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Valgkomiteens forslag på styremedlemmer i Espedalen bygdealmenning
for de neste 4 år.
Arne Uhlen
Gudmund Wadahl
Øystein Lien
Petter Sylte
Terje Rønshaugen
Geir Solhaug
Da valget er flertallsvalg vil de tre med flest stemmer bli styremedlemmer, de
andre vil bli varamedlemmer til styret.

Valgkomiteens forslag på styremedlemmer i Fron almenning for de neste
4 år.
Ole Muriteigen
Kjetil Harildstad
Ole Ulberg
Frans Stø
Kristian Haave
Jostein Brenden

Valgkomiteens forslag på nye medlemmer til valgkomiteen.
Terje Nylund
Ola Aasmundstad
Eventuelle motforslag på medlemmer til almenningsstyrene eller valgkomite,
må være valgkomiteen v/ leder Erling Rønning, 2647 Sør-Fron, ihende senest
31.03.2004.
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Fron almenning.
Årsberetning for 2003.

Administrasjon:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Ansvarlig for skogen:
Ansvarlig for sagbruket:
Kontorleder:
Revisorer:

Kristian Ekre.
Ole Muriteigen.
Rolf Aasmundstad.
Thor Grosberghaugen.
Kjetil Harildstad.
Hans Sletten.
Harald Bolstad.
Finn Hellebergshaugen.
Kjell Skogstad.
Asbjørn Kappelslåen.
Ernst & Young Otta A/S.
Knut Ulberg.

Regnskapet er ført ved Fron Regnskapskontor.
Styremøter:

7
2 fellesmøter med styret for Espedalen bygdealmenning vedr. manntallet og bruksrett.
1 møte sammen med styrene for Langmorkje og
Øyer almenninger ang. kjøp av almenningene.
1 møte med Fjellstyret for Fron statsalmenning ang.
almenningsstyret`s ønske om å kjøpe almenningen.
Antall behandlete saker: 26.
Befaringer:
1 skogbefaring og 1 befaring sammen med Esp.
bygd.alm. ang vurdering av bruksretter.
Bruksberettigede
eiendommer pr.
31/12-2003.

Nord-Fron.......... 360
Sør-Fron............ 304
Sum................... 664

Årsmøte og almenningsvalg:
Ruste bygdahus 11.april med ca. 30 møtende, inkls. styret.
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Representasjon
Årsmøte i Norsk Almenningsforbund på Honne og møtt i utvalg i Norsk Almenningsforbund ang. kjøp av statsalmenninger.
Skogsdrift
I januar og februar foregikk skogsdrifta i området fra Vinsterbrua og mot Snubbhø. Bjørkedrifta gikk her helt opp i 950 m.o.h.. I desember 2003 ble det fortsatt
med avvirkning av bjørk i det samme området, ovenfor Vollsetra. I november ble
det avvirket furu i området mellom Storhølivegen og skytebana.

Avvirkningsoppgave for 2003.
Skurtømmer
1087 m3 uten bark.
Massevirke
60
”
”
Ved av furu
824
”
”
Vedbjørk
1386
Sum avvirket
3357 m3 uten bark.

Veger
Vegvedlikeholdet for 2003 besto av kantrydding langs veien rundt Olstappen.
Det ble engasjert en med kantslåttmaskin.
Skogbefaring
Den årlige skogbefaringa for styre og administrasjon og innbudte gjester, ble
gjennomført den 13.06.03. i Snubblia. Her ble det gått igjennom deler av driftsområdet for hogst av furu og bjørk sist vinter, i området ved Vollsetra. Det var
og enighet om at drifta her var avviklet i samsvar med de flerbrukshensyn som
skal tas. Det var ingen behov for utbedring av kjøreskader i dette området. Det
ble videre gått igjennom ett område i Snubbdalen og ett område kalt ”Undertjønnmyra”. Begge steder inngår i vedtatt landskapsplan og har svært liten verdi i skogbruksmessig sammenheng, men de peker seg ut som spesielt viktige i
forhold til biologisk mangfold. Befaringen ble avsluttet på Ruten fjellstue.
Landskapsplan
Det er utarbeidet en landskapsplan for Fron almenning som oppsummerer de
flerbruksinterresser som er i almenningen. Den ble vedtatt i sak 13/03,
15.05.03..
Planting
Det ble plantet 10 000 stk. Engelmannsgran i hogstområdet for bjørk ved
Vollsetra oppover mot Snubbhø i år. Vanskeligheter med å få tak i norsk gran
for dette høydelaget og at engelmannsgrana er et hardført treslag er årsaken til
at det blir forsøkt med det.
4

