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5 + 1 fellesmøte med styret for
Espedalen bygdealmenning vedr.almenningsvalget.
21 hvorav det er gjort vedtak til 12.
1 skogbefaring.
Nord-Fron.......... 362
Sør-Fron............ 306
Sum................... 668

Årsmøte og almenningsvalg:
Ruste bygdahus 11.april med ca. 30 møtende, inkls. styret.
Representasjon:
Finn Hellebergshaugen var på årsmøtet i Mjøsen skogeierforening den
11.april, skogdag i Rustlia den 30.mai, som avslutning på kurset "Standarder
for et bærekraftig norsk skogbruk", samt fagdag om furu- fjellskog i Langmorkje almenning den 6.juni.
Hans Sletten deltok på kurs i regi av Norsk Almenningsforbund, på Honne
den 28 og 29.november.
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Skogbefaring:
Den årlige skogbefaring for styre og administrasjon samt innbudte gjester, ble
gjennomført den 12.juni.
Etter en innledende orientering på saga, om almenningens historie samt
status idag, med hensyn til arealer og skogforhold, gikk turen til skogs. Befaringsobjekter under turen var områdene for siste drifte-sesongs avvirkning og
områder som tidligere er utlagt til naturlig fornying av skogen. Det som her
kunne iakttas og som ga grundlag for diskusjoner var; Driftenes både stutt- og
langsiktige virkninger på naturmiljøet, med tanke på fastsatte "Levende skog
standarder".
Konkret nevnes i denne sammenheng; Kjøreskader/krav om utbedring,
hogstformer i forhold til videre produksjon på igjenstående skog parallelt med
fornying og hensyntagen til leveområder for viltet og annen vegetasjon enn
skogstrær. Befaringsdeltakerne var stort sett tilfreds med det de kunne sjå,
men var samtidig klar over behovet for utbedringer av tildels betydelige
kjøreskader.
Av tidligere utlagte arealer, der målet er å fornye skogen, ble det sett på
etablering av småplanter i et gammelt markberedningsfelt. Her var det enighet
om at resultatet så langt var lovende. Skogbefaringen ble som vanlig avslutta
med et godt måltid mat på Ruten Fjellstue.

Viktige saker:
Almenningens tilbud til Statskog SF Sør-Norge på refusjon av utgifter til oppussing og lukking av den gamle grusgruva på Samsgarden ble, som nevnt i
forrige årsberetning, ikke godtatt. Etter nye kontakter pr. brev og til slutt et møte
om saken, ble det enighet om at almenningen skulle dekke ca. 25% av de samlede kostnader, heri inkludert ca. halvparten i utført egeninnsats med egen
hjullaster. Det resterende skal da forutsetningsvis trekkes fra ved utbetaling av
den erstatning som almenningen skal ha for tapt skogproduksjon etter
omdisponering av skoggrund til grustak ved Slangen.
Forslag til endring av reguleringsplan for Samsgarden-Snubbmoen har vært
ute til høring. Her har almenningen sendt merknad og bedt Nord-Fron kommune ta hensyn til behovet for omlegging av den gamle skogsvegen til Storflata og videre mot Vinstefossen. Krav om slik omlegging er sendt Statskog SF
Sør-Norge, da tilkoblingen av denne skogsvegen ble ubrukbar etter omlegging
av Jotunheimvegen. Almenningen hevder at ansvaret for og kostnadene med
nevnte omlegging påhviler Statskog SF, etter utvidelse av grusgruva i Slangen.
Imidlertid har Statskog SF så langt ikke villet godta almenningens krav her.
Almenningen har vært og er fortsatt involvert i en sak vedr. kjøp av almenningen og overføring av denne til bygdealmenning. Spørsmålet om kjøp av den
rene statskogen i området ligger også inne i samme sak. Imidlertid er det ikke
kommet til noen avklaring på disse spørsmål.
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Diverse opplysninger om skogens drift:
Skogsdrifta kom igang på Snubbmoen rundt månedskiftet oktober-november.
Fram til jul ble det da drevet fram ca. 800 m3 furu og ca. 200 m3 bjørk.
Dette gir da grundlaget for følgende:
Avvirkningsoppgave for 2002:
Skurtømmer ..................... 360 m3 uten bark.
Massevirke....................... 305 " " "
Ved av furu ...................... 125 " " "
Vedbjørk........................... 210 " " "
Sum avvirket.................... 1000 m3 uten bark.
Drifteprisen på furu har vært kr. 145,- og for vedbjørk kr. 169,- pr. m3.
Veger:
Vedlikehold på almenningens skogsveger begrenset seg i 2002 til bruk av en
ny gummislodd, nærmest som et forsøk. Utstyret kan nok virke bra, men det
forutsettes rikelig med løsmasser på vegene og at det ikke er for tørt når arbeidene utføres. Med tanke på å holde nede uønsket kantvegetasjon, synes det
helt nødvendig å komme inn før denne er blitt for stor. Likeså er det nok mest
gunstig å utføre denne behandlingen i sevje-tida.

SKOGKULTUR:
Planting:
Utsatte planter endte opp med ialt 9165 stk., fordelt på 4165 furu og resten
gran, begge av proveniens A 8. En del av grana ble satt ut på vestsida av
Snubba, fremst på Snubbdalen og noe innunder Bjørnhaugen. Resten ble satt
ut sammen med furua inne på Skåbubaklia. Nytilplanta areal ca. 60 da.
Også dette året var det Mjøsen skogeierforening, i regi av den lokale skogbruksleder, som hadde ansvaret for plantinga.
Markberedning:
Markberedninga ble utført på de områder som ble avvirket i Snubblia vinteren
2000-2001, d.v.s. nedenfor nyvegen og mot Rundpiggen samt fra vegen mot
Vollseter og innover på østsida av Snubba. Beredt areal ca. 270 da.
Markberedning, med tanke på naturlig fornying av skogen med furu, må
fortsatt regnes som det beste og eneste kulturtiltak i disse elgbeiteutsatte områdene. Eneste alternativet er treslagsskifte ved planting av gran etter avvirking av bjørka på de beste marktypene.
Ungskogpleie:
Det er ikke utført ungskogpleie i almenningen i 2002, bortsett fra tynnings/skjermstillingshogster i form av vedhogst i rene bjørkebestand.
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Skogavgiftsfondet:
Det har vist seg vanskelig å rette opp igjen underbalansen på skogavgiftskontoen fra 1999. Etter en nedgang med vell 30% i 2000, økte denne igjen i 2001
med ca. 3,5%. Periodisering av grundlaget for avsetning blir fra år til år også,
av forskjellige årsaker, svært ujamnt. Eneste muligheten for å holde oppe en
nødvendig avsetning for dekning av såvel stutte- som langsiktige investeringer
i skogen, er å regulere avsetningssatsen pr. m3. Når behovet for avsetning i
2002 skal vurderes, må det også være klart at statsbudsjettet for 2003 ikke inneholder en eneste krone for tilskudd til skogkultur.
For i første rekke å kunne ungå at underbalansen på skogavgiftskontoen
øker, må følgende oppsett legges til grund:
Saldo pr. 31/12-2001.......................................
Avsatt for 2002 ................................................
Statstilskudd til skogkultur...............................
Vegvedlikehold:. Egne veger(slodding). .........
Hinøgelslivegen....................
Skogkultur:
Plantekjøp........... .................
Planting ................................
Markberedning .....................

