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VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ALMENNINGSVALGET I
TOTEN ALMENNING LODD NR. 5

5. APRIL 2014

Almenningsstyret består i henhold til bruksreglene av 5 styremedlemmer med varamedlemmer
i rekkefølge.

Det skal velges 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til styret og 3 medlemmer til valg-
komiteen ved valget i 2014.

Følgende personer er foreslått av valgkomiteen som styremedlemmer/varamedlemmer for 
perioden 2014 – 2018 :

Stener Rundhaugen
Kari Skramstad Hveem
Jan Erik Håkensbakken

Alf Ringlund
Markus Fjørkenstad
Jan Tangsveen

Som medlemmer i valgkomiteen for perioden 2014 – 2016 foreslås :

Dag Gjestvang
Morten Brenden
Jon Fjørkenstad

Viktige frister i forbindelse med årsmøte og valg :

* Alle personer som har stemmerett i følge manntallet kan fremme motforslag til valg –
komiteens forslag senest 2 uker før valget.

* Personer som møter med fullmakt fra kommune, sameie eller liknende eller som verge for 
bruksberettigede, bes om å sende inn fullmakten før årsmøtet.

* Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til almenningsstyret senest 1 
uke før årsmøtet.

Valgkomiteen.
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ÅRSMØTE I TOTEN ALMENNING LODD NR. 5

lørdag 5. april 2014 kl. 13.00 på Hoff Gjestgiveri

SAKLISTE

1. Godkjenning av innkallingen.
Årsmøtet er bekjentgjort gjennom annonsering i lokalavisene innen den lovbestemte 
fristen og årsberetning, regnskap samt valgkomiteens innstilling har vært lagt ut på 
almenningskontoret og på almenningens nettsider.

2. Valg av møteleder.

3. Godkjenning av sakliste.

4. Valg av underskrivere av årsmøteprotokoll.

5. Årsberetning for 2013.

6. Regnskap for 2013. Herunder revisors beretning.

7. Årsplan/budsjett for 2014.

8. Årsberetning og regnskap for 2013 for Totenviken Jeger- og fiskerforening.

9. Valg av almenningsstyre og valgkomite.

10.    Valg av revisor for 2014.

11. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for 2013/2014.
For 2012/2013 var satsene :
Formannsgodtgjørelse, fast kr. 13 000,00
Styremedlemmer, dagmøte kr. 1 200,00
Styremedlemmer, kveldsmøte kr.   800,00

12. Almenningssamarbeid. Orientering fra styret.

13.     Innkomne saker som ønskes behandlet på årsmøtet.

Vel møtt! Styret
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ÅRSBERETNING 2013

Toten Almenning lodd nr. 5 er en bygdealmenning som eier og driver 42 325 dekar skog og 
utmark i Østre Toten og Eidsvoll. Av dette er 22 750 dekar produktivt skogareal. Av det totale 
arealet er 9 767 dekar fredet som barskogreservater. Administrasjonen er lokalisert til Kraby 
- skogen med felles kontor i samarbeid med Toten Almenning lodd nr. 3 og Toten Almenning 
lodd nr. 4.

Styret og administrasjonen.

Almenningsstyret har i 2013 hatt denne sammensetning :

Styremedlemmer : Valgt for perioden :
Stener Rundhaugen, styreleder 2010 – 2014
Kari Skramstad Hveem, nestleder 2010 – 2014
Jan Erik Håkensbakken 2010 – 2014
Paul Taralrud 2012 – 2016
Mats Halvorsrud 2012 – 2016

Varamedlemmer i rekkefølge for styremedlemmer med valgperiode 2010 – 2014 :
1. Magne Flenes
2. Alf Ringlund
3. John Paulsrud

Varamedlemmer i rekkefølge for styremedlemmer med valgperiode 2012 – 2016 :
1. Arvid Bjerke
2. Terje Ringlund

Valgkomite :
Dag Gjestvang, Egil Olstad og Morten Brenden

Almenningsbestyrer : Knut J. Hoel
Revisor: BDO AS
Regnskap og økonomisk veiledning: Toten Økonomitjenester.
Bankforbindelser: Totens Sparebank
Finansiell rådgivning : Formuesforvaltning ASA

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 overdragelser og flytting m.v.
Det er i 2013 ikke avholdt befaringer på bruksberettigede eiendommer.
Antall bruksberettigede eiendommer pr. 31.12.13 er 174 stk.
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Møter og befaringer.
Det er i løpet av året holdt 6 ordinære styremøter og behandlet 40 protokollerte saker.
Årsmøtet ble holdt på Skytterhuset, Skreia den 13. april 2013.. Antall frammøtte 
bruksberettigede var 5 i tillegg til almenningsstyret. Fra Østre Toten Kommune møtte 
fungerende skogbrukssjef Åse Marit Skjølås. Totenviken Jeger- og fiskerforening var 
representert ved Ole Andrè Bjerke.