ÅRSMELDING 2003

FRON ALMENNING

Markberedning
Ca 20 da er markberedt på Samsgarden, etter ei lita drift her sist vinter.
Ungskogpleie
Det er ikke utført ungskogpleie i almenningen i 2003, bortsett fra tynnings/skjermstillingshogster i form av vedhogst i rene bjørkebestand.
Vedteiger
27 personer har fått utvist vedteig for sjølhogst i 2003.
8 personer har fått utvist tynningsteiger i rene bjørkebestand.
Skogavgiftsfondet
De samlede økonomiske ressurser som almenningen rår over blir avgjørende
for hvor mye som blir satt av til skogavgiftsfondet og for hvor mye som kan
drives av skjøtsel og tiltak i skogen. Det er for 2003 ikke rom for mer avsetning
enn det som ble forbrukt i inneværende år. Underbalansen på skogavgiftskontoen forblir derfor på samme nivå som sist år.
Saldo pr. 31.12.2002
Avsatt for 2003
Statstilskudd til skogkultur. Ikke tilskudd.
Vegvedlikehold: Egne veier
Hinøgelslivegen
Storhølivegen
Skogkultur
Plantekjøp
Planting
Markberedning
Sum utgifter -Tilskudd avsetning
Saldo pr 31.12.2003

- 98.321
51.898
5.900
1.782
665
24.000
17.901
1.650
51.898
- 98.321

- 46.423

- 46.423

- 46.423

Det er avsatt skogavgift på hele driftskvantumet inklusive vedbjørk.
Viktige saker
Tilsetting av ny ansvarlig for skogen, Harald Bolstad, sammen med Fjellstyret,
Kvikne-Skåbu grunneierlag og Espedalen Bygdealmenning. Finn Hellebergshaugen overlappa ut juni –03, deretter tok Harald Bolstad over.
Kjøp/omgjøring av Fron almenning fra statsalmenning til bygdealmenning,
samt kjøp av statlige skogteiger, har vært en viktig sak i 2003. Den har vært
tema i de fleste styremøter. Saken har vært følgt opp av Norsk Almenningsforbund på flere hold. Det har vært gjort forsøk på felles framstøt overfor Landbruksdepartementet fra Norsk Almenningsforbund sammen med Norges Fjell5
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styresamband, Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag. Norges Fjellstyresamband trakk seg tidlig ut, Norges Skogeierforbund og fylkeslagene til
Bondelaget i Oppland, Hedmark og Akershus støtter Almenningsforbundet fullt
ut. På sentralt administrativt hold i Bondelaget har det vært en viss motstand,
men det er på gang møter med valgt ledelse. Saken er ennå ikke avsluttet mot
sentrale myndigheter og følges opp av Norsk Almenningsforbund.
Almenningsstyret har gjentatte ganger kontaktet Statskog ang. tilkommeligheten til vegen over Krokåtbekken. Det foreligger sålangt ingen enighet om
omgjøring av en mindre del av parsellen.
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SAGBRUK OG HØVLERI
Forbruk av tømmer i 2003:
Lager 31.12.02:
I skogen
107 m3
På saga
50 m3
Skurtømmer fra egen skog
Innkjøp skurtømmer fra Mjøsen
Sum
- Lager 31.12.03.
I skogen
130 m3
På saga
66 m3
Sum skåret..........................................................................

