Årsberetning
2017

Årsmøte på Kvilheim, torsdag 5. april kl. 18.30
Kaffe serveres fra kl. 18.00
Påmelding til almenningskontoret innen tirsdag 3. april!

Bjørn skutt i Furnes Almenning høsten 2017
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Innkalling til årsmøte i
FURNES ALMENNING
Vi ønsker alle de bruksberettigede velkommen til årsmøte på Kvilheim torsdag 5. april.
Kaffe serveres kl. 18.00. Årsmøtet starter kl. 18.30. Av hensyn til middagen ber vi om påmelding til
almenningskontoret innen tirsdag 3. april.
Dagsorden for årsmøtet:
1. Åpning med godkjenning av innkalling og valg av møteleder
2. Stemmegivning for valget av almenningsstyret og valgkomite
3. Valg av protokollfører og to til å underskrive protokollen
4. Årsmelding og regnskap med revisjonsberetning
5. Planer for kommende års virksomhet
6. Valgresultat for almenningsstyre og valgkomite
7. Fastsettelse av godtgjørelse for styremedlemmer og skogbrukskyndig revisor
8. Oppnevning av revisor
9. Eventuelt behandling av innkomne saker
10. Opplesing av protokoll fra årsmøtet.
Etter årsmøtet serveres middag.

Med vennlig hilsen
Styret i FURNES ALMENNING

Ole Martin Sollerud
Styrets leder
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som har mindre beitetrykk. Det er viktig at dette arbeide
blir gjort så rettferdig som mulig og at beitetrykket blir
fordelt jevnt på alle almenninger og Pihl.

Styrets beretning
Virksomhetsområde
Furnes Almenning er en bygdealmenning og
virksomheten er underlagt Lov om bygdealmenninger
av 19.juni 1992. Almenningen er privat eiendom som
eies av de bruksberettigede, og omfatter et areal på ca
116.000 dekar. Virksomheten er i hovedsak salg av
tømmer og trelast, samt utmarksforvaltning. Bedriften
har hovedsete på Kvilheim i Ringsaker kommune.

Slipp av sau i Ringsakerfjellet og Furnes viser følgende
utvikling de siste fem år:
År
Sau Ringsaker- Tap i
Sau
Tap i
fjellet
%
Furnes
%
2013
2014
2015
2016
2017

Styret
Almenningsstyret hadde følgende sammensetning i
2017:
Ole Martin Sollerud, leder, Kjell Berg, nestleder, Per
Anders Gjørslie, Steinar Nyhus og Pål Kirkeby,
styremedlemmer. Det er i løpet av året avholdt 12
styremøter. Styret har behandlet 72 saker.

Styret har vært representert i følgende utvalg og styrer:

•
•

6,75
4,0
4,3
5,3
10,1

1 483
1 511
1 633
1 730
1 640

9,17
4,6
6,5
4,2
6,8

Antall storfe i Ringsakerfjellet og i Furnes viser
følgende utvikling de siste fem år:
År
Storfe Ringsakerfjellet
Storfe
Furnes
2013
1 782
612
2014
1 652
491
2015
1 624
468
2016
1 657
480
2017
1 881
491

Representasjon
•

15 822
16 149
16 683
17 881
17 226

Samarbeidsutvalget for Ringsakeralmenningene og
Pihl AS: Ole Martin Sollerud og Morten Øie
Ringsaker Jakt- og Fiskeområde: Per Anders
Gjørslie
Beiteutvalget for Ringsakeralmenningene og
Pihl AS: Pål Kirkeby

Industrielt eierskap
Furnes Almenning har en mindre eierandel i Oplandske
Bioenergi AS. Vår innskutte aksjekapital er på kr.
99.000. Videre har vi 82 aksjer i Utstillingsplassen.

Strategiarbeid

Skogbruket

Furnes Almenning utarbeidet en ny strategiplan høsten
2016 for 2017-2021. Det jobbes kontinuerlig med å
følge opp denne med årlige handlingsplaner.

