømmer nede igjen på 470 kr/m3. Massevirkeprisen 
ligger på 303 kr/m3.  På massevirke gis det et tillegg på 20 kr/m3 for FSC sertifi sert tømmer. 
Det oppnås storleverandørbonus på 15 kr/m3 på alt tømmer som leveres gjennom Mjøsen Skog 
BA.

Salget av grus utenom eget forbruk var kr. 235 160,- lavere enn i 2010. Årsaken til at årets 
grussalg er tilsvarende tallene for 2009 er at det ble brukt mye grus på egne veier og i 
oppbygging av demningen i nordenden av Laupen. Med forbruket i allmenningen ble det solgt 
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36 100 tonn i 2010 mot 33 505 tonn grus i 2009, og fortjenesten ble 25 %. Det ble produsert 
58000 tonn slik at det ble en lagerøkning på 21 900 tonn.

Det ble gjort store påkostninger av veiene sommeren 2010. Med snøbrøyting og avskrivninger 
er årets kostnader kr. 706 814,-. Inntektene på veiavgiftene har økt med ca kr. 55 000,- fra 
2009. Det legges opp til lavere opprustning av veinettet i 2011. Veisaltet som skal brukes er 
innkjøpt, og kommer som en forskuddsbetalt utgift i regnskapet for 2010.

Etter de miljøfaglige utredningene som ble gjort i områdene ved Jenssetra, Kalvberga og 
utvidelsen av Torseterkampen ble det kun sistnevnte som var aktuell for staten å verne. 
Naturverdiene ved Kalvberga anses imidlertid som verdifulle, og det jobbes videre med vern 
av dette området. Styret har vært på to befaringer i området, og bestyrer har hatt med Mjøsen 
og representanter fra vernemyndighetene på befaringer. Siden erfaringene fra skogbruksplanen 
tilsier at det er høyere volum i bestandene som hogges ble det gjort ny taksering av skogen 
i det nye verneområdet. I 2011 må styret ta stilling til om de aksepterer statens tilbud om 
erstatning. 

Utleie av sagbruket vil gi en årlig innsparing for allmenningen på ca kr. 100 000,- i form av 
sparte strømkostnader, leie av hjullaster, forsikringer og besparelser i ytelsene til bestyrer. 
Avtalen som er gjort er en prøveordning på et halvt år. Etter dette vil det bli gjort en 
evaluering på om det er grunnlag for å fortsette på nye betingelser. 

Oppbyggingen etter brannen på Toten Tre AS nærmer seg slutten, og det har blitt et fl ott 
byggevareutsalg på Kolbu. Produksjonsenheten på Gotterud er framtidsrettet og tilpasset 
nisjeproduksjon og variasjoner i markedet. Bruksrettssalget på Toten Tre for lodd nr. 3 har økt 
med 54,5 %, og allmenningen var i 2010 den største kunden Toten Tre hadde. 

Resultatregnskapet viser et positivt driftsresultat på kr. 1 328 915,-

Følgende ble gitt i bruksrettsytelser: kr. 532 791,-

Bruksrettsytelsene har økt med kr. 128 672,- sammenlignet med 2009. Bruksrettsytelsene på 
kr. 532 791,- er skattepliktig rabatt på trelast, kvantumsrabatt og rabatt på ved. I tillegg gir 
almenningen skattefri rabatt på trelast. 

NOEN REGNSKAPSTALL

Antall ansatte på heltid 1,5
Antall lønnsinnberetninger 15

Lønninger inkl. sosiale kostnader 900 607 kr
Herav sosiale kostnader 190 176 kr
Trukket skatt 303 245 kr

Gjennomsnittelig bruttoverdi på alt levert virke        385 kr/m3
Gjennomsnittelig bruttopris på nyplantet areal        730 kr/daa

Lena, 31. desember 2010 / 9. mars 2011

Terje Enger
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BUDSJETT  2011

2011 2010
Driftsinntekter 1000 kr
Salg av tømmer og massevirke 3 270 000 2358
Salg av ved 556 000 610
Salg av grus 2 888 000 2675
Salg materialer og fl is til bruksrett 3 018 000 3018
Vegavgifter 400 000 398
Innfestingsavgift hyttefelt 50 000 50
Tilskudd skogkultur 25 000 23
Tomteleie 200 000 192
Jakt 219 000 219
festeavgifter 769 000 769
Andre inntekter 150 000 198

