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Årsmøtet holdes på Café Skognstuene 
Onsdag 24. april 2012 kl. 19.00. 
 
 
 
 

 



S A K L I S TE 
for årsmøte. 

 
 
 
 
 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
 2. Valg av møteleder. 
 3. Valg av 2 personer til å skrive under protokollen. 
 4. Årsmelding og regnskap. 
5. Valg. 

 6. Valg av revisor. 
 7. Godtgjørelse til formann og styre. 
 8. Orientering om planer for kommende år. 
 9. Eventuelt innkomne saker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 

 
SKOGN OG GRØNNINGEN ALMENNINGER 

 
Postboks: 34. 7619 Skogn. 

Mobiltlf. 416 01351. 
Besøksadresse: Økonomiservice, Reemyra 

 

 
 
Totalt areal       98.494 da 
Produktivt areal              35.648 " 
Stående kubikkmasse           169.400 m3 
Tilvekst                  5.100 " 
 
 
 
Tømmerdriftene er basert på innleide maskiner. 
Vanlig omsetning av skurtømmer og massevirke. 
Byggeriet, Reemyra leverer materialer til de bruksberettige. 
 
Almenningen har ansvar for drift og vedlikehold av 33 km  bilveg. 
 
Bortleie. 
238 hyttetomter og 49 nausttomter er bortbygslet. 
Til skianlegg, skyteanlegg og motorcrossanlegg er det bortleid 365 da av almenningens grunn. 
 
Styret og administrasjon. 
Styret er på 6 personer og velges av og  blant de 297  bruksberettigede. 
Administrasjon er bestyrer Gunnar Pettersen. 
Adresse er: Postboks 34. 7619 Skogn.  
Mobil 416 01351.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 
 
 
 

Å R S M E L D I N G  2011. 
 

 
Styret legger herved fram årsmelding for 2011. 

 
 
 
1. STYRET. 

Styret har bestått av følgende: 
Ketil Okkenhaug, formann,  
Ingebjørg P. Veie, nestformann   
Ingvar Winje, Ivar Håkon Wibe, Einar Myhr og Amund Hatlinghus.   
 
Styret har i løpet av året holdt 12 styremøter og behandlet 74 protokollerte saker. 
 
    

       Befaring i forbindelse med barskogvern Skogndalen 23. juni 2011. 
       Styret og bestyrer med unntak av Amund Hatlinghus og Ingebjørg Veie deltok. 
 
        Det var oppmøte på Rundstaven, så gikk turen til Skogndalen der vi gikk gjennom de aktuelle      
         skogområdene. Og det var en god og grundig gjennomgang av de aktuelle skogområdene som     
          omhandler  verneforslaget. 
        Det ble rastet og så gikk turen tilbake til Rundstaven. 
 

 
2.  ADMINISTRASJON. 

       Almenningsbestyrer har vært Gunnar Pettersen. Besøksadresse:  
       Reemyra 7620 Skogn Postadresse: Postboks 34. 7619 Skogn. 

    
 3. ÅRSMØTET 

Årsmøtet ble holdt på Cafe Skognstuene 27. april. 
Det møtte 19 bruksberettigede. 

 
4.  ÅRSMØTE I NORSK ALMENNINGSFORBUND. 

     Årsmøtet og fagmøte ble avholdt på Honne kurs- og konferansesenter 24. og 25. mars i  
     Norsk Allmenningsforbund. Allmenningen var ikke representert. 
 
5.  REGNSKAP. 
      Regnskapet føres av Økonomiservice A/S Skogn.       
      Bestyrer Gunnar Pettersen har fungert som kasserer og besørget alle inn og utbetalinger. 
      Statsaut. revisor Reidar Vandvik har revidert regnskapet. 
 
 
 
 

   
 
 



 
 
6.  BETALINGSFRISTER - MORARENTER - GEBYR. 

     Følgende regler er vedtatt: 
    1. Frist for betaling av varer og tjenester er 14 dager. 
  