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

- 103267,25
50000,50
20399,40
1575,00
2210,00
14497,50
21171,15
26000,00

Sum utgifter - Tilskudd/avsetning.................... kr. 65453,65
Saldo pr. 31/12-2002.................. .................... kr. -98321,00

- 32867,35

kr. -32867,35

- 32867,35

Det er igjen avsatt skogavgift på hele driftskvantumet inkls. vedbjørk, men på
trods av dette og i tillegg en dobling av satsen pr, m3, blir det ikke noe å rutte
med til nødvendige arbeider i skogen i 2003. Det må da bli snakk om en prioritering innenfor de samlede økonomiske ressurser som almenningen rår over.
Vedteiger/Vedhogst:
Bare 9 personer har fått utvist tilsammen 12 vedteiger for sjølhogst i 2002.
Dette er på nytt en nedgang i forhold til året før. Ellers har en håndfull fått utvist
tynningsteiger i rene bjørkebestand.
På den annen side er interessen for ferdighogd bjørkeved i hele lass, fortsatt
meget stor. Til trods for en bevisst satsing på avvirkning av bjørk, synes det
fortsatt vanskelig å kunne imøtekomme alle kunder med denne vare.
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SAGBRUK OG HØVLERI
Forbruk av tømmer 2002.:
Lager 31.12.01
I skogen 996 kbm.
På saga
75 kbm.
Skurtømmer fra egen skog
Innkjøpt skurtømmer fra Mjøsen
Sum
- Lager 31.12.02. I skogen 107 kbm
På saga
50 «
Sum skåret........................................................

1071 kbm.
360 kbm.
543 kbm.
1974 kbm.
157kbm.
1817 kbm.

Det var et stort lager av sagtømmer i skogen 31.12.01.
Skuren våren 2002 startet 25. januar og vart avslutta 9. mai.
Høsten 2002 begynte skjæringa 2. desember og ble avslutta til jul.
I begge periodene vart det høvla innimellom ved behov og når det var for kaldt
til å skjære.
Kommentar til regnskapet:
Tømmer på lager i skogen 31.12.02:
Sagtømmer .....................................................
Slip ..................................................................

107 kbm.
12 kbm.

Lageret i skogen er verdsatt etter selvkost.
Lagerbeholdning på saga 31.12.02:
Skurtømmer. fra egen skog .............................
25 kbm.
Innkjøpt furu ....................................................
25 kbm
Høvellast ......................................................... 303 kbm.
Skurlast ........................................................... 1032 kbm.
Bakhon............................................................
2 bunter
Hoggerflis........................................................ 200 kbm.
Impregnert trelast............................................
38 kbm
Impregnerte stolper.........................................
0 stk
Impregnerte takrenner ....................................
2 kbm
Spiker ..............................................................
10 pakker
Torvhaldkroker ................................................
50 stk
Skruer .............................................................
31 pakker
Takrennkroker ................................................. 220 stk.
Lageret på saga er verdsatt etter tilvirkning-/innkjøpskostnader.
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Det er ikke investert i nytt utstyr på sag eller høvleri i 2002, men det er betalt et
avdrag på investerieng i dobbeltkante på ca. kr. 85.000,-. Dobbeltkanta vil bli
montert til sommeren.

FORTSATT DRIFT
Styret anser at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.
SYKEFRAVÆR.
Sykefraværet i 2002 ligger på hele 16 % og skydes en langtidssykmeldt fra og
med mai og ut året. Sykfravær på egenmeldinger er 30 timer.
Det har ikke vært skader i 2002.
ARBEIDSMILJØ.
Når det gjelder arbeidsmiljø fortsetter arbeidet med internkontroll. Bedriften er
medlem av Midt-Gudbrandsdal Bedriftshelsetjeneste. Det er ingen forandring i
påvirkningen av det ytre miljø.
Skåbu, den 31. desember 2002
06. mars. 2003
I styret for Fron Almenning

Kristian Ekre

Ole Muriteigen

Hans Sletten

Rolf Aasmundstad

Kjetil Harildstad

Magnar Morken

Kjell Skogstad
Dagl. leder
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Resultatregnskap for 2002
Noter
2002
DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER:
Varesalg ..........................................
2
3.151.654,66
Andre inntekter ................................
3
81405,63
Sum driftsinntekter .......................
3.233.060,29

2.708.587,16
144806,62
2.853.393,78

Forbruk varer og tjenester:
Varekjøp, underentreprenører..........
Lønn inkl.sosialekostn .....................
Honorarer ........................................
Verktøy,leie utstyr ............................
Vedlikehold ......................................
Div.administrasjon ...........................
Reklame ..........................................
Dr.kostnader transport.....................
Avskrivninger ...................................
Andre driftskostnader ......................

780.349,55
1.375.171,89
98.799,31
20.509,70
55.330,14
41.149,69
37.662,51
139.417,68
100.276,00
205.108,39

868.754,57
1.275.070,34
98.056,50
10.385,46
70.341,85
63.651,79
24.706,62
167.085,61
103.876,00
355.419,84

Sum driftskostnader .....................

2.853.774,86

3.037.348,58

DRIFTSRESULTAT .........................

379.285,43

-183.954,80

10.646,00
29.696,57
40.342,57

8.280,00
15.200,79
-540.00
22.940,79

419.628,00

-161.014,01

15.706,00

6.685,00

ÅRETS RESULTAT .........................

403.922,00

-167.699,01

Overføringer…
Almenningsrabatten ........................
Overført annen kapital .....................
Sum disponert ...............................

113.248,92
290.673,08
403.922,00

78.674,89
-246.373,90
-167.699,01

4
5,12
6
7

10
8

Finansinntekter og -kostnader:
Aksjeutbytte.....................................
Renteinntekter .................................
Rentekostnader ...............................
Netto finansposter.........................
Resultat før skattekostnad ...........
Årets skattekostnad.........................
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BALANSE PR.31.12.2002
Noter

2002

2001

542.000,00
140.000,00
1,00
158.798,00

585.000,00
172.000,00
4.675,00
1,00
179.399,00

840.799,00

941.075,00

1
1
1

1.564.414,00
412.897,61
102.012,50
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38.180,00
957.429,25
2.318,07

1.722.433,00
372.670,71
47.605,00
35.435,88
38.180,00
331.823,04
3.526,07

SUM OMLØPSMIDLER ..................