11 545 000 10510
Driftsutgifter
Maskinell hogst/terrengtransp. 1 535 000 1230
Transport ved 164 920 173
Avvirkning/måling 60 000 49
Innkjøp materialer og fl is 2 603 853 2604
Lønninger 900 000 901
Snøbrøyting 114 000 114
Vegvedlikehold 156 000 463
Kulturarbeider 241 256 241
Grusutgifter 1 764 500 2756
Hyttefelt Siselrotkampen 120 000 159
Hjullaster 90 000 110
Styrehonorar 112 000 112
Revisjon 46 000 47
Andre kostnader 420 000 533
Beholdningsendring 0 -1061
Avskrivinger 500 000 499

8 827 529 8930
Finans/skatt og andre poster
Skatter 8000 -7
Aksjeutbytte -14
Renteinntekter -15 000 -27
Renteutgifter 585 000 620
Overskudd Toten Tre 0 -325

578 000 246
Ekstraordinære utgifter
Tap fordringer 20 000 5

20 000 5
Årsoverskudd før 
bruksrettsytelser 2 119 471 1329

Bruksrettsytelser
Bruksrettsrabatt 533 000
Almenningsbidrag  533 000 533

Resultat 1 586 471 796
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2009
Driftsinntekter 1000

Salg av tømmer og massevirke 2 357 401 3033
Salg av ved 609 763 533
Salg av grus 2 675 053 2653
Salg materialer og flis til bruksrett (note 9) 3 017 573 1953
Vegavgifter 398 988 343
Innfestingsavgift hyttefelt 50 000 550
Salg av driftsmiddel 0 7
Tilskudd skogkultur 22 821 40
Tomteleie 192 316 152
Jaktinntekter 219 300 212
Festeavgifter 769 175 750
Andre inntekter 197 869 185

10 510 259 10411

Driftsutgifter
Maskinell hogst/terrengtransp. 1 230 042 955
Transport ved 172 960 129
Avvirkning/måling 48 877 45
Innkjøp materialer og flis (note 9) 2 603 853 1641
Lønninger 900 607 919
Snøbrøyting 113 765 98
Vegvedlikehold 463 049 144
Kulturarbeider 241 256 281
Grusutgifter 2 755 822 2085
Hyttefelt Siselrotkampen 159 149 421
Hjullaster 110 192 79
Styrehonorar 112 522 111
Revisjon 46 805 39
Andre kostnader (note 6) 533 075 709
Beholdningsendring (note 2) -1 060 950 112
Avskrivinger (note 4) 499 297 627

8 930 321 8395

Trukket skogavgift (note 3) 296 835 356
Anvendt skogavgift          " 296 835 356

0 0

Finansinnt./kostnader
Aksjeutbytte 13 921 0
Renteinntekter 27 598 5
Renteutgifter 620 090 545
Gevinst v/salg av aksjer Toten Tre AS 0 81
Gevinst v/salg av kraftobligasjoner 0 82

578 571 458

Skatter/andre poster
Skatter (note 8) 200 0
Endring avsatt skatt -7 500 0
Overskudd fra Toten Tre AS    (note 5) -325 097 0

-332 397

Ekstraordinære utgifter
Tap fordringer 4 849 48

4 849 48

Årsoverskudd før bruksrettsytelser 1 328 915 1510

Bruksrettsytelser
Bruksrettsrabatt (note 9) 532 791
Almenningsbidrag 532 791 404

Resultat 796 124 1106

                                  RESULTATREGNSKAP PR. 31.12.10
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Note  1  Regnskapsprinsipper og virkningen av prinsippendringer.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk 
for små foretak.  Følgende generelle vurderingsregler er anvendt.  Anleggsmidler
er eiendeler bestemt til varig eie og bruk.  Andre eiendeler er omløpsmidler.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for ordinære avskrivinger
og omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført.