Den årlige skogbefaringen for styret ble avholdt 28. juni 2013 med etterfølgende styremøte på 
Øvre Torsætra.
Følgende var tema under befaringen :

- Diverse utbedringstiltak på Elvlyvegen, anlegg av ny ferist
- Skogsbilveg under anlegg (Lopperudvegen)
- Hytta ”Steinborgen”, som i 2012 ble overtatt av almenningen fra Milton Sollien
- Framtidig avvirkningsområde på vestsiden av Fløyta

Andre møter der styremedlemmer har deltatt på vegne av almenningen, er møter i Østre Toten 
Utmarkslag og møter i vegforeninger der almenningen er interessent. Dessuten har styreleder 
og bestyrer møtt på generalforsamlinger i Lena Fjernvarme AS og Toten Biobrensel AS.

Organisasjonstilknytning.
Almenningen er tilknyttet følgende bransjeorganisasjoner:
- Norsk Almenningsforbund
- Fellesforeningen for Totenalmenningene 
- Skogbrukets Landsforening/NHO Mat og Bio

Almenningen er andelseier i Mjøsen Skog SA.
Almenningsbestyrer Knut J. Hoel representerer Totenalmenningene i styret for Lena
Fjernvarme AS.
Almenningsstyrets kontaktperson til Totenviken Jeger- og fiskerforening er Stener 
Rundhaugen.
Almenningens representant til Østre Toten Utmarkslag er Jan Erik Håkensbakken.
Almenningens kontaktperson til Hytteforeningen i lodd 5 er Kari Skramstad Hveem.

Almenningen er representert i følgende vegforeninger :

Vegforening Almenningens representant
Nyhussetervegen Jan Erik Håkensbakken
Hersjøvegen Kari Skramstad Hveem
Elvlyvegen Paul Taralrud
Fjellhaugvegen Stener Rundhaugen
Bjønnhaugvegen Mats Halvorsrud

Bruksrettsutvalg.
Almenningens bruksrettsutvalg består av Stener Rundhaugen og Mats Halvorsrud.
Bruksrettutvalgets 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.
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Administrativt samarbeid
I løpet av året ble selskapet Toten Almenningsdrift SA stiftet. Styret består av styrelederne i 
almenningsloddene 3, 4 og 5. Stener Rundhaugen representerer lodd 5, med Kari Skramstad 
Hveem som vararepresentant. Selskapet skal ha ansvaret for administrasjonen av de tre almen-
ningsloddene, og ledes av styret og ansatt almenningsbestyrer.
Almenningskontoret ble på slutten av året flyttet til Krabyskogen, med adresse Industrivegen 
36, 2850 Lena.

Hus og eiendommer.
Det er ikke foretatt vesentlige påkostninger på noen av almenningens bygninger i 2013.

Nye hytteområder.
Hersjøen Hyttegrend omfatter i alt 32 nye tomter. Innfestingsavgiften er kr. 78.000,- pr. tomt, 
og den årlige festeavgiften er på kr. 5.000,-. Her var det pr. 31.12.2013 bortfestet 11 tomter.
Når det gjelder Fjæluhøgda, så er det foreløpig bare anlagt vannkilder. Vegutbyggingen her vil 
starte opp når etterspørselen etter hyttetomter tar seg noe opp.

Tomtefestesaker.
Festeavgiften for den eksisterende hyttebebyggelsen er kr. 1.170,- pr. år med en redusert sats 
på kr. 250,- for bruksberettigede i almenningen. Neste regulering er i 2017.
Festeavgiften i nye hyttefelter er på kr. 5 000,- pr. år, og disse blir regulert årlig.
Pr. 31.12.13 er det festekontrakter på 194 tomtefester for hytter og sæterhus i almenningen, 
hvorav 81 på bruksrett og 113 uten bruksrett.
Alle hyttesaker som blir behandlet i almenningsstyret belastes med et gebyr på kr. 500,- pr. 
sak.