    2. Fakturagebyr er kr. 50,- 
 
    3. Purregebyr kr. 50,- beregnes for hver purring. 
 
    4. Ved 1. varsel (1. purring) med ny betalingsfrist 14 dager, vil kravet oversendes til inkasso for  
         innkreving. 
        Styret skal underrettes og godkjenne dette. 
 
   
7.TILSKUDD. 
    Til sammen kr 61.200.- er utbetalt i tilskudd. 
     
    Tilskudds reglene for ferdighus og nybygg  hvor det ikke benyttes                                                 
     allmenningsmaterialer 

praktiseres slik: 
Det må søkes før bygging, og søknaden må inneholde tegninger og beskrivelse av              
byggearbeidet. 

     Brukes det allmenningsmaterialer kommer rabatt på disse i fradrag.   
     Tilskudd eller rabatt gis ikke til gjenoppbygging etter brann. 
 
1. Våningshus:  
      Inntil kr. 20.000,-.   
      Bygges det i tillegg generasjonsbolig i samme hus gis 50% tillegg,  
      d.v.s. inntil kr. 30.000,-.  
 
2.  Driftsbygninger: 
     Tilskudd pr. m2 inntil kr. 80,-.  
     Maks pr. bygning kr. 20.000,-. 
  
3.  Redskapshus: 
     Tilskudd pr. m2 inntil kr. 50,-.   
     Maks. pr. bygning  kr. 20.000,-. 
 
      
8.   ALMENNINGSMATERIALER. 
     I allmenningsrabatt er det utbetalt kr.43.557,- . 
     Fra 2011 er det inngått ny avtale med Byggeriet, Remyra handel A/S om allmenningsrabatt på trelast 

og byggevarer. 
     Det gis 25 % rabatt på gjeldene prisliste, på byggevarer er det 25% rabatt ved fakturering og 30 % 

ved kontantkjøp. 
    Fakturering skjer direkte fra Byggeriet A/S til den enkelte kunde. 
    Ved kjøp av materialer for over kr. 30.000,- pr. år skal det sendes søknad med beskrivelse av     

prosjektet og tegninger før arbeidet settes i gang. Styret vurderer uttakets størrelse ut fra et 
jordbruksmessig behov på eiendommen, og fastsetter rabatt ut fra dette.  

     
 
      



 
 

   
9.   ALMENNINGSRABATT. 

   Rabatt på materialer og tilskudd til husbygging, d.v.s. den fordel de bruksberettigede har hatt fra 
Almenningen har følgende utvikling de siste årene. 

 
 

1990  kr. 577.392,-    1996  kr. 210.393,-    2002  kr. 260.089,-       2008  kr. 174.973,-      
1991  kr. 314.586,-    1997  kr. 205.982,-    2003  kr. 251.154,-       2009  kr. 185.742,- 
1992  kr. 449.585,-    1998  kr. 212.326,-    2004  kr. 237.751,-       2010  kr. 123.949.- 
1993  kr. 195.502,-    1999  kr. 249.805,-    2005  kr. 257.880,-       2011  kr. 104.757.- 

       1994  kr. 179.309,-    2000  kr. 174.156,-    2006  kr. 165.254,- 
       1995  kr. 186.546,-    2001  kr. 263.695,-    2007  kr. 141.167,- 

 
 
 
10. SKOGSDRIFT. 
      Avvirkning. 
      Følgende kvantum er avvirket    2011  2010   
       
      Skurtømmer....................................          511 m3  722 m3     
      Skurtømmer fra lunn              11 m3      1 m3 
      Massevirke.......................................           523 m3  604 m3                 
      Sum avvirket skur og massevirke........             1045 m3            1327 m3      
 
      Ved. 
      Utvist ved til bruksberettigede.........               25 m3    30 m3           
       "       "   "   hytteeiere ...................                         10 m3    20m3           
       Ved fra lunn til bruksberettigede......                  150 m3             318 m3       
       Sum ved                                                        185 m3  368 m3        
 
     Totalt avvirket............................             1230 m3             1695 m3 
 

Gjennomsnittspris for salg av skurtømmer og massevirke ble kr.360,- pr. m3, dette er kr. 27 ,- 
mere enn året før. 

