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Årsmelding 2021        Espedalen Bygdealmenning   

Espedalen Bygdealmenning  

ÅRSMELDING FOR 2021 

  

          Administrasjon:  
Styreleder:        Ole Petter Kleiven  

Nestleder:        Tor Suleng  

Styremedlemmer:      Egil Brenden  

                Jon Helge Silli 

                Torkild Rudi Ovrum 

            Øystein Kvaalen 

Regnskapet er ført ved Vekstra Regnskap, Vinstra.  

  

Espedalen bygdealmenning driver forvaltning av bygdealmenning i Nord-Fron og Sør-Fron 

kommuner.   

Ansatte  

Nils Hage     Fegjeter fra juni til oktober. Sesong  

Eva Kappelslåen  Tilsyn med almenningens hytter. Deltid. 

Heidi Maurstad Tilsyn med almennings hytter.Deltid.   

  

  

Årsmøte  

Tid og sted: 23. september 2021 på Ruste bygdahus. 

Antall frammøtte: 20 bruksberettigede inkludert styret.  

  



Driftestyret  

Styret for fedrifta i 2021: 

Anders Morken (leder),  

Hans Erik Tarud,  

Fegjeter Nils Hage.  

Varamedlem til styret: Terje Nylund. 

 

Styremøter  

Det har vært avholdt 7 styremøter. 49 saker har blitt behandlet.  

 

Befaringer for styret.   

Styret hadde befaring i almenningen med avslutning i Buhøbua den 21.6.2021. 

Planområdet for utbygging av nye buer ble befart sammen med Anders Kampenhøy og Erik Sollien fra 

Areal Pluss som har oppdraget med å utarbeide reguleringsplan for utbyggingsområdet Øyvassosen 2. 

 

Representasjon.  

Styret har representert almenningen i følgende møter og samlinger:  

Styremøter i Espedalen fiskesameie.  

Styre for Jotunheimvegen a.l.  

Fron vest planområde for elg og hjort.  

Styre i Norsk Almenningsforbund.  

  

  

Velferd.  

Styret inviterte fegjeter Nils Hage og Steinar Baukhol til julemiddag i forbindelse med 

styremøtet i desember.  

 



 

Covid- 19. 

2021 ble også preget av Covid-19. Norsk almenningsforbund avtalte med Departementet at årsmøtet 

kunne utsettes ved behov i almenningene. Lovbestemt frist er 30.4.  En del almenninger valgte å 

arrangere årsmøte digitalt. Fron Almenning og Espedalen Bygdealmenning valgte å utsette årsmøtene til 

etter sommeren.  Årsmøtene ble avviklet 23.9.2021.  3 av styremøtene i 2021 ble gjennomført på Teams. 

Drifta i almenningen ble ikke spesielt preget av Covid-19 pandemien utover at det var mindre trafikk på 

utleiehyttene våre og mindre salg av fiskekort.  

 

Økonomi.  

Inntektene var totalt kr. 2.035.712. Det er 9 tusen mindre enn i 2020. Elgjaktinntektene ble redusert med 

30 tusen kroner til kr. 295 tusen. Inntektene fra fiskekortsalg er redusert med 14 tusen kroner og beløper 

seg totalt til kr. 72 tusen. Hytteutleien og båtutleien er redusert med 41 tusen kroner. Hytteutleien var kr. 

177 tusen siste året. Utleien er betydelig redusert etter mange år med kraftig økning. Salg av fisk til 

Jotunheimen Fisk AS er redusert med 39 tusen kroner til kr. 36 tusen. Fangstene er nå preget av mye 

småsik på rusene.  Renhold og ettersyn av toalettanlegget ved Veslefjell har gitt inntekter på til sammen 

kr. 36 tusen. Inntektene fra beitedyr og tilskudd beløper seg til kr. 388 tusen. 

Nytt i 2021 er at kommunen har lagt om innkrevingsrutinene sine for kommunale avgifter.  Både 

eiendomsskatt og renovasjon for alle buene på almenningsgrunn faktureres almenningen og må 

viderefaktureres til hver enkelt bueier.  Omleggingen har vært svært resurskrevende i 2021 både for 

administrasjon og regnskapskontoret. Eiendomsskatt og kommunale avgifter beløper seg til kr. 154 tusen. 

Kostnadene var totalt kroner 1.951.882 i 2021, en økning fra 2020 stor kroner 390.704. 

Tallene er preget av at kommunale avgifter er fakturert almenningen.  Utgifter til Areal + for 

utarbeidelse av reguleringsplan for Øyvassosen 2 er utgiftsført med kroner 267 tusen. I tillegg 

beløper sakskostnader og juridisk bistand i forbindelse med bl.a. Sikkilsdalsvegen seg til kr. 30 

tusen kroner. Nettokostnaden i forbindelse med fedrifta i almenningen ble kroner 103 tusen.  