157 m3
1087 m3
590 m3
1834 m3
196 m3
1638 m3

Skuren våren 2003 startet 25. januar og vart avslutta 12. juni.
Høsten 2003 ble det ikke skåret p.g.a. forsinket levering av ny dobbeltkante på
saga. I skurperioden vart det høvla innimellom ved behov og når det var for
kaldt til å skjære.

Kommentar til regnskapet:
Tømmer på lager i skogen 31.12.03:
Sagtømmer.................................................
Slip .............................................................

130 kbm.
146 kbm.

Lageret i skogen er verdsatt etter selvkost.
Lagerbeholdning på saga 31.12.03:
Skurtømmer. fra egen skog ........................
Innkjøpt gran...............................................
Høvellast.....................................................
Skurlast ......................................................
Bakhon .......................................................
Hoggerflis ...................................................
Impregnert trelast .......................................
Impregnerte stolper ....................................
Impregnerte takrenner................................
Spiker .........................................................
Torvhaldkroker............................................
Skruer.........................................................
Takrennkroker.............................................

0
66
416
771
0
100
25
20
1,5
24
16
39
760

kbm.
kbm
kbm.
kbm.
bunter
kbm.
kbm
stk
kbm
pakker
stk
pakker
stk.

Lageret på saga er verdsatt etter tilvirkning-/innkjøpskostnader.
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Investeringer
Det er i 2003 investert i nytt utstyr på saga, en dobbeltkante med automatisk
innmating. Investeringen på ca. kr. 300.000,- skal kunne redusere bemanningen på saga med en mann.
Fortsatt drift
Styret anser at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.
Sykefravær.
Sykefraværet i 2003 ligger fortsatt høgt og skyldes en langtidssykmeldt fra
1.januar til 31.august. Sykefravær på egenmeldinger er 73 timer.
Det har ikke vært skader i 2003.
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.
Likestilling
Selskapet har 0,1 % kvinnelige ansatte. Det er ikke gjennomført spesielle
likestillingstiltak gjennom året.

Skåbu 31. desember 2003
11.mars 2004.
I styret for Fron Almenning
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Resultatregnskap for 2003
Noter
2003
DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER:
Varesalg ..........................................
2
3.747.115,34
Andre inntekter ................................
3
134.302,6
Sum driftsinntekter .......................
3.881.417,94

3.151.654,66
81.405,63
3.233.060,29

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

1.102.373,78
1.763.570,35
93.453,07
24.127,22
150.428,17
72.564,03
30.407,97
240.771,01
95.601,00
150.442,02

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

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

3.723.738,62

2.853.774,86

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

157.679,32

379.285,43

Finansinntekter og-kostnader:
Aksjeutbytte.....................................
Renteinntekter .................................
Rentekostnader ...............................
Netto finansposter.........................

10.146,00
31.473,27
43.530,34
-1.911,07

10.646,00
29.696,57

Resultat før skattekostnad ...........

155.768,25

419.628,00

10.955,00

15.706,00

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

144.813,25

403.922,00

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

120.490,01
24.323,24
144.813,25

113.248,92
290.673,08
403.922,00

Årets skattekostnad.........................

4
5,12
6
7

10
8

13

2002

40.342,57
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BALANSE PR.31.12.2002
Noter

2003

2002

499.000,00
108.000,00

542.000,00
140.000,00

1,00
138.197,00

1,00
158.798,00

745.198,00

840.799,00

1.438.133,00
430.263,01
266.027,00
38.180,00
1.006.107,17
12.589,66

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

SUM OMLØPSMIDLER ..................

3.191.299,84

3.077.251,43

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

3.936.497,84

3.918.050,43

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

10
10
10
10
10

Sum anleggsmidler .......................
OMLØPSMIDLER
Varer................................................
Debitorer..........................................
Andre kortsiktige fordringer .............
Aksjer og andeler ............................
Bank og postgiro .............................
Kasse .............................................

