Årsberetning 2020

Årsmøte for de bruksberettigede holdes i flerbrukshallen på
Natrudstilen fredag 20. august kl 18.30
(Det tas forbehold om korona-situasjonen.)

Påmelding skjer til e-post: post@ringsaker-almenning.no eller telefon 95795352
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Årsmøte i Ringsaker Almenning fredag 20. august kl 18.30
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1. Åpning av møtet.
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3. Årsmelding og regnskap for 2020.
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5. Fastsettelse av honorar for styret og revisor.
6. Valg av revisor.
7. Orientering om planene for 2021.
8. Eventuelle innkomne saker.
(Eventuelle saker meldes skriftlig en uke senest en uke før møtet.)
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VIRKSOMHETSOMRÅDE
Den forretningsmessige delen av virksomheten består av skogbruk, utmark og eiendomsforvaltning,
drift og utvikling av hytteområder og kapitalforvaltning. Selskapet har kontor i Ringsaker kommune.
Ringsaker Almenning har ansvar for å forvalte et stykke skognatur for langsiktig verdiskapning, men
også naturmangfold, klima og friluftsliv. Skogbrukslovgivningen gir skogeier stor, frihet under ansvar.
For å gjøre dette på en god måte kreves det oppdatert kunnskap i alle ledd i verdikjeden, slik at vi kan
forsvare denne råderetten og tillitten. Forvaltningen av Ringsaker Almenning er regulert i «Lov om
bygdeallmenninger» og bruksregler for Ringsakerallmenningene godkjent av Landbruks- og
matdepartementet i 2020.
Loven og bruksreglene er rammene for allmenningsstyrets arbeid og løpende strategi.

Skogen forvaltes i et langsiktig perspektiv

HOVEDTALL FOR EIENDOMMEN
Totalt areal
Produktivt areal

83.297 da.
64.905 da.
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Areal med nøkkelbiotoper
846 da.
Total kubikkmasse
792.122 m3
Produksjonsevne
28.804 m3
Tilvekst
31.385 m3
Feste og selveiertomter
1.350 stk
BRUKSBERETTIGEDE EIENDOMMER
Pr. 31.12.20 har Allmenningen 417 bruksberettigede eiendommer. Ingen bruksretter er inndratt i løpet
av 2020. Manntallet ajourføres fortløpende.

YTELSER TIL BRUKSRETTEN
Rabatten på trelast har i 2020 vært 60 %. Erstatningene på bygningsartikler har vært 40 %. I tillegg gis
det ytelser/ tilskudd til nye driftsbygninger. Det er gjennom året gitt ytelser/ tilskudd på 10,3 mill. kr.
I tillegg kommer verdien av beite som anslås å være verdt i overkant av 1,5 mill. kr. Samlet ble
ytelsene til bruksretten i nærmere 12,0 mill. kr i 2020.
Ytelser og tilskudd på kr. 10,3 mill. kr som fordeler seg slik:
- Nye driftsbygninger 6,3 mill. kr.
- Vedlikehold 2,9 mill. kr.
- Grøfte- og gjerde-materiell 1,1 mill. kr.
BEITE
Det slippes årlig ca. 14.500 sau og ca. 1.400 kviger / kjøttdyr i Ringsakerfjellet. I somrer med nok
nedbør er det beite nok og dyrene går rolig i slippområdene.
Rovdyr:
Hvert år har vi besøk av streifdyr av alle de fire store rovdyrene. Det er ulven som er største
skadegjører. Sist sesong er det skutt 1 ulv i Ringsaker og 4 ulver i tilstøtende områder. 1 jerv ble også
felt i Ringsaker. Jakten skjer som lisensjakt eller skadefellingsuttak. Bruk av hund i kombinasjon med
at jegerne over tid har fått bedre erfaring med slik jakt gjør at uttakene av skadegjørere har blitt mere
effektiv.
Vinteren 20/21 er det registrert streifende jerv i området ved Moste. I området sør for Mesna har gaupe
hatt tilhold hele vinteren.
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Jervespor ved Mesnabakken

ORGANISASJON OG LEDELSE
Styret har etter valget 17 september bestått av:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer til
styret:

Einar Storlien.
Inger Amb.
Kjersti Kraabøl Dompidal, Johan Røhr, Simon T.K. Reisvvaag, Stian Kjærnåsen
og Frida Rogne Kvarberg.
Ole Lasse Fossen, Tor Bakke, Sigurd Hovde, Siv Stafsnes Gregersen, Lars Petter
Schjerpen og Åge Øibakken.