Lønn og administrasjonskostnadene øker med totalt kr. 136 tusen.  

Overskuddet i 2021 er totalt kr. 96.431. Bokført egenkapital er nå kroner 4.358.410. 

Likviditeten og økonomien i almenningen er solid. 

 

Tvister og jordskifte 

Almenningen var part i en jordskiftesak om fordeling av vedlikeholdsutgifter for vegen fra 

Slangen til Sikkilsdalsseter.  Saken ble avsluttet i 2021. Almenningen ble idømt 

vedlikeholdsansvar for vegen ut fra en fordelingsnøkkel utarbeidet av Jordskifteretten.  



 

  

Langsua Nasjonalpark. 

Saken om ulempeerstatning i forbindelse med fredningen ble avsluttet i 2021 uten økonomist utbetaling 

til almenningen. Det er avtalt at det skal kunne vurderes på nytt i framtida dersom det viser seg at det 

oppstår ulemper som ikke er påvist i dag. Styret er skuffet over dette.  De signalene som ble gitt i 

forbindelse med vernet, var langt mer optimistiske. 

Tilskudd.  

Det er ikke utbetalt tilskudd i 2021. 

 

Fedrifta.  

Det ble slept 765 dyr på beite ca. 1. juli. Normal beitesesong i 2021. Det har vært lite problemer med 

beiteutøvelsen. Sankingen og hjemkjøring av feet startet 7. september og etter 4 dager var 760 dyr 

sanket og kjørt til bygda. Siste dyret ble avlivet og kjørt hjem 6. november.  Det har vært kontakt med 

eierne av Nedre Heimdalen som gir beskjed når dyr har kommer inn på deres eiendom. 

 

Unghingsthamn, Svarttjønnholet  

Oppland hesteeierforening leide beite og bu i Svarttjønnholet som tidligere år.  

  

Almenningens egne buer.  

Det har vært gjennomført vanlig vedlikehold og rengjøring av buene.    

Utleieopplegget gjennom INATUR fungerer godt, men leieinntektene er mindre enn de siste 

åra. 

 

Reguleringsplan for Øyvassosen 2 

Styret har i 2021 brukt tid og ressurser på å få utarbeidet en reguleringsplan for 40 nye 

tomter og ca 25 nausttomter ved Øyvannet. Tomtene er tatt inn i kommuneplanen i Nord-

Fron.  Areal Pluss har hatt oppdraget med å utarbeide planen.  Det har vært god framdrift i 

prosjektet og endelig søknad om reguleringsplan er sendt kommunen nå på nyåret. 

 



Eiendomsskatt og kommunale avgifter for buene i almenningen  

Nord-Fron kommune varslet almenningen om at de fra 2021 ville fakturere eiendomsskatt og 

kommunale avgifter både for almenningens egne buer og buene til de bruksberettigede, 

direkte til almenningen som grunneier. Styret har hatt flere møter med kommunen om 

saken, men har ikke lykkes med å få til en avtale om at dette skulle kunne faktureres direkte 

til hver enkelt bueier. Det har derfor vært resurskrevende for almenningen å fordele 

eiendomsskatten og kommunale avgifter på hver enkelt bu. Regnskapskontoret har hatt mye 

arbeide med avstemming og fakturering. 

Renovasjonstilbudet fra kommunen er i dag ikke tilfredsstillende.  Containeren er plassert på 

parkeringsplassen på Finbølsbrenna over 20 km fra de fleste buene. Styret arbeider opp mot 

kommunen og renovasjonsselskapet for å finne en bedre løsning.  

 

Veger.  

Vegnettet i almenningen er i brukbar stand.  Hersjøvegen ble opprustet i 2021. 

Elgjakt.  

Dyktige jegere og mye elg resulterte i god felling i 2021.  Jakta ble gjennomført på en god måte. 

 Felt elg i 2021   kalv kalv ungdyr ungdyr eldre eldre  

Jaktfelt    okse ku okse ku okse ku  

EB Langsudalen/Kjørrbekken.     1  

  
5 1 2 1  10 

EB Hersjømyrin.        5 1 3  9 

EB Kluftene-Sandvassli.     2  2  2 2 8 

                  

Storhøli-Krusgrav.   

 

  2  3 1 2 1 9 

  SUM 5  15 3 9 4 36 

          

 

 

 



Sikfisket i Vinstervatna.  

Steinar Baukhol fisket opp 1631 kg sik med en snittvekt for fisken tatt på garn, på 850 gram. 

Utfiskingen ser ut til å holde sikbestanden i balanse slik at næringsgrunnlaget for ørreten 

styrkes.  På rusene ble det tatt mye småsik. Det er etter styrets vurdering positivt at en stor 

andel av fangsten er småfisk. Konkurransen med ørreten om mattilgangen blir da mindre.  