3.077.251,43

2.551.673,70

SUM EIENDELER ...........................

3.918.050,43

3.492.748,70

EIENDELER:
ANLEGGSMIDLER
Sagutstyr .........................................
Hjullaster .........................................
Globus Snøfres................................
Sagtomt ...........................................
Stempelapp./endefres .....................

10
10
10
10
10

Sum anleggsmidler .......................
OMLØPSMIDLER:
Varer................................................
Debitorer..........................................
Andre kortsiktige fordringer .............
Til gode mva. ...................................
Aksjer og andeler ............................
Bank og postgiro .............................
Kasse .............................................
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EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

.................................

Noter

Annen egenkapital...........................
Skotgavgiftskonto ............................
Sum egenkapital............................

14
14

2002

2001

3.654.263,24
-98.321,21
3.555.942,03

3.363.590,16
-103.267,46
3.260.322,70

GJELD:
Kortsiktig gjeld:
Levrandørgjeld.................................
Skyldig skattetrekk ..........................
Skylddig mva. ..................................
Annen kortsiktig gjeld ......................
Sum kortsiktig gjeld ......................

9,13

Sum gjeld og egenkapital .............

46.081,93
62.028,50
10.398,12
243.599,85
362.108,40

177.090,00
232.426,00

3.918.050,43

3.492.748,70

55.336,00

Skåbu, den 31. desember 2002
06. mars. 2003
I styret for Fron Almenning

Kristian Ekre

Ole Muriteigen

Kjell Skogstad
Dagl. leder
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2001
Note 1- Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld:
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter mormalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt
virkelig verdi.
Anleggsmidler:
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler
er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives
over driftsmiddelets økonomiske levetid
Varer:
Innkjøpte råvarer og ferdigvarer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og
virkelig verdi. Egenproduserte ferdigvarer er vurdert til tilvirkningskost
Fordringer:
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap.
Skatt:
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter betalbar skatt. Se note 13.
Pensjonsforpliktelse:
Pensjonsforpliktelser for de ansatte er dekket gjennom AFP, som omfatter 8
ansatte, 4 ansatte fra 29 til 49 år og 4 ansatt fra 50 til 68 år. Forpliktelsen er
ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad.
Note 2 - Varesalg:
Salg matr.br.rett avg. pl.
Salg matr.br.rett.avg.f.
Salg matr.andre
Salg bakhon br.rett
Salg bakhon/bjørk andre
Salg bjørk br.rett
Hoggerflis/Furuflis
Salg sponplatevirke
Leieskur-høvling

709.466,44
709.466,44
1.550.933,28
62.438,80
52.592,65
139.500,00
105.931,46
64.387,09
52.404,50
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Leiekjøring lastebil
Sagflis br.rett
Sagflis andre
Vedrett andre
Vedrett br.rett
Skurtømmer andre
Skurtømmer bruksrett
Andre avg.pl.innt.
Salg byggevarer
Kvantumsrabatt Br.rett
Andre avg.frie inntekter

ÅRSMELDING 2002

37.103,23
29.920,00
2.390,72
1.700,00
2.400,00
16.914,50
1.910,00
11.624,11
32.294,77
-437.049,33
5.326,00

3.151.654,66

36.542,63
44.800,00
63,00

81.405,63

Note 4 - Varekjøp,underentreprenører:
Varkjøp tømmer
169.133,07
Målingsutgifter
4.268,55
Varekjøp matrialer
239.189,50
Beh.endriner
158.019,00
Driftsutgifter egen skog
157.638,93
Årets skogavgift
50.000,50
Frakt
2.100,00

780.349,55

Note 3 - Andre inntekter:
Erstatninger
Husleie
Ekstra ord.inntekter

Note 5 - Lønn:
Lønninger
Lønn/sos.ugt.Hellebergshaugen
Feriepenger
Kjøregodtgjørelse
Telefongodtgjørelse
Arebeidsgiveravgift
Arbeidsklær
Andre personalkostnader

2002
973.649,00
96.964,00
118.626,30
18.595,00
600,00
123.841,00
9.740,89
33.155,70

2001
918.603,00
53.196,00
126.390,00
23.142,00
600,00
116.216,00
11.828,34
25.095,00

1.375.171,89

1.275.070,34

Gjennomsnittlig antall ansatte i 2002
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Note 6 - Honorar:
Honorar regnskap
Honorar revisjon
Styrehonorar

34.849,31
22.200,00
41.750,00

98.799,31

Note 7 - Vedlikehold:
Vedlikehold bygninger
Vedlikehold mask.og inv.
Vegvedlikehold

4.224,60
50.024,62
1.080,92

55.330,14

Note 8 - Andre driftskostnader:
Elektrisk kraft
Brannforsikring
Avgifter
Gaver
Diverse utgifter
Bankomkostninger
Kontingenter
Tap på krav
Note 9 - kortsiktig gjeld:
Skyldig feriepenger og lønn
Skyldig arb.giv.avg.
Påløpne kostnader
Påløpne skatter

Note 10 - Driftsmidler:
Anleggsm.
Kostpris
Sagutstyr
Edb.utstyr
Hjullaster
Snøfres
Sagtomt
Endefres/
stempelapp.
Skogsbilveg.
Sum

Bokf.v.1.1

108.018,04
44.353,00
11.082,61
6.500,81
1.627,00
13.526,93
20.000,00

205.108,39

164.617,30
40.873,00
22.175,55
15.934,00

243.599,85

864.388,00
16.076,00
319.500,00
22.300,00
21.400,00

585.000,00
0,00
172.000,00
4675,00
1,00

Årets ord.
Akk.ord.
avskriv.
avskr.
43.000,00 279.388,00
0,00 16.076,00
32.000,00 147.500,00
4.675,00 16.725,00
0,00 21.399,00

Bokf.verdi
31.des
542.000,00
0,00
140.000,00
0,00
1,00

224.486,00
25.000,00

179.399,00

20.601,00

45.087,00
25.000,00

158.798,00
0,00

1.493.150,00

941.075,00

100.276,00 551.175,00

840.799,00

Note 11 - Bankinnskudd
Av selskapets bankinnskudd er kr 60.340,- innsatt på egen skattetrekkskonto.
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Note 12 - Ytelser til ledende personer:
Daglig leder
264.241,00
Styre
41.750,00
Revisor
22.200,00
Sum

328.191,00

Note 13 - Skattekostnad:
Åretets skattekostnad består av:

Betalbar skatt år 2002
Formye avsatt skatt 2001

15.934,00
-228,00

Årets skattekostnad

15.706,00

Note 14 - Egenkapital:

Pr 31.12.01
Årets resultat

Annen
egenkapital
3.363.590,16
290.673,08

Skogavg.
fond
-103.267,46
4.946,25

3.260.322,70
295.619,33

Pr 31.12.2002

3.654.263,24

-98.321,21

3.555.942,03
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KONTANTSTØRMANALYSE
FRON ALMENNING
2002

2001

Ordinært resultat før skattekostnad ............