Note  2  Beholdninger

Beholdning av ved pr. 31.12.09 75 600
Beholdning av ved pr. 31.12.10 100 800
Beholdningsøkning -25 200

Beholdning av energi/slip pr. 31.12.09 0
Beholdning av energi/slip pr. 31.12.10 30 750
Beholdningsøkning -30 750

Beholdning av grus pr. 31.12.09 715 000
Beholdning av grus pr. 31.12.10 1 720 000
Beholdningsøkning -1 005 000

Note 3  Regnskap for skogfondet 2009
1000

Tilført 2010 10% av salget 296 835 357
Sum tilført 296 835 357

Brukt i 2010
Skogkultur 69 056 76
Planting 156 132 205
Tynning 71 647 76
Sum forbruk 296 835 357
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Note  4  Varige driftsmidler

Anskaff. Tilgang Avgang Akk. avskr. Årets Bokført
kost bokf. verdi pr. 31.12 avskr. verdi 31.12.10

Kontormaskiner 299 600 299 600 0 0

Adm. bygning 231 378 226 378 6 000 5 000

Data-anlegg 118 020 118 020 0 0

Fredrikstad Sag 2 111 122 1 394 122 78 000 717 000

Lagertomt 1 362 067 383 953 50 000 978 114

Driftsplan 216 847 21 847 21 847 195 000

Hjullaster 350 000 210 000 70 000 140 000

Skogshusvære 32 341 22 341 0 10 000

Vesterås 366 702 235 702 10 000 131 000

Vestre Åsveg 3 071 390 2 141 390 100 000 930 000

Bergesetervegen 1 372 136 1 304 336 10 000 67 800

Smalhøgdvegen 331 751   296 751 10 000 35 000

Voldtjernsvegen 477 056 370 121 10 000 106 935

Syljulia grustak 133 800 33 450 33 450 100 350

Siselrotkampen 400 000 400 000 100 000 0

Totalt 7 458 011 499 297 3 416 199

Note  5  Aksjer 

Toten Tre AS   
Toten Tre AS er eid 50% av almenningen, de andre 50% er eid av 
Toten Almenning Lodd nr. 1.  Aksjene er regulert med andel av årsoverskuddet 
2010 i Toten Tre AS, slik at ny bokført verdi er kr. 4.424.273 som tilsvarer 50% 
av egenkapitalen i Toten Tre AS.

Andre aksjer
Kostpris/

Eierandel bokført verdi
Norske Skog 13 530
Lena Fjernvarme AS 6 % 388 000
Toten Biobrensel AS 11 % 155 485

557 015
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Note  6  Andre kostnader

Kontingenter 27 062
Forsikringer 29 129
Reklame, annonser, gaver 53 759
Kollektiv pensjonsforsikring 19 962
Kontorutgifter 113 486
Administrasjonsbygning, Vesterås 13 176
Møter, kurs 5 279
Lys og kraft 68 644
Andre utgifter saga 17 040
Andre utgifter skogen 58 388
Yrkesskadeforsikring 3 847
Jaktens kostnader 18 984
Andre administrasjonskostnader 104 319

533 075

Note 7  Lønn og godtgjørelser

Utbetalt lønn og utgiftsgodtgjørelser iflg. lønnsoppg. 1 172 516
Arbeidsgiveravgift 165 325

Lønn daglig leder 2010: kr. 524 172 (inkl. overtid kr. 30 855)

Lønn styre
Fast godtgjørelse til styrets formann: kr. 20 000 pr. år.
Møtegodtgjørelse til formann og styremedlemmer: kr. 1 500 pr. møte på dagtid
og kr. 900 pr. møte på kveldstid.

Lønn revisor
Godtgjørelse til skogkyndig revisor:  kr. 4 500  inkl. km.godtgjørelse (for 2009).
Revisjon er betalt med kr. 46 805  

Note 8  Skatter

Almenningen er ikke skattepliktig.  Det er betalt skatt på skattemessig formue.

Note 9  Bruksrett

Salg av trelast og byggevarer 2 729 306
Innkjøp av trelast og byggevarer 2 362 000
Kvantumsrabatt 232 520
Bruksrettsrabatt trelastsalg, pliktig 218 270
Bruksrettsrabatt ved 82 000 2 894 790

165 484

Ytes av almenningen 6,06 %
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VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES

Virksomheten er eid av Toten Almenning Lodd nr 1 med 50 %, og Toten 
Almenning Lodd nr 3 med 50 %. Virksomheten driver produksjon av trelast på 
Gotterud i Vestre Toten og salg av trelast og byggevarer på Kolbu i Østre Toten.
Selskapets forretningsvirksomhet er i hovedsak rettet mot det lokale marked. 

FORTSATT DRIFT

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp 
under denne forutsetningen.