Frivillig vern.
I 2011 ble det undertegnet avtale med Direktoratet for Naturforvaltning ved-
rørende et mindre område på 14 dekar ved Kleivbekken. Området er en del av et større 
fredningsområde som hovedsakelig ligger i privatskogene. Erstatning for området er mottatt 
med kr. 62 700,-

Småviltjakt og fiske.
Totenviken Jeger – og fiskerforening administrerer småviltjakt og fiske i almenningen
gjennom inngått driftsavtale. Avtalen ble reforhandlet i 2005, og Totenviken Grunneierlag ble 
tatt inn som en av avtalepartene. Avtalen innebærer at TJFF betaler en leiepris på kr. 0,20 pr. 
dekar for det jaktbare areal både i almenningen og grunneierlaget. 

Driftsøkonomi.
Omsatt kvantum av tømmer og ved fra almenningen er i samsvar med budsjettet (budsjettert 
3 500 m3, solgt 3 539 m3). Gjennomsnittlige driftskostnader pr. kubikkmeter framdrevet 
virke med hogstmaskin er igjennomsnitt på kr. 135,- pr. m3 (kr. 140,- pr. m3 i 2012).
Gjennomsnittlig bruttoverdi for alt salgstømmer gjennom året er 8,5 % lavere enn for året før, 
og ligger også 8,3 % under det budsjetterte. Utbetalte leverandørbonuser og FSC – tillegg er 
da tatt med. 

Kapitalplassering/avkastning.
Utbetalt erstatning etter opprettelse av naturreservater i form av barskogfredning i almen –
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ningen er plassert i henhold til utarbeidet investorplan. Midlene er plassert i henhold til vedtatt 
finansstrategi. Strategisk aktivafordeling (fordeling ved slutten av året i parentes) : 
Bank/pengemarkesfond 30 % (29,6 %), norske obligasjoner 20 % (21,7 %), utenlandske 
obligasjoner 15 % (17,1 %), aksjer Norge 5 % ( 5,0 %), aksjer utland 10 % ( 10,2 %),
Hegefond 10 % ( 9,0 %) og eiendom 10 % ( 7,4 %).
Samlet avkastning av de forskjellige plasseringer går fram av regnskapstallene.
Det er gjort avtale med ”Formuesforvaltning” ved Trond Amlie om finansiell rådgivning.
Det er utarbeidet forvaltningsinstruks som skal være retningsgivende for forvaltningen av 
almenningens midler. 

Arbeidsmiljø.
I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører almenningen oversikt over det totale syke –
fraværet for samtlige som har vært ansatt gjennom året. Dette har i 2013 vært på 0,4 % (0,9 % 
i 2012). Arbeidsmiljøet i almenningen oppfattes som godt.

Ytre miljø.
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.

Miljøsertifisering.
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 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.
I løpet av året ble almenningen tilsluttet miljøsertifiseringen FSC (Forest Stewardship 
Council). Denne sertifiseringsordningen er en gruppesertifisering med Mjøsen Skog SA som 
sertifikatholder og gruppeleder og almenningen som gruppemedlem.
Som et resultat av denne miljøsertifiseringen har en i 2013 mottatt en merpris på kr. 10,- pr. 
m3 for skurtømmer levert gjennom Mjøsen til Moelven.

Landskapsøkologisk plan/forvaltningsplan.
Levende Skog – standarden om landskapsøkologi krever at det for skogeiendommer større enn 
10 000 dekar skal ivaretas bestandsovergripende, landskapsøkologiske hensyn ved 
planlegging og forvaltning av skogen. Dette krever at det utarbeides en egen plan for 
eiendommen. Som tømmerleverandør i Mjøsen Skog SA er almenningen forpliktet til å følge 
de krav som settes i forbindelse med miljø – og kvalitetssertifisering av tømmerleveransene. 
Som følge av FSC – sertifiseringen er den landskapsøkologiske planen erstattet av en 
forvaltningsplan (Forvaltningsplan FSC).

Sætrer.
Etter 1. januar 1999 er alle sæterhus som ikke blir benyttet i forbindelse med tradisjonell 
sæterdrift å betrakte som fritidsbebyggelse. I henhold til almenningslovens § 6 - 8 er det 
opprettet festekontrakter på alle sæterhus som ikke har vært benyttet til tradisjonell sæterdrift 
de siste 20 år.
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Beite,  beiteregler.
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 2013 sluppet 1 316 voksne søyer og 2 086  lam, til sammen 3 402 dyr. Dette er en 
liten økning på 1,6 % i forhold til året før. Gjennomsnittlig tapsprosent er på 4,7 %, hvilket er 
en liten nedgang fra året før (5,3 % i 2012).