419.628

-161.014

Periodens betalte skatt ...............................

-6.272

-7.035

Skogavgiftskonto ........................................

4.946

-4.471

Endring i varelager .....................................

158.019

140.132

Endring i kundefordringer ...........................

-40.228

-94.254

Endring i leverandørgjeld ............................

46.081

-282.079

Endring i andre tidsavgrensninger..............

55.197

-51.943

Ordinære avskrivninger ..............................

100.276

103.876

Netto kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter...................................................

737.647

-356.788

Investeringer i varige driftsmidler................

0

0

Netto kontantstrøm fra
investeringsaktiviteter .............................

0

0

Utbetaling ved nedbetaling av langs.gjeld ..

0

0

Utbetalt almenningsrabatt...........................

-113.249

-78.675

Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter ...

-113.249

-78.675

Netto endring kontanter gjennom året ....

624.398

-435.463

+ kontanter ved periodens begynnelse ........

335.349

770.812

Kontanter ved periodens slutt .....................

959.747

335.349

Bankinnskudd .............................................

957.429

331.823

Kontanter ....................................................

2.318

3.526

Sum bankinnskudd og kontanter............

959.747

335.349
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Espedalen Bygdealmenning
ÅRSBERETNING FOR 2002

Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Sekretær/Fjelloppsyn:

Administrasjon:
Terje Nylund.
Johan Rusthage.
Åge Ekre (til 11/4).
Svein Stensrud.
Pål Wahlquist.
Arne Uhlen.
Per Erik Holmen (fra 11/4).
Finn Hellebergshaugen.

Regnskapet er ført ved Fron Regnskapskontor.
Espedalen bygdealmenning driver forvaltning av bygdealmenning i Nord-Fron
og Sør-Fron kommuner.
Årsmøte/Almenningsvalg:
Tid og sted:
11. april på Ruste bygdahus.
Tilstede i årsmøtet:
Ca. 35 bruksberettigede inkls. 6 styremedlemmer.
Avgitte stemmer ved valget: 59.
Styremøter/Saksmengde:
Ialt 10 styremøter med fulltallig styre i 7. I 3 styremøter var det 5 møtende
styremedlemmer. I tilknytning til det første styremøte i året var det fellesmøte
med styret for Fron almenning, for gjennomgang av almenningsmanntallet og
fastsettelse av tid og sted for årsmøte/almenningsvalg.
Samla antall saker for bygdealmenningens styre ble 75, hvorav det er gjort
vedtak til 69. Antall referatsaker kom opp i 62.
Befaringer for styret:
Starten på sommersesongen var befaring til Merravika den 26.juni. Hensikten
var i første rekke å sjå på og drøfte/planlegge sommerens sikfiske og drifta av
mottaksanlegget. Sammen med styre og sekretær deltok også Steinar
Baukhol og Hans Jordalsløkken. Etter befaringa gikk turen til Kluftbua for et
bedre måltid.
Årets hovedbefaring gikk til Østre Agnsjø den 19.august og retur om
Storhøli den påfølgende dag. Befaringen føyer seg inn i rekken av tidligere opplegg der styret har som primært mål å gjøre seg bedre kjent i almenningen,
holde øye med tingenes tilstand og samtidig utvikle og styrke samarbeidet i
styret gjennom sosialt samvære.
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Representasjon:
Terje Nylund var på områdemøte for Dokksfløy Elgregion på Sinclair i Kvam
den 4. februar.
Terje Nylund deltok i samling for styreledere på Honne den 22.februar.
Terje Nylund og Åge Ekre var på årsmøtet for Dokksfløy Elgregion, på Øyer
Gjestegård den 5.mars.
Terje Nylund og Åge Ekre var på årsmøtet til Espedalen Fiskesameie den 8.
mars.
Terje Nylund, Johan Rusthage samt sekretær deltok på fagseminar om fiske
med storruse, i Espedalen den 4.juni.
Finn Hellebergshaugen var på årsmøtet til Norsk Almenningsforbund, på
Sjusjøen, den 27.juni.
Arne Uhlen og Per Erik Holmen var på kurs for styremedlemmer på Honne
den 28 og 29.november.
I regi av Dokksfløy Elgregion ble det arrangert tur til Hedemarken og Østerdalen den 28 og 29.november. Her deltok Terje Nylund, Johan Rusthage og
Pål Wahlquist for almenningen.
I tillegg har en eller flere vært styrets representanter i møter, samlinger og
befaringer, for å ivareta almenningens interesser.
Velferd:
Årets julebord for styre, ansatte og andre som har gjort en ekstra innsats for almenningen ble, tradisjonen tro, avvikla på Sødorp Gjestgivergard den 14.desember.
Informasjon til de bruksberettigede:
Årets info.skriv gikk ut til de bruksberettigede i månedskiftet juni/juli. Det er
styrets mål å fortsette med denne informasjon, men utsending må da skje i
løpet av mai måned. Dette for at de bruksberettigede vet hva de har å forholde
seg til, i forskjellige sammenhenger, før sesongen i fjellet starter.
Større viktige saker:
Oppfisking og utnyttelse av siken i Vinstervatna har også i 2002 vært en av
styrets høgst prioriterte saker. Styret har sett det som helt nødvendig å fortsette med en hardest mulig beskatning av siken. Med Steinar Baukhol og Hans
Jordalsløkken som grundpilarene i dette arbeidet, har det vært mulig å oppretteholde såvel beskatningsnivået som førstehånds ivaretakelse av råstoffet.
Parallelt med dette har styret jobbet med å få myndighetenes godkjenning
av mottaksanlegget i Merravika, herunder såvel vanntilførsel som selve lokalene med arbeids- og fryserom samt tilhørende utstyr. Denne prosessen startet
i månedskiftet juni/juli, og etter flere møter med det lokale næringsmiddeltilsyn
samt kontakter med Fiskeridirektoratets regionkontorer, i såvel Kristiansand S
som Oslo, ble de nødvendige søknader sendt helt i slutten av juli. Den 22.august var 2 represententer fra det nevnte regionkontor i Oslo på inspeksjon i
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Merravika og etter dette fikk almenningen presentert en rekke krav til
utbedringer, før formell godkjenning av mottaksanlegget kan gis. Godkjenning
for fortsatt bruk av etablert vanntilførsel ble, etter bestemte forutsetninger, gitt i
brev, datert 1.november, fra lokalt næringsmiddeltilsyn.
Etter presentasjonen av kravene fra Fiskeridirektoratets regionkontor ble det
søkt om dispensasjon fra forskriftene, med tanke på videre omsetning av de
ialt ca. 6,5 tonn sik som var frosset ned og låg på lager i fryseriet. Etter flere
telefoner og nye brev kom det endelig, først i desember, beskjed om at dispensasjon ikke kunne gis. Imidlertid ble det gitt uttrykk for at den frosne siken som
ble forevist under inspeksjonen den 22.august, var av en slik kvalitet at den
kan nyttes videre til foredling. Etter dette ble det, den 12.desember, sendt et
prøveparti til Femund Fiskerlag på Elgå, som hadde sagt seg interesert i å
overta noe av siken fra Vinstervatna. Tilbakemelding fra Elgå foreligger ikke
ved utgangen av året.
I tillegg til den siken som var pakket med tanke på videre foredling til folkemat, var det etter sommerens fiske ca. 4,5 tonn pakket i søppelsekker. Av dette
ble det den 20.oktober levert 2,1 tonn til Frankmotunet i Folldal. Det ble også
lagt opp til levering av det resterende kvantum "hundefisk" til samme avtaker
den 31.oktober, men da kom vinteren og satte en stopper for denne operasjonen. Status ved nyttår er da ialt ca. 9 tonn frosset sik på lager i Merravika.
I grensegangssaken mot Sikkilsdalen har almenningen ikke kommet videre
med sin prinsippale grensepåstand. Staten v/Regjeringsadvokaten har heller
ikke kunnet godta styrets to forskjellige subsdiære grenseforslag men i stedet
foreslått å kunne inngå forlik om en grense fra høgde 1553 på Åkrekampen i
rett linje til eksisterende grensemerke ved Sikkilsdalsvegen og derfra videre i
rett linje til høgde 1388 på Holmbekkampen. For å unngå videre prosess og
dermed få saken ut av verden, har styret funnet å ville akseptere sistnevnte
grenseforslag. Jordskifteretten er da bedt om å avslutte saken ut fra dette.
Samtidig har styret bedt Jordskifteretten om å foreta grensegang mellom almenningen og de private teigene i området fra Stor-Åkre og innover mot
Sikkilsdalen. Når dette er gjennomført vil almenningen ha fått klarlagt alle sine
grenser mot tilstøtende områder.
Konkursen i Talgøkonsernet, herunder Krogenæs Møbelfabrikker, har aktualisert spørsmålet om hvordan det skal forholdes med hyttene ved Nausterlona. Ifølge festeavtalen for tomta, har almenningen v/styret rett til, ut fra
bestemte kriterier, å kunne overta all bebyggelse på stedet, etter pris fastsatt
ved lensmannskjønn. Imidlertid har de nye eierne i Angvik Krogenæs AS, som
også har overtatt hyttene og naustet, ytret ønske om en ny festeavtale som
bl.a. innebærer en noe større råderett over tomta. Utkast til slik ny avtale er
lovet oversendt almenningen, men så langt har dette ikke skjedd.
Styret har flere ganger drøftet spørsmålet med hr.adv.Johs.Thallaug, som
har gitt sine råd til saken. Det har imidlertid ikke lykkes å komme fram til noen
endelig avklaring på spørsmålet, først og fremst grunnet manglende utspill fra
eierne i Angvik Krogenæs AS.