ARBEIDSMILJØ

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt 
sykefravær blant selskapets ansatte. I 2010 har det totale sykefraværet vært på   
7,4 %. Dette skyldes langtidssykmeldte. Det er vår oppfatning at arbeidsmiljøet 
og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. Selskapet arbeider i tråd med 
gjeldende ”Forskrift om internkontroll – helse – miljø og sikkerhet.”

YTRE MILJØ

Bortsett fra nødvendig transport, kjenner vi ikke til forhold ved bedriften som 
påvirker det ytre miljø.

MARKED/PRODUKSJON

2010 har vært et år som er preget av gjenoppbygging og restrukturering etter 
storbrannen i 2009. Vi leieproduserte til litt ut i september på Harestubruket 
før produksjonen ble stoppet, og gjenoppbygging av høvleriet ble påbegynt 
på Gotterud. Utsalget på Kolbu fi kk nytt butikklokale som ble åpnet i slutten 
av mai. Utsalgene ble samorganisert på Kolbu fra 1. juli som en del av 
restruktureringen som gjorde at produksjonen ble på Gotterud. Vi har hatt god 
respons på det nye butikk konseptet. Høvleriet blir kjørt i gang februar 2011.
Det må understrekes her at de ansatte har gjort en kjempeinnsats for bedriften, i 
en turbulent epoke!
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SALG/OMSETNING

Priser på  råstoff  har vært stabil  gjennom året. Mesteparten av råstoffet er kjøpt 
inn fra markedet.  
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SENTRALE STYRESAKER

Brannen den 23. juni 2009 rammet det meste av virksomheten på Kolbu meget 
hardt. Dette førte til mye improvisasjon for å holde hjulene i gang på kort sikt, 
samtidig med at vi startet en bred utredning for å fi nne den mest framtidsrettede 
høvleriproduksjonen og butikkvirksomhet.
Styret og administrasjonens målsetting fra første stund etter brannen var:

1. Oppnå et raskt og riktig skadeoppgjør med forsikringsselskapet.
2. Bygge opp igjen et fremtidsrettet, kostnadseffektivt produksjonsanlegg.
3. Bli en betydelig større aktør innenfor byggevareomsetning.
4. Innfri punkt 2 og 3 innenfor egen kapitalbase.

Eierne av Toten Tre as har deltatt aktivt i de forskjellige utredninger og har vært 
positive i prosessen for å oppnå målsettingen.

INVESTERINGER

Gotterud
Nytt høvleri er under oppbygging.

Kolbu
Paraplytak ved trelasthall er bygd om til butikklokale, og det er laget ny 
innkjøring til eiendommen.

RESULTAT

Regnskapet for 2010 er også påvirket av brannen den 23.06.09 der høvleri med 
sidebygninger gikk tapt. Vi har kjørt med avbruddsdekning frem til 23.06.2010. 
Årets overskudd er kr. 650.193,-. Som for 2009 er resultatet sterkt påvirket av 
den spesielle driftssituasjonen etter brannen, bl.a. ved driften på leid anlegg 
på Harestua som vedvarte også høsten 2010. Det er inntektsført utbetalt 
avbruddserstatning på kr. 1.710.755,-, og kr. 800.000,- av tidligere avsatt 
varelagerreserve er ført som reduksjon på varekostnader. Selskapet skal ikke 
betale skatt av årets resultat fordi det tidligere år ikke er bokført skattefordel.
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UTSIKTER/INTENSJONER 2011

Avtaler med de største kundene er forlenget.

Utsalget skal trimmes og utvikles.

Høvleriet blir kjørt i gang, og det skal jobbes mot markedet igjen.

Vi skal fremdeles ha konkurransedyktighet på kvalitet, service, pris og 
punktlighet som vårt mål.           
                                

Kolbu 11.03.2011

Ronny Molstadkroken        Magne Fremstad                       Ivar Lunde
daglig leder          styreformann                             styremedlem

        Eirik Fodstad                               Per M. Løken
        styremedlem        styremedlem
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Kolbu 11.03.2011
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NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS8 – God 
regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter
Driftsinntekter ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 
Realisasjonsgevinst ved brannerstatning er balanseført og anvendt direkte til 
nedskriving på gjenanskaffede driftsmidler.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt. 