10
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EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

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

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

Noter
14
14

2003

2002

3.678.586,48
-98.321,21
3.580.265,27

3.654.263,24
-98.321,21
3.555.942,03

81.047,00
50.832,00
24.555,07
199.798,50
356.232,57

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

3.936.497,84

3.918.050,43

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

9,13

Skåbu, den 31. desember 2003
11. mars. 2004
I styret for Fron Almenning
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2003
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..
Pensjonsforpliktelser
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 66 år. Forpliktelsen
er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad.
Note 2 - Varesalg
Salg matr.br.rett avg.
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
12

755.401,63
755.401,63
1.473.805,30
198.987,00
233.691,76
513.900,00
82.143,48
12.413,71
79.128,63
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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 andre
Kvantumsrabatt Br.rett
Kopiering

Note 3 - Andre inntekter
Erstatninger
Husleie
Tilskudd

Note 4 - Varekjøp,underentreprenører
Varkjøp tømmer
Målingsutgifter
Varekjøp matrialer
Beh.endriner
Driftsutgifter egen skog
Årets skogavgift
Kjøp verktøy etc.
Frakt

Note 5-Lønn
Lønninger
Lønn/sos.ugt.Hellebergshaugen
Feriepenger
Lønn overf.skogavg.fondet
Kjøregodtgjørelse
Telefongodtgjørelse
Arebeidsgiveravgift
Arbeidsklær
Andre personalkostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte

FRON ALMENNING

29.220,00
32.959,50
39,76
6.222,65
3.300,00
4.694,80
6.785,00
13.276,78
30.157,95
-331.344,56
-154.758,68
1.689,00

3.747.115,34

70.702,00
51.800,00
11.800,00

134.302,00

193.505,29
7.900,35
191.536,48
126.281,00
524.459,11
51.898,00
2.948,39
3.845,16

1.102.373,78

2003
1.293.171,00
116.626,54
147.080,00
-11.751,00
16.934,00
600,00
154.368,00
13.583,10
32.958,71
1.763.570,35
7

2002
973.649,00
96.964,00
118.626,30
18.595,00
600,00
123.841,00
9.740,89
33.155,70
1.375.171,89
7
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Note 6 - Honorar
Honorar regnskap
Honorar revisjon
Honorar andre
Styrehonorar

31.733,00
17.800,00
720,00
43.200,00

93.453,00

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

67.600,76
81.114,41
1713,00

150.428,17

100.364,92
18.925,00
10.808,55
4.500,00
3.136,77
2.179,00
10.527,78

150.442,02

134.726,00
40.873,00
22.175,55
15.934,00

213.708,55

Note 8 - Andre driftskostnader
Elektrisk kraft
Brannforsikring
Avgifter
Gaver
Diverse utgifter
Bankomkostninger
Kontingenter

Note 9 - kortsiktig gjeld
Skyldig feriepenger og lønn
Skyldig arb.giv.avg.
Påløpne kostnader
Påløpne skatter

Note 10 - Driftsmidler:
Anleggsm.
Kostpris
Sagutstyr
864.388,00
Edb.utstyr
16.076,00
Hjullaster
319.500,00
Snøfres
22.300,00
Sagtomt
21.400,00
Endefres/
stempelapp. 224.486,00
Skogsbilveg. 25.000,00
Sum
1.493.150,00

14

Bokf.v.1.1
585.000,00
0,00
172.000,00
4.675,00
1,00

Årets ord.
avskriv.
43.000,00
0,00
32.000,00
0,00
0,00

Akk.ord. Bokf.verdi
avskr.
31.des
322.388,00 499.000,00
16.076,00
0,00
179.500,00 108.000,00
16.725,00
0,00
21.399,00
1,00

179.399,00

20.601,00

941.075,00

95.601,00

65.688,00 138.197,00
25.000,00
0,00
646.776,00 745.198,00
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Note 11 - Bankinnskudd
Av selskapets bankinnskudd er kr 50.832,- innsatt på en skattetrekkskonto.