Bestyrer:
Økonomi og regnskap:
Økonomi og regnskap
tilknyttede selskaper:
Prosjekt- og ansvarsretter:
Anleggsleder i fjellet:
Kontormedarbeider:

Mathias Neraasen.
TheVit v/ Inge Nilssen.

Revisor:

BDO AS v/ Tom Erik Lehne.

Valgkomite:

Kari Brøtmet
Per Olav Tøraasen.
Johannes Haukåssveen.
Marit Spilde.

Kjersti Røhnebæk, Ingeborg Sørheim og Magne Sørby..

REPRESENTANTER TIL STYRER OG UTVALG
Styret i Ringsaker Almenning AS:
Styret i Ringsaker Almenning.
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Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS:
Formann og bestyrer.
Sjusjøen Grunneierutvalg:
Formann og bestyrer.
Styret i R.J.F.O:
Stian Kjærnåsen, varamedlem Kjersti Kraabøl Dompidal.
Styret i Sjusjøen Hytteutleie AS:
Mathias Neraasen, Johan Røhr, Kjersti Kraabøl Dompidal og Frida Rogne
Kvarberg.
Styret i Buviken og Brumund Eiendom AS:
Johan Røhr og Kjersti Kraabøl Dompidal .
Styret i RingsakFjellet Fritid AS:
Einar Storlien og Mathias Neraasen.

Styret i RingsakFjellet Drift AS:
Einar Storlien og Mathias Neraasen
Beiteutvalget for Ringsakfjellet:
Inger Amb vara. Johan Røhr.
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Styret på befaring ved Mesnasaga, Stian Kjernåsen var ikke til stede når bildet ble tatt.

SENTRALE SAKER GJENNOM ÅRET
Fokus på destinasjonsutvikling der en prøver å være i forkant med å løse flaskehalser.
Salget av RingAlm AS og forhold rundt dette har vært sentralt gjennom året.
Ringsaker Almenning har sammen med Brøttum Almenning og Pihl AS utarbeidet plan for
vannforsyning til Sjusjøen. Prinsippet er at en bruker grunnvann som naturen selv renser. Løsningen er
kvalitets sikret av hydro-geologer fra Asplan Viak og konklusjonen fra forprosjektet er svært lovende.
Det viser seg at det er vannressurser for all fremtidig utbygging på Sjusjøen. Vannet hentes nært
byggeområdene og det krever lite ny infrastruktur og rensing. Løsningen medfører også minimalt med
terrenginngrep. Det betyr en mye lavere kostnad for å etablere tilfredsstillende vanntilførsel til
Sjusjøen.
Grunneierne på Sjusjøen jobber fortsatt med å kvalitetssikre vannløsningen som inkluderer grunnvann.
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Grunnvannsundersøkelser

SAMFUNNSENGASJEMENT
Grunneierne på Sjusjøen har laget en felles plan for utbygging av turveier for hele Sjusjøområdet.
Ringsaker Almenning tar ansvar for eget område og bygger turveg ned til Mesnali. Styret har vedtatt å
bygge selvbetjent varmestue med toalett på Rømåsmyra i tilknytning til Sjusjørunden. Disse arbeidene
ble satt på vent da byggestoppen ble innført i juni 2019.
Flerbrukshallen i Natrudstilen kan benyttes av lokale idrettslag og privatpersoner. Sjusjøen Hytteutleie
organiserer bruken for Sjusjøen IL og Ringsaker Almenning. Hallen har for det meste vært nedstengt
pga pandemien i 2020.