Skogens tilstand.
Skogens sunnhetstilstand må sies å være jevnt over bra, selv om det stedvis er observert 
angrep av soppsykdommen granrust. Dette forekommer imidlertid ikke i et slik omfang at det 
antas å ha nevneverdig innvirkning på skogens tilvekst.
Nyplantingene har fremdeles noe avgang i form av snutebilleangrep, innkjøpte granplanter ser 
ut til å ha for dårlig beskyttelse mot dette.
Insektangrep på stående tømmerskog har det vært  ubetydelig av, men det er registrert en 

vekst i populasjonen av stor granbarkbille, slik at områder som kan være utsatt for angrep av 
denne bør overvåkes nøye.

Bioenergi.
Almenningen er deleier i selskapene Lena Fjernvarme AS og Toten Biobrensel AS, med 
henholdsvis 6 % og 11 % av aksjene. Almenningsbestyreren representerer Totenalmenningene 
i styret for Lena Fjernvarme AS.

Tømmer og trelast.
Alt salgstømmer er omsatt gjennom Mjøsen Skog SA. Trelast på bruksrett er tatt ut gjennom 
Toten Tre AS.

Rabatter, almenningsytelser.
For 2013 er det gitt følgende rabatter for uttak av trelast på bruksrett :
Generell rabatt 33 %
Almenningsrabatt 40 %
Rabattsatsene har vært benyttet for vanlig høvlet og uhøvlet trelast og for trykkimpregnerte 
gjerdestolper.
For annen trykkimpregnert trelast har vært gitt 25 % rabatt.
Bestilt trelast kan leveres tilkjørt for kr. 200,- + mva. forutsatt at fakturasummen overstiger kr. 
3 000,- + mva.
Det er ikke gitt erstatning for trebesparende materialer, og det er ikke gitt rabatt på frakt.
Det er søknadsplikt for uttak som overstiger et fakturabeløp på kr. 20.000,- etter at rabatter er 
fratrukket.
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Bruksrettsrabatter 10 siste år
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Diagrammet viser bruksrettsytelser i kroner pr. år for almenningsrabatt på trelast og ved.

Leveranser på bruksrett.
2013 2012

Skurlast, høvellast og impregnert last Statistikk ikke 
tilgjengelig

183 m3

Reisved tilkjørt 6,5 fvn. 9 fvn.
Ferdigved i løst mål 180 m3 150 m3

Eksternt vedsalg.
2013 2012

Langved 103 m3 24 m3
Ferdigved i løst mål 220 m3 200 m3

Vedpriser 2013.

Reisved på bruksrett uten frakt, mva - fri, kr. pr. storfavn 2.000,-
Reisved for eksternt salg, uten frakt og mva, kr. pr. storfavn 2.500,-
Ferdigved gran, pr. løskubikkmeter inkl. mva 575,-
Ferdigved bjørk, pr. løskubikkmeter inkl. mva 750,-

Ferdigved leveres i 1,5 m3 og 1,0 m3 storsekk på hydropall/europall. Småsekk 60 l og 
hengerlass i løst mål leveres etter nærmere avtale.
For leveranser av ferdigved på bruksrett gis en almenningsrabatt på 25 % og det beregnes halv 
merverdiavgift.



10 Årsberetning Toten Almenning lodd nr. 5

Årets resultat, framtidsutsikter.
De lave tømmerprisene i 2013 har bevirket at overskuddet i skogen ble vesentlig redusert 
sammeliknet med året før. De samlede driftinntektene ble imidlertid som budsjettert, eller litt i 
overkant. Finansresultatet ligger også tett opptil det budsjetterte, slik at en kommer ut med et 
positivt resultat samlet for almenningsdriften. Etter årsoppgjørsdisposisjoner i form av 
bruksrettsrabatter og skatt, kommer en ut med et årsresultat omtrent som budsjettert.
For skogen sin del, ser utsiktene for 2014 vesentlig lysere ut enn for det året vi har vært 
gjennom. Prisene på sagtømmer ligger ved årsskiftet 2013/2014 nær kr. 100,- pr. m3 høyere 
enn ved samme tid i fjor. Massevirkeprisene er fremdeles dårlige, og forventes å holde seg på 
et lavt nivå i lang tid framover.
Dersom finansinntektene holder seg på forventet nivå, skal det være mulig å oppnå et 
vestentlig bedre resultat i almenningen i 2014 enn for 2013.
Almenningens årsregnskap for 2013 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Skreia, den 25. februar 2014