Note 12 - Ytelser til ledende personer:
Daglig leder
277.641,00
Styre
43.200,00
Revisor
17.800,00
Sum
338.641,00

Note 13 - Skattekostnad:
Åretets skattekostnad består av:
Betalbar skatt år 2003
For mye avsatt skatt 2002
Årets skattekostnad

14.127,00
-3.172,00
10.955,00

Note 14 - Egenkapital
Pr 31.12.02
Årets resultat
pr 31.12.2003

Annen
egenkapital
3.654.263,24
24.323,24
3.678.586,48

Skogavg
fond
-98.321,21
-98.321,21

Sum
3.555.942,03
24.323,24
3.580.265,27
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KONTANTSTØRMANALYSE
FRON ALMENNING
2003

2002

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

155.768

419.628

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

-12.762

-6.272

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

0

-4.946

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

126.281

158.019

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

-17.365

-40.228

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

34.965

46.081

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

-203.048

55.197

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

95.601

100.276

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

179.440

737.647

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

0

0

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

0

0

Utbetaling ved nedbetaling av langs.gjeld ..

0

0

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

-120.490

-113.249

Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter ...

-120.490

-113.249

Netto endring kontanter gjennom året ....

58.950

624.398

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

959.747

335.349

Kontanter ved periodens slutt ..................... 1.018.697

959.747

Bankinnskudd ............................................. 1.006.107

957.429

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

16

12.590

2.318

Sum bankinnskudd og kontanter............ 1.018.697

959.747
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Revisjonsberetning for 2003
Vi har revidert årsregnskapet for Fron Almenning for regnskapsåret 2003, som viser et overskudd etter
almenningsrabatt på kr. 24.323,24. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, noteopplysninger og
kontantstrømanalyse. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av almenningens styre og daglig leder. Vår
oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til kravene i revisorloven, regnskapsloven og lov om almenninger.
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk
krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som
underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige
regnskaps-estimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det
følger av god revisjonsskikk omfatter revisjon også en gjennomgåelse av almenningens formuesforvaltning og regnskaps- og interne kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår
uttalelse.
Vi mener at
•
•
•

årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for almenningens
økonomiske stilling 31. desember 2003 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god
regnskapsskikk.
styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Uten at det har betydning for konklusjonen i avsnittet over, vil vi presisere at almenningens sagbruk,
høvleri og materiallager ikke er brannforsikret.
Otta, 15. mars 2004
ERNST & YOUNG AS
Svein Andresen
statsautorisert revisor
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Espedalen Bygdealmenning
ÅRSBERETNING FOR 2003

Administrasjon:
Terje Nylund.
Johan Rusthage.
Svein Stensrud.
Pål Wahlquist.
Arne Uhlen.
Per Erik Holmen.

Leder:
Nestleder:
Styremedlemmer:

Sekretær/Fjelloppsyn:

Finn Hellebergshaugen frem til 16.03.03.
Harald Bolstad f.o.m. 17.03.03.

Regnskapet er ført ved Fron Regnskapskontor.
Espedalen bygdealmenning driver forvaltning av bygdealmenning i Nord-Fron
og Sør-Fron kommuner.
Ansatte
Nils Hage

Fegjeter fra 15 juni – 20 september. Sesong.

Bjørg Riiser

Tilsyn med almenningens hytter. Deltid

Ingebjørg Ekre

Tilsyn med almenningens hytter. Deltid

Finn Hellebergshaugen har vært engasjert som sekretær og fjelloppsyn frem til
17.03.03. Han er imidlertid fortsatt engasjert av bygdealmenningen for å skrive
150 års historie /jubileumsbok om bygdealmenningen. Ansettelsesforholdet er
hos Fron fjellstyre.
Harald Bolstad

Årsmøte
Tid og sted:

Begynte 17.03.03. som sekretær og fjelloppsyn. Ansettelsesforholdet er hos Fron fjellstyre.
07.april på Ruste bygdahus.