Sjusjøen rundt
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Forpliktelser for gang-sykkelveg/turveg-utbygging på Sjusjøen i henhold til avtale med kommunen.

SAMARBEID
Destinasjon Sjusjøen:
Tone Alterskjær, daglig leder i Destinasjon Sjusjøen jobber to dager i uken for Ringsaker Almenning.
Hun er diskusjonspartner i arbeidet med å bygge Sjusjøen for fremtiden. Hun hjelper med felles
markedsføring. Destinasjon Sjusjøen bistår Ringsaker Almenning ved større arrangement. Destinasjon
Sjusjøen har leid seg kontorplass i RingsakFjelletDrift sine lokaler på Natrudstilen.
Rømåsen og Nattrudstilen velforening:
Styret i velforeningen gir nyttige innspill til allmenningen i forbindelse friluftsaktiviteter i tilknytning
til allmenningens hytteområder.
Sjusjøen og omegn Skiforening (SOS):
SOS har en styringsgruppe som består av alle aktører på Sjusjøen. Gruppen har laget en plan for
utvikling av aktiviteter innen ski, sykkel og sti frem mot 2035.
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TILKNYTTEDE SELSKAPER
Ringsaker Almenning AS, RingsakFjellet Drift AS, RingsakFjellet Fritid AS og Sjusjøen Hytteutleie
AS er alle selskaper som er opprettet for å optimalisere driften i allmenningen.
RINGSAKFJELLET DRIFT AS
Selskapet er etablert for at grunneierne skal kunne ivareta terrengbehandling, og utvikling på sine
eiendommer, samt løypekjøring i Ringsakerfjellet, samtidig som en opprettholder nødvendig
grunnbemanning og fagkompetanse innen eiendommene.
Maskinpark og bemanning er gjennom hele 2020 og inn i 2021 redusert og tilpasset et lavere
aktivitetsnivå.
PERSONALFORHOLD OG KOMPETANSE
Siviløkonom Kari Brøtmet er ansatt som regnskapsfører for tilknyttede selskaper i fjellet.
Hennes spesialkompetanse er strategi- og prosjektledelse.
Bedriften prøver i størst mulig grad å benytte lokal arbeidskraft.
Bedriften har 2 lærlinger som forhåpentligvis tar fagbrev i løpet av 2021.
Alle ansatte får til bud om kurs og lignende for faglig utvikling.
Sykefraværet i 2020 var lavt, selv i prosessen med nedbemanning og omorganisering.
Av lønnskostnadene på 12,5 MNOK fordeler disse seg slik:
Skog, eiendom og forvaltning
3,2 MNOK
Utleie av arbeidskraft til tilknyttede selskaper i fjellet
9,3 MNOK
Styret takker medarbeidere og samarbeidende entreprenører for engasjement og innsats i 2020.
RAPPORT OM LIKESTILLING I BEDRIFTEN
Det er ansatte av begge kjønn i allmenningen. Allmenningen har som mål å være en arbeidsplass der
det råder full likestilling mellom kvinner og menn. De samme forhold gjelder for konsernet.