-------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------------
Stener Rundhaugen (styreleder) Mats Halvorsrud Jan Erik Håkensbakken

----------------------------------- -----------------------------------
Paul Taralrud Kari Skramstad Hveem
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SKOGENS DRIFT

Avvirkningen.
Avvirkningen i almenningen 3 siste år i fastkubikkmeter uten bark :

2013 2012 2011
M3 % M3 % M3 %

Skurtømmer gran 1 558 47 1 435 41 1 543 41
Massevirke og energivirke 1 421 43 1 634 46 1 712 46
Biovirke 65 2 0 0 0 0
Ved 257 8 196 13 470 13
Sum 3 301 100 3 265 100 3 725 100

Almenningens balansekvantum er i den nye skogbruksplanen fra 2009 beregnet til 5 298 m3.
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) :
Pinmyrholen 907 kbm
Lybekk/Strytmyra 1 146 kbm
Hersjøen 274 kbm
Kudalen 974 kbm
Sum avvirket 2013 3 301 kbm

Hele årsavvirkningen er utført med fullmekanisert driftsapparat.
Hogstmaskindriftene har hatt en gjennomsnittspris på kr. 135,- pr. m3 (kr. 140,- pr. m3 i 
2012).

Driftsforholdene.
Bortsett fra drifta i Kudalen, som ble utført på høstparten, ble tømmerdriftene utført på 
vinterføre. Det har ikke blitt terrengskader som følge av skogsmaskinene i et slikt omfang at 
det er påkrevet med utbedring.

Driftsapparat, ansatte.
Almenningen hadde ved årets utgang 1 fast ansatte medarbeider i tillegg til bestyrer. Det 
samarbeides også med lodd nr. 4 om manuell arbeidskraft, og det blir innleid noe sesong-
arbeidskraft i den travleste skogkultursesongen.
All maskinell avvirkning blir utført med innleide entreprenører.

Virkesleveranser.
Virkesleveranser siste 5 år i kbm. fast mål uten bark:

2013 2012 2011 2010 2009
Skurgran 1 557 1 435 1 543 1 104 1 669
Massevirke og energivirke 1 421 1 680 1 417 902 1 374
Biovirke 206 0 146 0 33
Ved 355 305 303 410 470
Sum virkesleveranser 3 539 3 420 3 409 2 416 3 546
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Skurgran, massevirke og energivirke er levert gjennom Mjøsen Skog BA .
Oppnådde tømmerpriser de siste 5 år i kr. pr. kbm:

2013 2012 2011 2010 2009
Skurgran 405,83 418,61 446,48 486,14 442,63
Massevirke, energivirke 219,18 275,13 265,75 241,82 293,19
Biovirke 150,00 Ikke lev. 150,00 Ikke lev. Ikke lev.
Gj.sn. bruttoverdi alt tømmer 311,86 341,20 387,04 349,81 397,73

Storleverandørbonus samt FSC – tillegg for skurtømmer ligger inne i tallene.

Virkesregnskap for 2013.

Tømmer Ved Tømmer Ved
Beholdning 1/1 138 m3 378 m3 Levert 2013 3 183 m3 355 m3
Innkjøpt virke 2013 0 m3 165 m3
Hogget 2013 3 045 m3 257 m3 Beholdning 31.12 0 m3 445 m3
Sum 3 183 m3 800 m3 3 183 m3 800 m3

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

Planting :
Fiskelaushøgda 13 700 stk
Hølstadhøgda 6 800 stk
Hersjøsætra 4 500 stk
Sum 25 000 stk

Nyplantet areal er ca. 115 dekar.
Det er utelukkende benyttet vårplanting, og det er plantet bare gran.

Plantekostnader pr. dekar inkl. lønn, sosiale utgifter, plantekjøp og transport var på kr. 962,00
pr. dekar (kr. 842,00 i 2012).

Ungskogpleie er utført på 475 dekar ved Nyhussætra, Fiskeveghøgda, Hellemyrdalen, 
Kroktjernet, Sætersvea, Åsdalen, Sæterputten og Kudalen. Arbeidet er utført av eget 
mannskap. Kostnad pr. dekar ble på kr. 375,24. Det er innvilget 35 % statstilskudd på 
dokumenterte kostnader.