Antall fremmøtte: 33 bruksberettigede inkl. 4 styremedlemmer.
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Styremøter
Det har vært avholdt 9 styremøter. I 5 av møtene var det fulltallig styre. 3 møter
med fem og 1 møte med fire styremedlemmer. Det har i alt vært til behandling
57 saker.
I tilknytning til det første styremøtet ble almenningsmanntallet gått igjennom i
lag med styret for Fron almenning. De to styrene hadde også et fellesmøte for
vurdering av bruksretter på en del eiendommer, som de på forhånd hadde befart.
Befaringer for styret.
18.06.03 var det befaring til Kvålsetra, Øyvassosen (nausttomter), fryseriet i
Merravika og Buhøbua.
11-12.08.03 var det befaring med overnatting i Kluftbua. Det ble en tur til
Iverstugubua og besiktigelse av en rekonstruksjon av sleo (fiskefelle) i Sandåa,
oppsatt av kulturminnegruppa i Skåbu, og en tur til Nausterlona og Krogenæshytta.
Representasjon
Representanter fra styret har deltatt i følgende møter og samlinger:
Områdemøte for Dokksfløy elgregion.
Fagsamling til norsk almenningsforbund på Honne.
Årsmøtet for Dokksfløy elgregion.
Årsmøtet til Espedalen fiskesameie.
Styret for Jotunheimveien a.l..
Fagdag om elgskader. Arrangør var Dokkfløy elgregion og Langmorkje almenning.
Drøftingsmøter med Nord og Sør Fron kommuner vedrørende tiltaksplan for
motorisert ferdsel i utmark i Jotunheimes forgård.
Deltagelse i referansegruppe i Nord-Fron vedrørende kartlegging av biologisk
mangfold i kommunen.
I tillegg deltagelse i diverse møter og representasjoner.
Velferd
Julebord for styre, ansatte og andre som har gjort en ekstra innsats for allmenningen ble avvikla på Sødorp gjestgivergård.
Informasjon
Infoskriv ble sendt ut til alle bruksberettigede på våren.
Lolalavisa Dølen hadde ett oppslag om alle hyttene i allmenningen som er til utleie og de hadde også ett oppslag om sleo-anlegget ved Sandåa.
Bokprosjekt
I forbindelse med at det i 2005 er 150 år siden Espedalen bygdealmenning og
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Fron almenning ble opprettet skal det skrives ei jubileumsbok. Finn Hellebergshaugen som har jobbet for almenningen i 33 år har tatt på seg oppgaven
med det.
Fiskekultivering
Det var ingen utsettinger av settefisk i år. Det ble prøvd med storruse på
Flekkvatnet for fangst av småørret her, men effekten ble liten med for store
maskevidder i ledegarna.
Det ble også el-fisket i Flekka fra utløpet av Flekkvatnet, men det sto lite fisk
på elva under forsøket på høsten. Et prøvefiske på høsten i Flekkvatnet viste at