EIENDOM
Ringsaker Almenning har kjøpte ca. 85 da skog- og utmarksarealer fra Montebellostiftelsen i Mesnali.
Arealet har god beliggenhet og deler av arealet har godkjent reguleringsplan og nødvendig
infrastruktur. Området i Mesnali er ikke omfattet av byggestoppen på Sjusjøen.
MILJØRAPPORTERING
Ringsaker Almenning følger relevante lover, forskrifter og de regler som berører virksomheten og
arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling.
Ringsaker Almenning er medlem av Glommen Mjøsen Skog FSC gruppe-ordning (FSC-C103764) og
skogforvaltningen på eiendommen skjer i tråd med FSC Prinsipper og Kriterier. Glommen Mjøsen
Skog gruppeordning er FSC sertifisert av Soil Assosiation Woodmark.
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I tillegg er Ringsaker Almenning medlem av Glommen Mjøsen Skogs PEFC gruppe-ordning og følger
Norsk PEFC Skogstandard. Allmenningen har egen forvaltningsplan og skogbruksplan for
eiendommen. Planene inkluderer kartlegging og beskrivelse av miljø- kulturminne- og
flerbrukshensyn. Skogbruksplanen ble ajourført i 2020. Forvaltningsplanen revideres jevnlig.
Revidert skogtakst viser en beregnet tilvekst på 31.385 m3. Netto salgbart hogstkvantum er 22.000m2.
Skogen har tilfredsstillende tetthet og tilnærmet normal hogstklassefordeling. Ingen verneområder
berører allmenningen. Det er gjennomført miljøregistrering med kartlegging av biotoper, og 846 da er
avsatt som nøkkelbiotoper.
Ved gjennomføring av skogbrukstiltak gjøres det en før og etter vurdering. I dette ligger konsultasjon
av aktuelle miljødatabaser.

AVVIRKNING
Sluttavvirkning
Tynning
Totalt
Andel sagtømmer
Andel massevirke
Spesialtømmer

17.486 m3
6.517 m3
24.003 m3

Omsatt gjennom Glommen Mjøsen Skog.
Omsatt gjennom Nortømmer.

55%
40%
5%

Det meste av avvirkning og tynning avvirkes av innleide entreprenører. Det meste av hogsten er
gjennomført i områdene mellom Åsmarka og Sør-Mesna.
Ved sluttavvirkningen ble det noe sporskader som blir utbedret med gravemaskin våren 2021

Virke til skier og staur leveres til Fjellved AS og Norsk Skigard AS.
Biovirke er levert til Thørud biobrensel AS
Det er en prioritert oppgave for administrasjonen og sikre avsetning for alt tømmer til
konkurransedyktige priser.
Det ble vinteren 2019 inngått en treårig rammeavtale med Glommen Mjøsen skog for salg av alt
sagtømmer og massevirke fra sluttavvirkningene i Ringsaker Almenning.
Oppnådde tømmerpriser:
Sagtømmerpris før bonuser og tillegg var kr. 450,- pr. m3.
Massevirke og bio-virke før bonuser var kr. 295,- pr. m3.
Bonuser og tillegg utgjør i snitt kr. 63,- pr. m3 for hele kvantumet.
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YTELSER TIL BYGDA
Bruken av skianlegget i Natrudstilen er ikke avgiftsbelagt. Dette representerer et tilbud som kommer
idrettsungdommen i regionen til gode.
Sammen med ASKO Hedmark arrangerer Ringsaker Almenning aktivitetsdag for alle 5.,6. og 7.
klassinger i kommunen. Asko organiserer transport og mat, Ringsaker Almenning besørger aktiviteter.
Tilbudet er svært godt mottatt av lærere, elever og foresatte.
Arrangementet ble avlyst i 2020 og 2021, men er planlagt gjennomført kommende vinter

Volleyball ved Eftastjernet (Foto Erik Haugen)
KULTURARBEIDER
Skogkulturarbeider er utført i henhold til årsplan. Allmenningen er ajour med alle skogkulturarbeider.
Det er kun granplanter av norsk proveniens som er benyttet i plantingen.
Markberedningen er utført med Donar agregat. Det er laget langflekk. De markberedte feltene blir
forynget naturlig fra kantene og med planting ute på de store flatene.
Plantefeltkontroll er utført av skogbrukssjefen i Ringsaker.
Kontrollen viste at plantingen er tilfredsstillende og i henhold til gjeldende plantestandard.
Det er ikke foretatt noen form for sprøyting, hverken i plantefelt eller langs skogsbilveiene.
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VEGBYGGING/VEGVEDLIKEHOLD
På veinettet er det utført betydelig sommervedlikehold som fres. høvel, matte og salt.
OVERVÅKING
Nøkkelbiotoper hensyntas ved alle aktiviteter i skogen.
Det er årlig befaring med skogansvarlig i kommunen der aktuelle problemstillinger drøftes.
NIBIO har foretatt analyse av beite/ beiteskader i Ringsakerfjellet. Beiteutvalget som forvalter den
praktiske beite bruken har NIBIO rapporter som hjelpemiddel sammen med bruksreglene for
Ringsakerallmenningene.
Hyll begynner å bli vanlig på flatene i nedre del av allmenningen. Dette er en uønsket plante.