19

ESPEDALEN ALMENNING

ÅRSMELDING 2002

Almenningen har deltatt i prosessen rundt ny skiløypeplan i Nord-Fron kommune, for perioden 2002-2006. Her har styret gitt flere innspill til endringer som
i første rekke skal virke begrensende på den motoriserte ferdselen, som er forbundet med preparering av løypenettet. Samtidig har styret ment å bidra til en
mest mulig praktisk tilrettelegging for annen lovlig motorferdsel i almenningen,
som i de fleste tilfelle skal foregå langs de samme traséer.
Som nevnt i årsberetningen for 2001, er det stukket ut tomt for bygging av
naust til "Youngbua" på Buøya. Imidlertid har Nord-Fron kommune, etter at almenningen ble bedt om å uttale seg, nektet å godkjenne slik bygging. Dette har
medført klage fra bueierne, men dette har, så langt en vet, ikke ført fram.

Beitebruk:
Før starten på årets driftesesong fremmet driftestyret forslag til en oppdatering
av reglene for Fron fellesdrifter, fra 12.april 1984. Av nytt her kan nevnes en
henstilling til féeierne om at de skal venne dyra sine til uteliv, før de sendes til
fjells. Likeså at driftestyret er gitt fullmakt til å avgjøre avliving av dyr som er
spesielt vanskelige å få tak i om høsten.
Slippet av fé startet den 20.juni og det samlede antall kom etter hvert opp i
hele 358 dyr. Av sau ble det sluppet 2 besetninger med tilsammen 270 dyr. Nils
Hage, som stilte for sin andre sesong som gjeter, var på plass helt fra starten
av og tok seg av féet. Saueeierne skulle som tidligere ta seg av sine dyr sjølve.
Etter en noe vanskelig sommer, grunnet tørke og lite vatn i elver og bekker,
startet sankinga den 9.september. Allerede den 12.september, etter at det var
benyttet bare 38 dagsverk, var sankinga ferdig. Det manglet da 3 dyr, hvorav 2
tidligere var igjenfunnet som kadaver. Det siste dyret var desverre sporløst
borte. Ellers kom det til 2 nye kalver.
Gjeteren berømmes på nytt for stor og effektiv innsats i fjellet, noe som etter
driftestyrets mening har vært helt avgjørende for det gode resultat av årets
fellesdrift i en vanskelig sommer, spesielt i tilknytning til manglende vatn i
Døråa.
De planlagte utbedringer av sankekvea i Sandåkluftom ble realisert i løpet
av sommeren, mens arbeidene på sauekvea i Buhø er utsatt til senere, bl.a. for
å se an behovet noe nærmere her.
Til unghingsthamna i Svarttjønnhullet ble det sluppet ca. 20 dyr den 29.juni.
Unghingstene oppholdt seg i fjellet uten uhell fram til 31.august.