ørreten her var i fin kondisjon.
Sikfisket og fryseriet i Merravika
Sikfisket i Vinstervatna fortsatte for fullt i 2003. Steinar Baukhol utførte sikfisket.
Det ble fisket opp 6680 kg med sik på Vinstervatna med en snittvekt på 580
gram. Det ble fisket opp 320 kg med sik på Øvre Hersjø med en snittvekt på
420 gram.
Fiskemottaket i Merravika har en god del mangler som må tilfredstilles før
fisk kan omsettes herfra. Det ble søkt om dispensasjon fra disse kravene for
sesongen 2003 siden det i år var mulighet å få avsetning på fisken til fiskeforedlingsfirmaet Edelfisk a.s. i Oslo. Dispensasjon ble ikke gitt. Det ble da
besluttet å få utgreiet kostnaden med å få bygd om fiskemottaket etter dagens
krav. Arkitekt Braaten har utarbeidet et forslag som skal utgreies videre. Fisken
ble vederlagsfritt hentet og tatt hånd om av Edelfisk AS.
Beitebruk
Beitesesongen 2003 starta med rekordstor påmelding Det var 34 bruksberettigede og 2 uten bruksrett som slepte storfe, og det var 2 bruksberettigede
saueeiere som slepte sau. Inntransporten starta 26.06 og snart var 441 storfe
på plass med Nils Hage som gjeter også i år. Det vart også slept 92 søyer og
164 lam.
Saueeierne hadde sjøl tilsynet med sine dyr. Det ble registrert et tap på
hele 38 lam og 2 søyer. Ett lam ble påkjørt. Dødsårsak for de resterende er
uviss.
Storfebeitinga gikk fint uten att uhell av noe slag ble registrert. 1 kvige kalva
og ble kjørt hjem. Hovedsankinga pågikk fra 08.09 – 11.09.03. Da mangla det
bare 4 dyr. 2 av disse ble sett og forsøkt fanga et par ganger uten hell. I samråd
med eierne ble det bestemt at de (2 okser) kunne avlives og den 22.09 ble de
lokalisert og skutt. De to andre storfea som mangla, 1 ku og 1 kvige har ikke
vært å se. Det ble utført ca 57 dagsverk i sankinga og de aller fleste eierne var
med. Gjeteren berømmes for en god innsats med oppassinga av storfeet.
Det ble av gjeteren satt opp nytt gjerde rundt Buhøbua og reparerert gjerde
nedover mot Merravika. Det ble også satt opp varselskilt om beitende storfe
langs Jotunheimveien.
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Oppland hesteeierforening leide beite i Svartjønnhullet i tidsrommet 29 juni –
31.08.03.
Det ble sluppet i alt 34 unghingster her og beitesesongen gikk fint.
Hyttetomter og båtnaust for de bruksberettigede
Det er tildelt 5 hyttetomter og 2 nausttomter og godkjennelse av ett påbygg i
2003.
Det er utarbeidet et standardskriv med kopi av reguleringskart og reguleringsforskriftene. Byggesøknader sendes direkte til kommunen.