 
    Hogsten har foregått i områdene ved Finnåsen og Steinset. 
 

Vedhogst. 
Ved til bruksberettigede er utvist langs vegene på Tomtvatnet. 
Til hytteeierne er det blitt utvist ved i nærhetene av hyttene og langs vegene.  
  
Driftsforholdene. 
Driftsforholdene var fine. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
11.    KULTURARBEID. 

    Følgende kulturarbeid er utført 2011. 
           a. Planting. 

         Det er nyplantet 2000 planter, ca. 13 da. 
         b. Ungskogpleie. 
          Det er utført ungskogpleie på Lavøya, Tomtvatnet og Torsbustaden totalt er det ryddet           
          250 da.                 
c. Grøfting. 
          Det er ikke utført grøfting. 
   
         Totalt er det i løpet av året investert kr. 95.214 ,- i kulturarbeid og det ble utbetalt                    

  tilskudd fra staten på kr. 46.445,- etterslep fra 2010 og kr. 24.800,- for 2011 
         Resterende tilskudd vil bli utbetalt i 2012, på kr. 20.000-. 
  

12. VEGER. 
       
    Opprusting av deler av Tomtvassvegen fra vegkryss ved Tomtvatnet til Heggbekken er                
    gjennomført. Det som gjenstår er slitelag og pussing av vegskråninger og grøfter. 
    Og vegen fra parkeringsplassen og mot Tomtvasslia er grøfter rensket og stikkrenner skiftet. 
   
      Det er investert kr.700.000.- i 2011 og det er utbetalt tilskudd fra staten 350.000.- 
 
 
 
     Vegvedlikehold har bestått av følgende tiltak: 
       
      Tomtvassvegen: Det er foretatt grusing 500 m3, høvling og utskifting av stikkrenner og            
     utsiktsrydding og kantslått  
       
      Grønningsveien: Det er foretatt grusing 150 m3, og høvling, kantslott og utsiktsrydding 
 

         Bulandsvegen: Det er foretatt  høvling og kantslått. 
  

       Det er investert i kantslått utstyr og sandstrøaggregat for bedre ivareta disse oppgaver med eget  
       utstyr. 
        
 13.    BOMVEGANLEGG. 
      
     Det er gjennomført utbygging av veg bom anlegg for Tomtvatnet og Grønningen. Det er satt opp 
     2 bomstasjoner med vegbom og kortterminaler for innkreving. Dette arbeidet gjennomføres i        
      samarbeid med Vulusjøvegen og vi har hatt en koordinerende rolle i denne sammenhengen. 
 
 
14. VEGAVGIFT. 

      Satsene har vært følgende.: 
        Årskort                           kr.  500,-                              

          Turkort personbil            kr.    50,-                                
 Turkort buss og lastebil  kr.     80,- 
 

 



 
 
 
15. SERVICEAVGIFT 

      Fra 2011 er det innført serviceavgift for hytteigere som leier hyttetomt i allmenningen, det er     
       opprettet et samarbeid med hytteeierforeningene for prosjektstyring og samordning av              
       prosjekt. Ordningen er i verksatt for at allmenningen koordinere, og tar ansvar for drift og         
   utvikling av fellesprosjekt og legger til rette for en god fremtidig utvikling av våre                         
    hytteområder. 
       
      For 2011 er det investert i fellestiltak kr.240.000.- og det vil bli det samme for 2012.                   
 