Tomtefeste for de bruksberettigede:
Med de nye reguleringsplanene for Øyvassosen og Merravika, ser det ut som
almenningen nå har byggeklare tomter til de bruksberettigede for flere år
framover, i og med at nye søkere i flere år har ligget på et lavmål. Når det
gjelder de som allerede har bygget seg bu i almenningen, så er det flere som
har benyttet seg av muligheten for påbygg, alternativt oppføring av anneks.
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Båtnaust:
Aktiviteten med bygging av fellesnaust har vært meget liten.
Almenningens egne buer:
De faste medarbeiderne som almenningen har knyttet til seg, har gjort en
meget god jobb med løpende tilsyn, renhold og vedlikehold. Dette har gjort at
buene nå, til stadighet, er i slik stand at de virker innbydende på de som leier
husvære, når de ønsker å være i fjellet.
Det er montert nye solcelleanlegg i buene ved Østre Agnsjø og Flekkvatnet.
Ved til buene er pakket i småsekk og lagret i Sandåkluftom, for utkjøring til
Flekkvatnet, Agnsjø, Svarttjønnhullet og Krusgrav vinteren 02/03
Veger:
Det permanente vegnettet i almenningen har vært i god stand. Det har ikke
vært behov for vedlikehold på egne veger. Etter avtale har almenningen bidratt
økonomisk til vedlikehold av Flysetervegen.

JAKTA:
Elgjakt:
Avtalene om bortleie av elgjakta i almenningen gikk ut etter 4 år i 2001. Det
måtte derfor forberedes ny bortleie f.o.m. høsten 2002. Som tidligere ble det
satset på 4-års bortleieperiode, men den tradijonelle inndeling i jaktterrenger
ble brutt, i og med at det ble enighet om å kutte Langsudalsterrenget ved
Raudgrovbekken. Den resterende del av nevnte terreng ble samordnet med
arealer som disponeres av Kvikne-Skåbu grunneierlag. Grunneierlaget fikk
også overlatt forvaltningen av det nye terrenget.
Med grundlag i driftsplanen for Fron Vest Driftsplanområde fra 2001, disponerte almenningen fellingskvote fra en felles avskytningsplan. Som i 2001
hadde denne årsplanen en profil som tilsa et noe større uttak av ku, enn i de
foregående årene. Dette fordi det også under foregående års jakt ble registrert
et større antall kuer pr. okse i bestanden, enn det som er ønskelig. Nytt av året
var også at styret ville satse på fastpris/kg. kjøtt og loddtrekning ved bortleie av
jakta. Samtidig ble det satt krav om en viss minsterepresentasjon av bruksberettigede på de enkelte jaktlag. Prisen ble satt til kr. 53,-/kg. + merverdiavgift
og fellingsavgift. Kravet til antall bruksberettigede på hvert jaktlag var 25%, dog
minst 2.
Etter hvert som jakta kom igang viste det seg at bestanden av elg var helt
forskjellig fra det som kunne forventes. Mangelen på dyr var stor på alle terrenger. Første dyret på Langsudalen og Kluftterrenget ble feldt først henholdsvis 13 og 14.oktober mens jaktlaget på Hersjøterrenget fikk sitt første dyr
den 28.september og senere 2 dyr den 12.oktober. Etter dette ble det mer eller
mindre stopp inntil et større snøfall, helt i slutten av oktober, satte fart i trekkel-
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gen fra sør. Dette gjorde sitt til at alle lag fikk fylt sine grundkvoter. Laget på
Langsudalen fikk endatil 2 tilleggsdyr. Også på det nye terrenget Storhøli-Krusgrav var det magert med elg. Også her ble det sen og treg felling, samtidig som
det ble manglende 2 dyr på grundkvota.
Det er selvsagt vanskelig å ha noen sikker formening om årsakene til den
helt uventede bestandssituasjonen, men en uvanlig tørr og varm ettersommer
og høst kan være én mulig årsak. Et meget massivt angrep av bjørkerustsopp
må også tas med som en mulig medvirkende faktor.
Det blir unektelig meget spennende å sjå den videre utvikling i elgstammen
i disse områdene.
Småviltjakt:
Ny småviltjaktordning for perioden 1.april 2002 til 31.mars 2007 kom på
plass i løpet av våren/forsommeren.
Spørsmålet om fortsatt reservering av eget terreng for jegere uten hund i
Austhøa, ble inngående drøftet. Resultatet ble at flertallet gikk for samme ordning som tidligere og i tillegg noe lengre jakttid.
Allerede på etterjulsvinteren ble det registrert bra med stamfugl, over alt i almenningen. Veret på forsommeren ble også ansett som gunstig for rypenes
formering. To helt vesentlige forutsetninger for en god rypehøst var dermed på
plass og at disse hadde spilt sammen på en god måte, kom det etter hvert
bekreftelse på, gjennom tilbakemeldinger fra hundetreningen på Agnsjø- og
Storhøterrengene samt fra registreringene på Veslefjell- og Austhøterrengene.
Disse tilbakemeldinger fortalte om mange og store kull, i de fleste tilfelle med
store og godt utviklede kyllinger. Jegerne kunne dermed starte årets rypejakt
med de beste forhåpninger til et godt jaktresultat. Innkomne rapporter fra jakta
bekrefter på nytt at produksjonen av ryper i 2002, må ha vært den beste på
lange tider.
Harebestanden i almenningen var også tilsynelatende god, men desverre er
det svært få som utnytter mulighetene for jakt på denne arten.