SKOGSKADER
Summen av et klima i endring og andre stressfaktorer synes dette å stresse den eldre
produksjonsskogen i Ringsaker Almenning. Det vil bety eldre produksjonsskog, hkl. 4 må avvirkes
tidligere enn planlagt.
Ellers er det noe tråkk-skader fra kjøttfe. Markberedte felt klarer seg bedre for tråkk-skader fra kjøttfe.
Med et klima i endring er det en målsetting å ha større andel lauv i fremtidsskogen. Blandingsskog er
sterkere og mere stabil mot klimaendringer.

TURISME
I fjellet har det vært svært liten aktivitet med utbygging på grunn av byggestoppen.
Allmenningen representert ved bestyrer og anleggsleder Johannes Haukåssveen har jevnlig møter med
Rømåsen og Nattrudstilen Vel sitt styre.
NYE BYGGEOMRÅDER
Følgende områder er godkjent i arealdelen i kommuneplanen.
Boligtomter, ca. 100 stk. i Mesnali. Detaljregulering gjenstår.
Boligtomter, ca 50 stk. i Åsmarka. Detaljregulering gjenstår.
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Hyttetomter: ca. 700 da for ny fritidsbebyggelse Svarthaugen/ Natrudstilen. Reguleringsplanen for
Natrudstilen 10/ Birkebeinerlandsbyen med ca. 450 enheter er godkjent i kommunen, men det tillates
ikke bygging på grunn av manglende vann til Sjusjøområdet.. Natrudstilen 9 med ca. 200 enheter ble
godkjent i 2017. Også her er det byggestopp pga vannmangel.
Næringsareal: ca. 100 da ved innkjøringen til Natrudstilen. Reguleringsplanen er godkjent.
I forbindelse med varslet oppstart av kommuneplanens arealdel har kommunen varslet at de ønsker å
gjennomgå avsatte arealer i gjeldende arealplan. Samtidig skal samfunnsdelen i kommuneplanen
gjennomgås og innlemmes i neste arealdel.
NYE HYTTETOMTER
Tomter i alle nye hyttefelt blir lagt ut som feste- eller selveiertomter fra ca.0,2 da. til ca. 1,0 da.
Hytteeierne betaler årlig feste- og/ eller serviceavgift til allmenningen for drift av nødvendig
infrastruktur.
Tomter i tilknytning til anlegget i Natrudstilen legges ut som festetomter og ut fra måten som vi
utbygger området i dag får vi 2 til 5 festeavtaler pr. da.

RULLESKIANLEGG I NATRUDSTILEN
Anlegget består av rulleskiløyper på 1, 2, 2,4 og 3,5 km, asfaltert stadion på 7 da, lys i alle løyper,
komplett skiskytteranlegg og kunstsnøanlegg.
Anlegget holder internasjonale krav og er svært godt mottatt av brukerne.
RINGSAKFJELLET FRITID AS (RFF)
Selskapets formål er å utvikle fritidstilbudet i Ringsakerfjellet, herunder å anlegge, eie og drive/ leie ut
ake-anlegg med tilhørende serviceinnretninger og nødvendig infrastruktur i denne forbindelse, samt å
videreutvikle og drive turskiløper og stinett, drive eller på annen måte engasjere seg i andre
fritidstilbud i området og for øvrig annen virksomhet i tilknytning til dette.
Etter flere år med omorganisering er selskapets resultater betydelig forbedret.
ARRANGEMENT
Natrudstilen er tildelt flere internasjonale arrangement de kommende år. Det jobbes med å etablere en
permanent arrangementsstab.