16. Frivillig barskogvern Grønningen og Røkkesdalen/Skogndalen 
      Det be inngått avtale om frivillig vern av to skogområder. Det ble behandlet i statsråd ved kongelig   
       resolusjon den 16.12.2011. I henhold til inngåtte avtaler med Staten ved Direktoratet for                     
        naturforvaltning er vernet til sammen 21.352 daa  totalareal og produktiv skog  på 5.391 daa. 
        Det er utbetalt en samlet erstatning på kr 4.800.000.- 
 
17. JAKT OG FISKE.  

 
a. Elgjakt 
    På Bygdealmenningen som også innbefatter 3 private teiger, ble det gitt fellingstillatelse for  
    12 dyr. Det ble felt 4 stk. kalver, 4stk. 1 ½ åringer, 1stk. okser, 1stk ku. 
     Jakta ble utleid etter  Statskogs satser for jakt.  Det økonomiske resultatet ble kr. 69.024.- 

samlet. 
     Teigene Kleivdalen, Friskogen og Finnåsen leies ut til tilstøtende jaktfelt med en samlet inntekt 

på kr. 14.838.- Til sammen kr.85.442.- 
  
  b. Rådyrjakt. 
     Almenningen leier ut jakta selv på Tomtvatnet og Lavøya. Hele jakta ble solgt til et jaktlag.Det 

ble ikke felt rådyr, utbytte ble kr. 1.600,-, De resterende områder administreres av Levanger 
Jeger-og Fiskerforening. De felte 1 dyr,  med et samlet utbytte på kr. 2.000.-. 

 
    c. Småviltjakt og fiske. 

     Alt kortsalg er samlet i Felleskort for Jakt og fiske. Det selges kort lokalt og gjennom 
      nettportalen Inatur Norge A/S. 
      Det selges tre dagers kort, ukekort og sesongkort for jakt. For fiske selges det tre dagers kort,  
      sesongkort og kort for garnfiske.  
      Det har vært godt salg av jakt og fiskekort med et samlet utbytte på kr. 57.443.- inklusiv adm. 
      Småviltbestanden er bedre. Det er vinterfredning på fugl, ikke på hare. 

        Fiske i Tomtvatnet og Grønningen er bra, og interessen for fiske er god. 
 
18. HYTTEUTBYGGING. 
       Revisjon av kommunens arealdel til kommuneplan er ferdig.   
       Det ble vedtatt en begrenset utbygging på Finnåsen.  
       Kommunen vil også gjennomføre en konsekvens utredning for hyttebygging i kommunene       
       Levanger Verdal og Meråker Stjørdal. 
         
 19. ALMENNINGSHYTTA.     
       
      Prosjektet har vært stilt i bero da det har vært andre prosjekter som har fått prioritet, og ønske    
     om avklaring for barskogvernet. 



 
20. BEITE. 
      Det ble sluppet 1135 sauer og 1720 lam på beite, til sammen 2855 og 20 storfe. 
 
21. MILJØ OG SIKKERHET 

  Skogn og Grønningen Almenninger forurenser ikke det ytre miljø, og bidrar til å oppfylle         
kravene omgivelsene stiller.  

  Levende skogstandarder og miljøregistreringer er rettesnor. Skogbruksplan med           
miljøregistreringer ivaretar dette. 

 
 

    22. OPPSUMMERING 
         
     Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av 

allmenningens virksomhet og dets stilling pr.31.12.2011. Styret bekrefter at forutsetning om 
fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Det har ikke inntrådt 
forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av Skogn og 
Grønningen Almenninger sin stilling. Styret består i dag av både kvinner og menn. 

     Virksomheten vil derfor fortsette som tidligere med skogsdrift, utleie av jakt og fiske samt 
     bortbygsling av hyttetomter og hytteutleie. 
 
 

 
 
 
Skogn, den  21.03.2011. 

  
 
 
 
Ketil Okkenhaug             Ingebjørg P. Veie                 Einar Myhr            Ingvar Winje 
     formann                                           
 
 
 
 
Amund Hatlinghus                        Ivar Håkon Wibe                           Gunnar Pettersen       
                                                                                                                bestyrer 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