FISKE:
Fiske i almenningen er fortsatt det tilbud og den aktivitet som engasjerer flest
utøvere, både blant bruksberettigede og andre.
Etter en gjennomgang av fiskereglene, bestemte styret at det faste opplegget som er gjennomført på Flekkvatnet gjennom en årrekke, skulle legges
om. Dette innebar en noe friere bruk av garn og at ren utfisking skulle baseres
på ekstra innsats med leiet hjelp.
Det er gjennomført et prøvefiske på Kaldfjorden og Øyvatnet på senhøsten.
Dette for å få oversikt over såvel bestandssammensetning som vekst og
kondisjon. Likeså vil prøvefiskematerialet si noe om rekrutteringen i de to vatna.
Fiskerenna gjennom terskelen ved utløpet av nedre Hersjø er reparert,
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ved at den har fått innlagt botn og ellers ombygget til en enkelt kulpetrapp.
Dette er gjort for, i første rekke å hindre at fisk kommer ut i renna på liten vassføring og stryker med i grovsteinen nedstrøms terskelen. I tillegg har ombyggingen til kulpetrapp til hensikt å bedre fiskens gang både opp og ned.
Andre fiske- og jaktrelaterte forhold:
• Det er fortsatt drevet kontrollert fiske på Flekkvatnet, men nå etter et nytt opplegg.
• Startforet yngel av Tunhovdstammen ble utsatt i Sandådammene den 4.juli.
• Uttak av 1-somrig settefisk fra nedre dam i Sandåkluftom den 21. september.
Fra øvre dam den 23 og 24.september. Gjenfangsten i begge dammen ble
meget dårlig, men de få fiskene som ble gjenfanget, ble fettfinneklippet og utsatt på Hersjøene.
• Samtlige båter i almenningen er nå merket.
Diverse:
• Styret har, etter søknad fra Norsk Irsksetterklubb, avd. 3, Hedmark og Oppland, fornyet avtalen om dresurterreng i området mellom Høl og Kvålseter, for
en 5-årsperiode.
• Almenningen har, som i flere tidligere år, støttet trykking av den såkalte
Skåbubrosjyra med kr. 2000,-.
• Styret har mottatt og behandlet ialt 29 søknader om frikort for fiske og jakt. Av
disse er 27 innvilget mens resten er avslått med begrunnelsen utilstrekkelig
tilknytning til bruksberettiget eiendom.
• Mulighetene for bjørkedrift i Sandvasslia er klarert med skogbrukssjefen i
Nord-Fron. Det har imidlertid vært vanskelig å få noen til å utføre dette arbeidet.
• Styret har fått en forespørsel fra Nord-Fron kommune om å delta i et prosjekt
med nykartlegging av områdene ved Vinstervatna. Det er svart positivt på
henvendelsen, men med forbehold om kostnad.
Ulovligheter:
Det er ikke innrapportert ulovligheter av noe slag i almenningen i 2002.
Fortsatt drift:
Grundlaget for fortsatt drift er, etter styrets mening, tilstede.
Arbeidsmiljø:
Det er 3 deltidsansatte i almenningen. Det har ikke vært sjukefravær.
Ytre miljø:
Vår virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som naturlig følger av
virksomheten. Det er derfor ikke iverksatt eller planlagt tiltak for å redusere
negative miljøpåvirkninger.
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Tall til årsberetningen med enkelte kommentarer:
(Tall i parentes fra 2001).
Fron fellesdrifter:
Antall slepte dyr fra 31 bruksberettigede .........
Antall slepte dyr fra 4 uten bruksrett .............
Tilgang i året ...................................................
Avlivet på beite ...............................................
Død i fjellet .......................................................
Heimsendt .......................................................
Ikke funnet igjen ..............................................

302
56
2 kalver
0 ( 3)
2 ( 0)
0 ( 0)
1 ( 0)

Buer og naust:
Søknader om butomt ......................................
Søknader om tomt til fellesnaust .....................
Godkjent plan for uthus ...................................
Godkjent plan for tilbygg til bu .........................
Godkjent plan for ny bu ...................................
Godkjent plan for fellesnaust ..........................
Godkjent plan for anneks.................................

1
1
0
3
2
1
4

(
(
(
(
(
(
(

(311)
( 50)

2)
5)
0)
0)
1)
5)
0)

JAKTA
Elgjakta:
Antall fellingstillatelser

Sør-Fron

Årskalv/1 1/2-åringer

10 (12)

Nord-Fron

Sum

11 (21)

21 (33)

Eldre kuer

4 ( 4)

3 ( 2)

7 ( 6)

Eldre okser

1 ( 3)

3 ( 4)

4 ( 7)

Sum

15 (19)

17 (27)

32 (46)

Felte dyr

Sør-Fron

Nord-Fron

Sum

Hann

2 ( 0)

1 ( 2)

3 ( 2)

Hunn

1 ( 3)

0 ( 3)

1 ( 6)

Hann

0 ( 1)

0 ( 5)

0 ( 6)

Hunn

0
4
0
7

1
5
2
9

Årskalv

1 1/2-åringer

Eldre ku
Eldre okse
Sum
Kjøttutbytte: 2.207 kg. (3.307).
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( 1)
( 5)
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1
9
2
16

( 3)
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Småviltjakta:
Utstedte frikort til bruksberettigede
Innkomne rapporter
Felt vilt
Rype
Hare

92 (81).
15 (20).
123 (71).
0 ( 0).

Kort for jakt til ikke bruksberettigede:

Antall utstedte kort
Innkomne rapporter
Felt vilt:

Jaktdagsverk

Rype
Hare
Annet

Uten hund
35 (12)
9 ( 1)
233 ( 2)
3 ( 0)
0 ( 0)
19 ( 2)

Med hund
13 (11)
13 (10)
120 (29)
0 ( 0)
47 (25)

Kort for jakt uten hund gjalt for perioden 15 - 24.september på alle terrenger,
og deretter fram til 31.oktober bare på deler av terreng 1, samt terrengene 5, 6,
7 og 10. Disse kortene ble videre gjort gjeldende for alle terrenger, untatt terreng 2, fra 1.november til 23. desember og fra 1.januar til utgangen av februar
2003. Kort for jakt med hund ble, som tidligere, utstedt bare for første periode
(15 - 19.september), på terrengene 3, 5, 6, 7 og 10.
Treningskort for fuglehunder på Agnsjø-/Veslehø- og Storhø-terrengene:
(Antall dager á 1 hund).

Antall utstedte kort
Antall rapporter
Antall observerte kull
Ungfugl/par voksne
Gjennomsnitt ungfugl/par
Gjennomsnitt totalt

Bruksberettigede
Ikke bruksberettigede
Agnsjø
Storhø
Agnsjø
Storhø
15 (15)
0 ( 4) 101 (116)
41 (41)
13 (15)
0 ( 1)
41 ( 56)
25 (26)
25 ( 7)
0 ( 0)
115 ( 76)
34 (13)
7,6 ( 6,0)
? ( ?)
8,5 (3,7) 6,8 (2,9)
Agnsjø 8,3 (3,9)
Storhø 6,8 (2,9)
8,1 (3,8)

Rypeproduksjon basert på kullobservasjoner
fra ikke bruksberettigede med hund:
Ungfugl/par voksne
8,7 (4,1).
Sistnevnte observasjoner stammer fra Agnsjø-, Hersjø-, Veslehø- og Langsudal øst og Gråhø-terrengene.
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Registreringer i Veslefjell og Austhø/Buhø:
Deltakere med hund
Antall turer (ruter gått)
Turer i hver av 9 respektive 5 ruter
Turer med kullobservasjoner
Observerte kull/tur med kullobservasjon
Gjennomsnittelig kullstørelse

Veslefjell
12 (12)
20 (19)
0-6 (0-4)
13 ( 9)
2,2 (1,7)
7,6 (6,7)

Austhø/Buhø
9 (15)
16 (19)
0-6 (1-7)
14 (14)
2,7 (1,6)
10,6 (6,3)