Almenningens egne buer
De faste medarbeiderne for tilsyn og vedlikehold av hyttene har beiset begge
hyttene i Svarttjønnhullet og gulvene her er lakket. Likeså er uthuset beiset.
Naustet i Vestre Agnsjø er også beiset. Det er nytt batteri og styrepanel i Kluftbua og hytta i Øyvassosen.
Ved til buene ble hogd og kløyvd i Sandåkluftom og ble pakket her i vedsekker for utkjøring om vinteren.
Det er inngått avtale med Ruten fjellstue og Dalseter høyfjellshotell om bruk
av nedre bua i Svarttjønnhullet en dag i uka i vintersesongen som varmestue
for skiturister.

Veger
Det permanente vegnettet i almenningen har vært i god stand. Det har ikke
vært behov for vedlikehold på egne veier.
Etter opppdrag fra Glommen og Laagen brukseierforening har en kantryddemaskin ryddet langs veiene de har ansvaret for.

Risknusing
Risknusing for å bedre beitet er blitt utført i hamninga ved Kluftbua. For å lette
innsankinga av fe til samlegjerdet i Sandvasslia er det ryddet med risknuseren
på øversida av Jotunheimvegen her.

Elgjakt
Elgjaktfeltene i almenningen inngår i Fron Vest Driftsplanområde. En
felleskvote blir fordelt ut til jaktfeltene etter behov og grunnlag for det. Flere av
jaktfeltene i bygdealmenningen får tidligere inn trekkelg enn de andre feltene i
driftsplanområdet og blir dermed i slutten av jakta tildelt flere dyr for å få et uttak av trekkelg i ordinær jakttid. Det sto også i år lite elg i jaktfeltene ved jaktstart. Det største uttaket ble i slutten av jakta da det kom inn noe trekkelg. Det
ble tildelt en lav grunnkvote på bakgrunn av få stasjonære dyr.
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Tildelt grunnkvote:
Langsudalen-Kjørrbekken
Hersjømyrin
Kluftene-Sandvassli
Storhøli-Krusgrav
Felte dyr:
Langsudalen-Kjørrbekken
Hersjømyrin
Kluftene-Sandvassli
Storhøli-Krusgrav
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3 kalv/ungdyr + tilleggsdyr
3 kalv/ungdyr og 1 okse + tilleggsdyr
2 kalv/ungdyr + tilleggsdyr
3 kalv/ungdyr + tilleggsdyr
7 dyr, ( 1 kalv,1 kvige, 2 ku,
1 ungokse, 2 eldre okse).
4 dyr, ( 1 kalv, 1 kvige, 2 eldre okse).
3 dyr, ( 1 kalv, 1 ku, 1 okse).
3 dyr, ( 2 kalver, 1 ku).
Fellesterreng med Kvikne-Skåbu gr.lag.

Småviltjakt
Det ble utstedt 91 frikort til de bruksberettigede for småviltjakt. Det ble solgt 41
jaktkort til bosatte innenfor bruksrettsområdet og 17 kort til bosatte utenfor
bruksrettsområdet.
Det var mye stamfugl å se på vårparten. Produksjonen av rype ble middels
med lokale variasjoner.

Takstruter
I perioden 21.08-05.09 ble det gått en del fastlagte løyper i Veslefjellterrenget
og Austhøterrenget for ryperegistrering. Rypekullstørrelsen var ca 6 i snitt i
Veslefjellterrenget og ca 8 i snitt i Austhøterrenget.

Treningskort for fuglehunder
I perioden 21.08-05.09 kan det mot avgift trenes med fuglehunder i Agnsjøfeltet og Storhøfeltet. Det ble til sammen solgt 112 treningskort. Rypekullstørrelsen var her på ca 5,5 i snitt.

Oppsyn
Det har blitt utøvd både privatrettslig og offentligrettslig oppsyn. Det er registrert
en del ulovlig kjøring med snøscooter og det har derfor høgste prioritet innenfor
naturoppsynet. Det er utviklet et godt samarbeid med Lensmann og Statens
naturoppsyn og disse har vært med på enkelte oppdrag.

Fortsatt drift
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2003 er satt
opp under denne forutsetningen.
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Arbeidsmiljø og likestilling
Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som godt, og har ikke iverksatt noen
spesielle tiltak i 2003. Vi har ikke vært utsatt for skader eller arbeidsulykker.
Kjønnsfordelingen er en tredjedel menn og to tredjedeler kvinner. 100% menn i
styret.

Ytre miljø
Selskapet forurenser ikke det ytre miljø utover det som er vanlig for bransjen.

Vinstra den 31 desember 2003
07. mars 2004

23

FRON ALMENNING

ÅRSMELDING 2003

Resultatregnskap
Espedalen Bygdealmenning
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Balanse
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Vedlegg:
Fiskekort.
Frikort til bruksberettigede

269

Bosatte utenfor bruksrettsområdet
Stangkort
Oterkort

219
47

Felles stangkort med Fron statsalmenning

320

Ikke bruksberettigede bosatt innenfor
bruksrettsområdet.
Oterkort
inkl. stang
Garnkort
inkl. stang
Både oter og garn
inkl. stang

SUM

Totalt utstedte fiskekort

Småviltjaktkort.
Frikort til bruksberettigede
Bosatte utenfor bruksrettsområdet
Bosatte innenfor bruksrettsområdet
SUM

Totalt utstedte småviltjaktkort

11
15
30

911

91
17
41
149
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