Jotunheimen Fisk AS kjøpte 1042 kg til foredling. Resten ble hentet av Lars Eggen. 

På Hersjøen ble det tatt 134 kg med snittvekt på 870 gram.  Snittvekten på siken er god på 

Hersjøen. Fiskerne melder om bedre kondisjon på ørreten. 

 

Fiske.  

Fiskekortsalget redusert i 2021. God kvalitet på fisken. 

  

Småviltjakt. 

Takseringa viste at bestanden var preget av nesten ingen kyllingproduksjon.  Noe voksen fugl. 

Styret besluttet etter en grundig vurdering å frede hele almenningen for jakt på rype i 2021 og i januar og 

februar 2022. Det er kommet stort sett bare positive tilbakemeldinger fra de bruksberettigede på 

fredningsvedtaket.  Styret håper på at bestanden raskt skal ta seg opp igjen.   

 

Utleie av reinsbeite.  

Fram Reinlag AL leier arealene sør for Vinstra-elva til tamreinbeite i perioden 1. desember –  

7. juni.  

  

Bjørkehogst.  

Bjørkehogst har vært gjennomført som tidligere år.  

  

Oppsyn.  

Ingen ulovligheter er påtalt i 2021. 

 

 



Vågå tamreinlag 

Rettighetshaverne på Fron-siden samarbeider fortsatt med god støtte fra Nord-Fron 

kommune for å redusere reinbeitinga. Ingen bedring så langt. Vi forholder oss nå direkte til 

Direktoratet i stedet for Statsforvalteren i Trøndelag.  Rettighetshaverne har ikke lenger 

nødvendig tillit til Statsforvalteren. 

 

Espedalen bygdealmenning på nett.  

Adressen er: http://espedalenbygdealmenning.no/  

Fortsatt drift. 

Forutsetningene om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under 

denne forutsetningen.   

Arbeidsmiljø og likestilling.  

Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som godt, og har ikke iverksatt noen spesielle tiltak i 

2021.  Vi har ikke vært utsatt for skader eller arbeidsulykker. Kjønnsfordelingen er en mann 

og to kvinner.  100 % menn i styret.  

Ytre miljø.  

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

 

Skåbu den 29. mars 2022 

Årsmeldingen for 2021 er godkjent av 

styret for Espedalen Bygdealmenning  

 

 

http://espedalenbygdealmenning.no/
http://espedalenbygdealmenning.no/


  

Organisert fiske etter sik i Vinstervatna og Øvre Hersjø.  

Kaldfjorden/Øyvatnet/Sandvatnet:  

 

År  Deltakere  Antall fisk  Samla vekt  Snittvekt i gram, usløyet 

     

1992  
7  3395  1450  403  

93   
8  41816  16668  399  

94  
14  38420  16932  441  

95  
15  19086  8428  442  

96  
10  17308  7449  430  

97  
9  13797  6702  486  

98  
2  15410  7813  507  

99  
7  22066  12131  550  

2000  
5  16406  9572  583  

01  
3  13849  7905  571  

02  
1  18612  11069  595  

03  
1  11517  6680  580  

04  
1  12509  7718  617  

05  
1  16002  6618  413  

06  
1  14603  6062  415  

07  
1  17264  7083  410  

08  
1  15301  8090  528  

09  
1  9077  5788  638  

10  
1  5203  3471  667  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvre Hersjøen 

      

År  Deltagere  Antall fisk  Samla vekt  Snittvekt i gram, usløyet  

 

1996  2  728  351  482  

97  2  1232  510  414  

98  2  224  104  464  

99  2  Ca 400  Ca 200  Ca 500  

11  
1  11426  3843  336  

12  
1  13038  3827  294  

13  
1  10967  4191  382  

14  
1  11120  5017  450 

15  
1  11328  6052  534  

16  
1  8936 5007 560 

17  
1  6118 

4139 677 

18 
1 4054 

4028 994 

19 1 8450 3580 423 

20 1 10098 2614 259 

21 1 4940 1631 330 

     



2000  2  158  64  405  

01  2  595  210  353  

02  2  442  195  441  

03  2  761  320  420  

04  2  695  339  488  

05  2  667  96  143  

06  2  228  86  377  

07  2  660  279  422  

08  Ikke fisket        

09  2  650  252  388  

10  2  149  64  429  

11  2  237  71  300  

12  2  369  170  461  

13  2  1686  467  277  

14 2 517 173 330 

15 Ikke fisket 0 0 0 

16 2 522 295 565 

17 2 1030 612 594 

18 2 755 491 650 

19 2 368 293 796 

20 2 814 806 990 

21 2 154 134 870 

 

 



 