Klassifi sering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler 
er vurdert til anskaffelseskost og avskrives lineært over antatt økonomisk 
levetid. Driftsmidler anskaffet ved gjenoppbygging etter brann er nedskrevet 
med erstatningsoppgjør. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt 
poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster 
som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene.
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NOTE 3 – VARELAGER
                                                     2009                                     2010
Beholdning skurlast                1 726 300                                375 335
Beholdning ferdigvare            3 195 200                             4 167 360
Beholdning emner                       41 500                                
Beholdning byggevarer             938 400                             1 257 157
Nedskrivning beholdning         -800 000                                                              
                                                5 101 400                             5799 852 

Ferdigvarer er vurdert til direkte tilvirkningskost og råvarer er verdsatt til 
inntakskost.

NOTE 4 – ANSATTE, GODTGJØRELSE MV.

Lønnskostnader består av følgende poster:

                                                       2009                                2010
Lønninger    4.239.080   4.302.944
Sosiale utgifter      898.798      986.216
Pensjonskostnader             55.214        60.903
Andre lønnskostnader     154.267      131.714
Sum lønnskostnader  5.347.359   5.481.777
Herav aktivert lønn gjenoppbygging        500.000

Gjennomsnittlig antall ansatte  12 heltid, 4 deltid  12 heltid, 4 deltid

Godtgjørelser i 2010 til:  Daglig leder   Styret
Lønn        546.141   213.000

Selskapet har tegnet pliktig obligatorisk tjenestepensjon i henhold til loven.

Godtgjørelse til revisor:
Honorar for revisjon i 2010 var kr. 62.000,-. I tillegg er det betalt kr. 178.375,- 
for andre tjenester, herunder arbeid vedrørende forsikringsoppgjør.

NOTE 5 – ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV.

Selskapets aksjonærer er:

Toten Almenning Lodd nr. 3        50 %        2.500 aksjer à kr. 1.000,-
Toten Almenning Lodd nr. 1        50 %        2.500 aksjer à kr. 1.000,-
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NOTE 6 – UTSATT SKATTEFORDEL/SKATTEKOSTNAD

Midlertidige forskjeller er knyttet til:

 2009                  2010       Endring

Anleggsmidler   -    475.265  -    473.568        1.697
Varebeholdning     -    800.000     +800.000             
Fordringer    -    150.000             -    150.000                          0
Framførbart underskudd  -        7.498             -    151.505            - 144.007                                   

- 1.432.763  -    775.073           + 657.690   
         
                                     
Selskapet har en framtidig skattefordel på kr. 217.020,- som skyldes tidligere 
nedskriving av eiendeler.
                                                        
Det er valgt å ikke bokføre skattefordel i regnskapet.

Årets skattekostnad består av:  Betalbar skatt kr. O,-.

NOTE 7 – BUNDNE MIDLER

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 240.791.

NOTE 8 – PENSJONSFORPLIKTELSE

Alle ansatte er tilknyttet AFP-ordning med anledning til å ta ut 
førtidspensjonering fra fylte 62 år. Årets ordinære premie er kostnadsført. 
Vanlige betingelser gjelder m.h.t. arbeidsgivers andel.
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Bilder fra det nye høvleriet på Toten Tre AS
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SØKNAD OM OVERFØRING AV BRUKSRETT

(HUSK KOPI AV SKJØTE)

FRA TIDLIGERE EIER .........................................................................................

TIL NY EIER .........................................................................................................

OPPLYSNINGER OM EIENDOMMEN

EIERS NAVN ................................................................ FØDT .............................

EKTEFELLE/SAMBOER ............................................. FØDT ............................

EIENDOMMENS NAVN ..............................................G.NR..... B.NR................

EIENDOMMENS STØRRELSE ...........................................................................

DA. DYRKET MARK ............................ BEITE M.V. .........................................

DRIFTSFORM .......................................................................................................

STED ....................... DATO ................ TLF.NR.   ..…….......................…...........

UNDERSKRIFT......................................................................................................

E-MAIL ADRESSE ………………………………………………………............
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B
Vi er Vi er 

vedderstyggelig godevedderstyggelig gode
på trelast og byggevarer!på trelast og byggevarer!

Kolbu: 61 16 52 00

Det du trenger til:
● NYBYGG
● RESTAURERING
● OPPUSSING

Harald

Alt på en plass!

SPØR OSS
OM PRIS!

Espen
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Avsender:
Toten Almenning lodd nr. 3
2850 Lena

Hans Olav Runar Willy Alf Roar