Veger.
Bygging av ny skogsbilveg fra Oppegardsæterplassen til Lopperud i en lengde av 1 600 meter 
ble fullført i 2013. Total kostnad ekskl. merverdiavgift ble på kr. 1 250 105,-. Samtidig ble det 
foretatt opprustingsarbeider på Elvlyvegen til en kostnad av kr. 203 552,-. Til disse 
veginvesteringene ble det tilstått 40 % statstilskudd. Det ble også anlagt ny ferist på Elvy-
vegen, men denne var ikke berettiget statstilskudd. Finansiering av denne skjedde ved tilskudd 
fra saubeitelaget på kr. 18 000,- og vegforeningens kasse.
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Viltforvaltning.
Almenningen følger bestandsplanen for hjortevilt i regi av Østre Toten Utmarkslag, som
gjelder for perioden 2010 – 2014.
Det ble i 2012 utført elgbeitetaksering i Østre Toten Kommune. Denne konkluderer med at 
beitepresset jevnt over synes å være på et moderat nivå, men dersom elgtettheten øker 
nevneverdig fra dagens nivå, vil forekomsten av beiteplantene (rogn, selje, osp) raskt 
reduseres.
Det anbefales å legge opp til et jaktuttak som stabiliserer eller reduserer elgtettheten noe i 
forhold til dagens nivå.

Jakt på hjortevilt.
Jakttiden for elg var i 2013 f.o.m. 25. september t.o.m. 31. oktober.
Jakttiden for hjort var f.o.m.10. september  t.o.m. 23. desember.
Separat hjortejakt ble avviklet over 2 perioder. Første periode fra 10.09 til 24.09 og andre 
periode fra 01.11 til 23.12.
Almenningen og grunneierlaget ble høsten 2013 tildelt følgende :
Elg : 2 okser, 3 ku og 9 ungdyr/kalv
Hjort : 20 stk
Rådyr :    30 stk

Fellingsstatistikk for de 5 siste år:

Okse Ku Ungdyr Kalv Hjort
2009 2 0 4 2 2
2010 2 1 4 3 5
2011 2 1 5 4 7
2012 2 2 6 2 9
2013 2 2 8 2 8

Gjennomsnittlige slaktevekter for elg :

2013 2012 2011
Voksen okse (2) 200,0 kg 220,5 kg 222,7 kg
Ku (2) 156,0 kg 153,5 kg 157,0 kg
Kvige (2) 100,0 kg 120,0 kg 103,8 kg
Piggokse (6) 124,0 kg 124,0 kg 117,7 kg
Kalv (2) 53,0 kg 64,5 kg 52,0 kg

For elg er det benyttet en pris pr. kg. slaktevekt, som regnes ut etter følgende formel :
(Slaktevekt  : 10) + 65 = pris pr. kg. Kalver med slaktevekt på under 50 kg betales med kr. 
50,- pr. kg. 
For hjort ble det benyttet faste priser : Kr. 2.500,- for kalv, kr. 4.000,- for hind og kr. 5.000,-
for bukk.
Terrengavgiften var kr. 4.000,- pr. dyr for elg og kr. 2.500,- for hjort.
Oppnådd pris pr. kg. for elg varierte fra kr. 70,80 til kr. 87,10 avhengig av dyrets vekt.
Gjennomsnittlig kilospris for elg ble på kr. 79,28 (kr. 75,38 i 2012).
Det blir ikke lenger beregnet merverdiavgift på salg av jakt fra bygdealmenninger.
Rådyrjakten ble i 2013 administrert av almenningen, og det ble solgt 18 fellingsretter. Pris pr.
fellingsrett var på kr. 600,-.
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I følge tilbakeleverte rapportskjemaer ble det bare felt 5 rådyr, herav 1 rå og 4 killinger. 

Det er inngått avtale med Totenviken Grunneierlag om et felles forvaltningsområde for jakt og 
fiske som omfatter både almenningens og grunneierlagets arealer.
Avtalen innebærer at netto inntekter fra jakt og fiske fordeles mellom almenningen og grunn –
eierlaget i forholdet 60/40. 

Småviltjakt og fiske.
Småviltjakt og fiske administreres av Totenviken Jeger - og fiskerforening i henhold til den 
avtale som er inngått med almenningen og Totenviken Grunneierlag.

Skreia, den 25. februar 2014

Knut J. Hoel
(sign.)
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Resultatregnskap 2013
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TOTEN ALMENNING LODD NR. 5

Balanse 2013
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TOTEN ALMENNING LODD NR. 5

Noter til regnskapet 2013
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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 ………………………..
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