I følge skogbruksplanen står det 435 000 m3 på rot i
Furnes Almenning. Dette tilsvarer 12 436 tømmerlass
og har en estimert bruttoverdi nær opptil 122 millioner
kroner.

Eiendom

Det ble avvirket følgende volumer i almenningen i m3
under bark.
2015
2016
2017

Det er solgt 4 tomter av de 6 som ble lagt ut i fjor. I
tillegg er det gjort avtale på ytterligere 1 tomt slik at det
pr 31/12 er igjen 1 tomt som skal selges.
De 6 siste tomtene som er igjen på østsiden av Åsta,
kommer til å bli lagt ut som festetomter i løpet av
sommeren/høsten 2018.

Sagtømmer til
egen foredling

4 700

3 330

2 030

Salgsvirke

7 365

7 484

8 555

12 065

10 814

10 585

Sum

Serveringshytta ved Blåmyrkoia er på det nærmeste
ferdig. Det mangler bare skap og serveringsbenk til
kjøkkenkrok.

Serveringshytta ved Blåmyrkoia
Diagram: sluttavvirkning og tynning siste 5 år.

Beiting
Beiteutvalget i Ringsaker arbeider videre med å
begrense antall dyr, og å flytte besetninger til områder
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Sluttavirkning ble utført i på Præstsæterhøgda, Tallhaug,
Skræppåsen, Grønnmyra, Sandbakken,
Præstsæterhellinga, Bokåsen og Skoglivegen

I tillegg til denne brua, ble det også oppdaget at brukaret
på østre side av Tingstadbrua og brukaret over Kittelåa
nedenfor Persbu også hadde fått skader. Dette ble
reparert ved å bygge opp igjen betongblokker og støpt
fast for å hindre at vannet får tak på innsiden.

Tynning er utført ved Dekarud, Åsbergshalla,
Mausethola og Purkdalen.
Det er tynnet 2.253 m3 i 2017

Kulturarbeider
Det er plantet 74.700 granplanter, derav 7.500
maskinelt.
Videre er det utført ungskogpleie på 27 da, og
grøfterensk på 387 da.
Markberedning er utført på ca. 250 da
Flomødeleggelser i vegen over til Vang

Statstilskuddet for gjødsling av skog ble videreført i
2017 og vi hang oss på med å gjødsle 1.470 daa i
Vollmarka. Hovedsakelig «4’er skog» som ble gjødslet
med tanke på å avvirke denne om ca. 10 år.

Ellers er utført vanlig vedlikehold med salting og
skraping der forholdene krever det.
Den nye veibommen ved Kvilheim fungerer bra.
Brikkene kan også brukes de andre bommene som fører
inn i Ringsakerfjellet. Oppdateringene av kortene må
imidlertid oppgraderes hos de respektive.

Veger
Det er skiftet en del stikkrenner på hele vegnettet, samt
noe ekstra-arbeid ved flomskade.
18. mai tok store vannmasser med seg brukarene og litt
av veibanen på hver side av brua ved Præstsæterbekken
på vegen over til Vang. Vegen ble umiddelbart stengt,
og arbeidet med å erstatte brua startet raskt. Vi fikk etter
hvert et godt tilbud på et stort rør som hadde litt større
åpning enn det som var der fra før. Det måtte utføres
noe opprenskning og graving for å forberede nedlegging
av det nye røret. Den 22. juni ble det nye røret lagt ned
og etter overfylling og oppgrusing, ble vegen åpnet for
trafikk igjen den 23. juni. Vi ble innvilget erstatningsoppgjør fra naturskadefonnet på omtrent det røret kostet.
Så nettokostnad på flomskadene ble minimale.

Jakt og fiske
Ringsaker jakt- og fiskeområde (RJFO) DA.
Sammenslutningen omfatter eiendommene Pihl AS og
Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes
bygdealmenninger. RJFO dekker et areal på ca. 600
kvadratkilometer, hvorav 290 kvadratkilometer består
av produktiv skog. Omsetningen i 2017 var på 4,083
mill. kroner. Det er ca. 435’ mere enn i fjor og
årsresultatet ble på 2.260 mill. kroner. Overskuddet fra
salg av hjortevilt er fordelt etter antall felte dyr, mens
overskuddet fra annen virksomhet er fordelt etter andel i
selskapet. Furnes Almenning har 20 %.
Vår andel av overskuddet var på 444.976 kr hvorav
hjortevilt utgjorde 364.976 kr.