JAKT OG FISKE
Småvilt jakt og fiske, samt storviltjakten i Ringsaker Almenning organiseres gjennom Ringsaker Jaktog Fiskeområde (RJFO) som omfatter de 6 store grunneierne i Ringsakerfjellet. RJFO dekker et areal
på ca. 600.000 da. Selskapet har eget styre og den daglige driften ivaretas av utmarksleder Anders
Berg.
2020 var første året av en 3-årig felles driftsplan for elg innen RJFO. Vår kvote for 2020 var 41 dyr. 40
dyr ble felt.
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Ørretfangst i Eftastjernet. Foto Erik Haugen
Avskytingsplan for elg:
Ca. 18 % eldre okse, 12% eldre ku, 35% ungdyr og 35% kalv.
Jakttida for elg var fra 25.09 til 23.12.2020
Elgstammen synes nå å være på et akseptabelt nivå.
Sett elg har stabilisert seg på ca. 0,5 elg pr. jegerdagsverk.
Det er store forskjeller innen RJFO, der det er laveste verdier i de indre terrengene mot fjellet. Mest elg
er det nærmest bygda.
Hjort:
3 hjort ble felt under høsten jakt.
Rådyr:
Det ble felt 6 rådyr under høstens jakt.
RETTSTVISTER
Grunneierne på Sjusjøen er i konflikt med Ringsaker Kommune vedr. forståelse av betaling for ny
vanntilførsel til Sjusjøen.
Grunneierne har vært proaktive med å finne akseptabel løsning ved å bruke grunnvann.
Grunnvannsløsningen krever godkjenning av Ringsaker kommune.
Partene har kontakt og prøver å løse saken i minnelighet.

ØKONOMI
Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.
Total omsetning ble 62,3 mill. kr for Allmenningen og 214 mill. kr for konsernet. Driftsresultatet ble
15,3 mill. kr. for Allmenningen og 7,5 mill. kr for konsernet.
Netto finansinntekter er 1,6 mill. kr. i Allmenningen og -4,4 mill. kr i konsernet. Bokført underskudd i
tilknyttede selskaper er – 8,1 mill. kr i Allmenningen og – 1,5 mill. kr i konsernet.
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Skattekostnaden er positiv 1,4 mill. kr i Allmenningen og 1,6 mill. kr. i konsernet. Årets resultat ble
10,3 mill. kr. i Allmenningen og 7,7 mill. kr i konsernet. Egenkapitalen er på 209,8 mill. kr. i
Allmenningen og 210,5 mill. kr. i konsernet.
Disponeringer:
Bruksrettytelser/ tilskudd
Overført til eiendomsfond
Fra annen egenkapital
Disponert

(renter)

-

kr. 10.343.732,kr. 527.955,kr. 616.547,kr. 10.255.140,-

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat.

SENTRALE RISIKOER OG USIKKERHETSFAKTORER
Ringsaker Almenning har finansielle investeringer i aksjer og fond som er utsatt for
markedssvingninger. For de strategiske investeringer har styret lagt til grunn et langsiktig eierskap.
Utviklingen i aksjeporteføljen følges opp av ledelsen og Formuesforvaltning.
Byggestopp i fjellet grunnet uenigheten med kommunen om betaling av ny vanntilførsel til Sjusjøen
gir usikkerhet for når videre utvikling av tomteområder kan starte igjen.
Den finansielle uroen knyttet til koronapandemien og oljeprisfall har økt den finansielle
markedsrisikoen. Selskapets verdipapirer fikk en avkastning på 5,2% i 2020. Siste 5 års avkastning har
vært 7,1 mill. kr som er 23%.
FRAMTIDSUTSIKTER
Det forventes at omorganisering i datterselskapene i fjellet gir bedre resultater som igjen fører til at
eierselskapene ikke påføres tap.
Det forventes ikke noen umiddelbar løsning på byggestoppen.
Det er stor etterspørsel etter trelast noe som igjen fører til økte sagtømmerpriser.
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Næroset, 31.12.20/ 07.04.21
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