Utviklingen på Veslefjellterrenget ser nå endelig ut til å gå i rett lei. Terrenget er
jamnere besatt med fugl enn på lange tider, men nedre del av Svartbekkmyrene henger fortsatt noe etter områdene lengre mot nord og vest. Kullobservasjonene viser en klar økning samtidig som kullstørelsen også har økt.
For om mulig å beholde den positive trend som nå synes å vare ved fra året før,
må det fortsatt være riktig å begrense jaktadgangen på dette terrenget, slik at
hekkebestanden holdes på et rimelig høgt nivå. Uten kapital blir det heller ingen renter!
På Austhøterrenget er bestandssituasjonen fortsatt stabil. Produksjonen, både
med hensyn til antall kull og kullstørelsen, synes siste året å ha vært klart økende. Dette terrenget ser nå også ut til å være jamnt besatt med fugl over det
hele, uten noen områder som peker seg ut som spesielt dårlige.
Rypeproduksjon basert på vingeprøver fra lirype:
Ungfugl/par voksne.
Espedalen bygdealmenning
3,0 (1,9)
Fron statsalmenning
3,0 (4,0)
Kvikne-Skåbu grunneierlag
3,1 (3,6)
Gjennomsnitt for alle områdene
3,0 (2,9)

Antall prøver.
258 ( 83)
125 ( 54)
118 ( 98)
501 (235)

Sett på bakgrund av de meget gode resultatene fra treningsterrengene og registreringene på Veslefjell og Austhø/Buhø, gir produksjonstallene etter vingeprøveanalysene et noe forvirrende bilde av situasjonen. Én mulig forklaring på
disse forhold kan være stor kyllingdødlighet fram til jakta. Imidlertid virker dette
heller ikke sansynlig, sett ut fra kullobservasjonene som de ikke bruksberettigede med hund har gjort. Tidlig flokking hos rypene, med stort innslag
av gammelfugl, kan da være en annen mulig forklaring. Mest sansynlig er det
en kombinasjon av de to mulige forklaringer, som tilsammen har skapt et uklart
bilde av rypenes status for produksjon i 2002.
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FISKE.
Utstedte fiskekort:
Frikort til bruksberettigede
Kombikort for stang til utenbygds
Oterkort til ikke bruksberettigede (utenb.)
Felles stangkort med Fron statsalmenning
Kombikort til ikke bruksberettigede (innenb.):
For alt fiske
For oter og stang
For garn og stang

250
229
81
307

(217)
(217)
( 73)
(301)

31
19
7

( 37)
( 16)
( 3)

Kontrollert fiske på Flekkvatnet:

Antall fisk
Samla vekt med mage

16 m/m (2 stk.)
304 (631)
14,2 (35,3)

Samlet uttak/hektar
Antall netter fisket (27/5-13/9)

4,1
19

29 og 31 m/m (23 og 5 stk.)
671 (723)
95,6 (100,4)
(5,0) kg.
( 31)

I tillegg er det drevet regulær utfisking i 2 netter, med slike garn:
12,5 m/m.........
16,5 " .............
19,5 " .............
21,0 " .............
29,0 " .............

4 stk.
9 "
2 "
7 "
1 "

Samlet fangst ble 572 fisk som vog tilsammen 30,7 kg. m/mage. Medregnet
dette blir hektaruttaket på 5,2 kg. Mindre fiskeinnsats etter tradisjonelt opplegg,
har resultert i nedgang i oppfisket kvantum med 28% på antall og 19% på vekt.
Disse tall avspeiler nok også et noe tilfeldig bruk av de 2 garna på 16,5 m/m.
Snittvekta på fisk fanget på 16,5 m/m har gått ned med snaut 18% mens fisk
fanget på 29 og 31 m/m har en liten økning i snittvekt med vel 2%.
Dersom oppfisket kvantum ved ren utfisking tas med, vil antall og vekt bli
henholdsvis 14,3 og 3,5% høgere enn i 2001. Ren utfisking har dermed kompensert for sviktende fiskeinnsats ellers.
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Organisert fiske etter sik i Vinstervatna og Øvre Hersjø:
Kaldfjorden/Øyvatnet/Sandvatna:
År
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Deltakere
7
8
14
15
10
9
2
7
5
3
1

Antall fisk
3395
41816
38420
19086
17308
13797
15410
22066
16406
13849
18612

Samla vekt*
1450
16668
16932
8428
7449
6702
7813
12131
9572
7905
11069

Snittvekt/fisk*
403 gram
399 gram
441 gram
442 gram
430 gram
486 gram
507 gram
550 gram
583 gram
571 gram
595 gram

Øvre Hersjø:
År
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Deltakere
2
2
2
2
2
2
2

Antall fisk
728
1232
224
ca.400
158
595
442

Samla vekt*
351
510
104
ca.200
64
210
195

Snittvekt/fisk*
482 gram
414 gram
464 gram
ca.500 gram
405 gram
353 gram
441 gram

* = På rund fisk (usløyet).
Ellers er det tatt ut 43 sik på nedre Hersjø med samla vekt på 26 kg.
Drift av Sandådammene:

Utsatt antall yngel
Gjenfangst av 1-somrig settefisk
Utsatt i almenningens vatn
Solgt til fjellstyret
Solgt til grunneierlaget

Nedre dam
12000 (12000)
1350 (
0)
1350 (
0)
0 (
0)
0 (
0)

Øvre dam
8000 (8000)
1158 (1187)
1158 (1000)
0 ( 187)
0 (
0)

Den innkjøpte yngelen var av Tunhovdstammen og startforet ved settefisk A/L
på Reinsvoll.
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Utsettingslokaliteter i almenningen:
Øvre Hersjø’ ..................................
Nedre Hersjø’ ................................
Tjønnhøtjønn’.................................
Brenntjønn’ ....................................
Vesletjønn’.....................................
Hølstjønn’ ......................................
Oskamptjønn’ ................................
Aurebekktjønn’ ..............................
Toretjønn’.......................................
Nedre Åkrevatn (Vesl-Åkre)’..........
Langtjønn’......................................
Abbortjønn’....................................

1158
1350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(1000) stk.
(
0) "
(
0) "
(
0) "
(
0) "
(
0) "
(
0) "
(
0) "
(
0) "
(
0) "
(
0) "
(
0) "

(45)*
(43)*
(35)*
(39)*
(48)*
(55)*
(61)*
(64)*
(67)*
(73)*
(59)*
(60)*

All fisk til øvre og nedre Hersjø ble merket med fettfinneklipp.
Tall i parantes med stjerne refererer seg til temakart ”Jakt og Fiske i
Jotunheimens Forgård”.
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EGNE NOTATER:
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