Småviltjakt og fiske
Fiskekortsalget har hatt en nedgang med 916 kort som er
22,5 % ned Det ble solgt 3152 kort mot 4068 året før.
Småviltkort har hatt en oppgang med 274 solgte kort,
861 mot 587 året før.
Fellingsresultat elg i Furnes Almenning
Under elgjakta i 2017 ble det felt 31 dyr.

Nytt rør i Præstsæterbekken i vegen over til Vang
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Antall

%

Eldre okse

7

22,6

Eldre ku

2

6,5

Ungdyr hann

5

16,1

Ungdyr hunn

5

16,1

Kalv hann

6

19,3

Kalv hunn

6

19,3

Sum

31

100

Gjennom våren ble det etter hvert klart at hele
tavlerommet måtte skiftes ut. I tillegg kom ny trafo for å
sikre at anlegget hadde nok og stabil strømtilførsel.
Monteringen av utstyret skulle ha kommet i gang 15.
oktober, men p.g.a av stor arbeidsmengde hos Ringsaker
Ind. Service, kom det ikke i gang før i uke 48. Med
montering og trekking av kabler som pågikk i 3 uker,
ble det for knapp tid før jul for å prøvekjøre anlegget.

Sag og Høvleri
Trelastsalget har også i år hatt en oppgang i omsetning
sammenlignet med året før. 460.000 ble oppgangen i
2017. Fortsatt fokus på kvalitet og utbytte gir en positiv
utvikling i volum og omsetning. Tilbakemeldinger fra
kundene på våre produkter er meget bra.
Det er omsatt byggevarer for 2.3 mill. i 2017 – noe som
er ca. 300` mindre enn fjoråret.

«Nysaga» før montering

Sagbruket gikk fra januar og inn i uke 19. P.g.a av
ombygging ble det ikke drift på saga høsten 2017.

Lastebilen vår som blir brukt til brøyting, gruskjøring,
samt ved/trelastkjøring brant den 20. november. Det ble
da besluttet å investere i en tilsvarende bil som dekket
det behovet vi har. Vi kom over en pent brukt 2012
mod. med krok, som det måtte bygges på brøytefeste og
hydraulikk. Den ble tatt i bruk like før jul.

Høvleriet har gått hele året unntatt påske og juleuka. Det
ha vært en produksjonsøkning på 9,7 %
Produksjon på sag og høvleri i antall m3:

2015

2016

2017

Forbruk tømmer (ub)

5 374

6 957

4 877

Produsert skurlast

2 607

3 567

2 483

M3 høvellast/justert

2 690

2 766

3 035

Investeringer/større vedlikehold
Så fort skursesongen var over, begynte arbeidet med å få
inn den nye sagenheten som vi kjøpte brukt, og som
hadde vært i Sverige for overhaling. For å få ut Splitta,
og få plass til den nye saga, måtte vi gjøre en del
bygningsmessige forandringer. Utbyggene som før
inneholdt hugger, honuttak og uttak av grove
dimensjoner, ble nå innlemmet i saghuset. Taket ble
hevet, slik at det flukter med takket inne i saghuset. Nytt
hus for hugger, ble murt i Leca mellom saghus og
flisbingen.

Utbrent lastebil
I forbindelse med at lastebilen sto inne i garasjen da den
brant, ble det veldig mye sot og røyklukt inne i garasjen.
Det ble derfor skiftet ut all gips på alle vegger og
takflater, som ble malt etterpå. Dette arbeidet ble utført
av egne ansatte. I tillegg måtte det elektriske anlegget
fornyes.

Alt utstyret som var kjøpt inn, ble overhalt og lakkert av
egen ansatte gjennom vinteren. Det som manglet, eller
som ikke lenger var funksjonelt, måtte kjøpes av
Ringsaker Industriservice som også monterte og justerte
alt utstyret.

Organisasjon og bruksberettigede
Årsmøtet ble holdt på Kvilheim den 6. april med 42
møtedeltagere tilstede.
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Pr. 31.12.2017 var det 284 bruksenheter med
almenningsrett i Furnes Almenning. Utbetalte
bruksrettsytelser var i 2017 på kr. 1 150 985.

Ansatte og arbeidsmiljø
Per Dæhlin gikk av med pensjon høsten 2017.
Sykefraværet var på 2,42 % i 2017. Arbeidsmiljøet ved
bedriften anses som godt. Det har ikke vært alvorlige
arbeidsuhell i bedriften i løpet av året.

Miljø
Furnes Almenning er medlem av Mjøsen Skogs FSC
gruppeordning (FSC-C103764) og skogforvaltningen på
eiendommen skjer i tråd med FSC prinsipper og
kriterier. Mjøsen Skogs gruppeordning er FSC sertifisert
av Soil Association Woodmark.
I tillegg er Furnes Almenning medlem av Mjøsen Skogs
PEFC gruppe-ordning, og følger Norsk PEFC
Skogstandard.
Furnes Almenning bidrar til binding av CO2 i
atmosfæren og, ifølge skogbruksplanen, med 600 000
tonn og dermed reduksjon av drivhuseffekten. Dette
skjer gjennom et aktivt skogbruk og sterk satsing på
skogkultur. Vi har utarbeidet en Landskapsplan som
danner grunnlag for ivaretakelse av ulike hensyn ved
den totale forvaltningen og drift av skogen.
Siste skogstakst viser en tilvekst på 19.350 m3.

Lassbærer i aksjon ved Bokåsen
Følgende naturreservater berører almenningen:
Hemmeldalen, Endelausmyrene, Harasjømyrene og
Brumundsjøen naturreservat med til sammen ca. 24.000
daa. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet. I tillegg
er det avsatt 981 daa med nøkkelbiotoper. Det er ikke
kjennskap til endring eller konflikt knyttet til
naturreservater og nøkkelbiotoper i 2017.
Almenningen bidrar med tilrettelegging av stier og
løyper. Det er god kontakt mot hyttevelforeninger.
En stor del av sagtømmeret foredles på eget sagbruk.
Det benyttes i all hovedsak lokale entreprenører og lokal
arbeidskraft. For å levere trelast og biprodukter til
enkelte kunder er kravet at også sagbruket må være
PEFC sertifisert. Dette skjer direkte overfor Norske
Veritas, der vi dokumenterer opprinnelsen av tømmer og
innkjøpt trelast, samt ha rutiner for eventuelle avvik.
Det har ikke vært registret hendelser som påviselig har
medført endring i flora og fauna. Det har
heller ikke blitt registrert avvik knyttet til andre
miljøverdier eller forurensing av det ytre miljø.
Furnes Almenning er ikke kjøper av virke som ikke er i
henhold til lover og regler.

Hogstkvantumet de siste åra har ligget godt under
tilveksten. Det var i 2014 en del snøskader i enkelte
områder. Vi valgte å ikke avvirke dette, men heller følge
med på utviklingen i forhold til billeangrep osv.
Snutebillen ser ut til å være en årsak til avgang på
nyplantinger. Det føres oppsyn med foryngelsesfelter.
Skogens tilvekst og tilstand vurderes samlet sett til å
være tilfredsstillende.

Økonomisk resultat
Den totale omsetningen i 2017 endte på kr. 28 265 041.
Driftsresultatet ble på kr 4 558 767. Etter skatt og finans
ble resultatet kr 4 322 237.
Årets bruksrettsytelse ble på kr 1 150 421.
Med henvisning til regnskapslovens krav til innhold i
styrets beretning, bekreftes det at regnskapet er
utarbeidet basert på forutsetning om fortsatt drift.
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Styrets takk
Styret vil takke alle ansatte og samarbeidspartnere for stor innsats og godt arbeid i 2017.

Kvilheim,8. mars 2018
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