ÅRSBERETNING
OG REGNSKAP
2019

ÅRSMØTE GRAN ALMENNING
PÅ GRANAVOLDEN GJÆSTGIVERI 1.04.2020 KL 18.00
-----------------------------------------------------------------------------------

DAGSORDEN:
SAK 1:

Godkjenning av innkalling og saksliste.

SAK 2:

Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité

Pause fram til 18.30
SAK 3:

Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.

SAK 4:

Årsberetning og regnskap m/revisjonsberetning.

SAK 5:

Planer for kommende års virksomhet.

SAK 6:

Valg av revisor.

SAK 7:

Styremedlemmenes godtgjørelse.

SAK 8:

Innkomne saker.

SAK 9:

Valg av møteleder til årsmøte i 2021.

Det åpnes for valg fra kl. 18.00 til 20.00

Forsidebilde: Rik granblomstring i 2019. Foto: Harald Kvam
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Årsberetning og utdrag av regnskap 2019 for:

GRAN ALMENNING
STYRETS BERETNING

Gran Almenning er en bygdeallmenning med totalt ca. 185 700 da skog, herunder
noe innkjøpt skog, beliggende i Gran, Lunner, Jevnaker og Hurdal kommuner, der
virksomheten omfatter skog og utmarksutnyttelse. Allmenningen eier også 100 % i
Gran Almenning Invest AS og Gran Almenning Eiendom KS som er opprettet for
å eie og drifte forretningsbygget Almenningstråkket i Gran sentrum, samt 17 % i
Miljøvarme Hadeland AS. Fra 1.1.2018 er allmenningen andelseier i Gausdal
Bruvold SA.
Styret:
Styret har hatt følgende sammensetning:
Torstein Johnsrud (formann), Øystein Alm, Sondre Imsgard , Knut Ensrud og Birgitta Smedsrud.
Varamedlemmer: Rolf Magne Berget, Dag Løvhaug og Finn Hvalsbråten fra valgår 2016, samt
Gunnar Gisleberg og Øystein Stenseter fra valgår 2018.
Valgkomiteen består av: Kjell Ove Hvalstad, Astrid Onsaker, Berit Raknerud, Anders Tokerud
og Gunnar Skiaker.
Almenningsbestyrer:
Revisor:
Allmenningsrepresentant i Miljøvarme Hadeland AS:
Allmenningsrepresentanter i Gran Almenning Invest AS:
Allmenningsrepresentanter i Gran Almenning Eiendom KS:

Knut Narvestad
Morten Berg, Deloitte AS
Knut Narvestad
Hele styret
Hele styret

Antall styremøter:
Antall befaringer for styret:
Antall eiendommer befart:

7 med 82 saker
1 bruksrettsbefaring
0 av styret

Allmenningen er medlem i følgende bransjeforeninger:
Norsk Almenningsforbund
Skogbrukets Landsforening/NHO Mat og Bio

Viken Skog SA
Gran Handel og Håndverk

Årsmøtet ble arrangert på Granavolden Gjæstgiveri den 10. april. Det møtte 22 bruksberettigede
og kårfolk samt styret. Videre møtte André Thorsbakken fra Deloitte AS.
Allmenningens representanter under Norsk Almenningsforbunds årsmøte på Honne Hotell var
Torstein Johnsrud og Knut Narvestad. Knut Narvestad representerer Gran Almenning i Gran
Vest Vald.
Bruksrettsforhold:
Pr. 31.12.19 er det 499 eiendommer som har bruksrett i allmenningen. 3 eiendommer fikk
inndratt bruksretten i 2019. Manntallet ajourføres fortløpende, primært etter innspill ved
eierskifte. Eiendomsregisterskjema er lagt ut på allmenningens hjemmeside som skal brukes ved
eiendomskifte. Alle eiendommer må fylle ut dette og sende inn til allmenningen ved denne
gjennomgangen.
En eiendom som fikk inndratt bruksretten i 2018 valgte å prøve sin sak.. Dommen i tingretten, som ikke
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er anket, gir allmenningen medhold på alle punkt. Dommen bygger på høyesterettsdommen fra 2001 og
gir en god veiledning i de vurderinger som skal foretas i denne type saker.

Styret gjennomgikk nivå på bruksrettsytelsene og valgte å forbedre disse i vesentlig grad,
herunder økte trelastrabatten til 75 %. Se allmenningens hjemmeside www.gran-almenning.no.
I forbindelse med salg av en jordbrukseiendom med seter ble det lagt opp til separate salg der
setra ble ønsket solgt som fritidseiendom, noe styret ikke aksepterte. Setra ble overtatt av
allmenningen som videresolgte til annen bruksberettiget eiendom der det ble stilt betingelse om
at vollen skulle tas i bruk og at bygningene skulle settes i stand.
Bruksrettsytelser i 1.000 kr
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500

Trebesparende
Trelast og flis

1000
500
0

Eiendom
Det er innløst en hyttetomt i Engensmarka gnr 60 bnr 19, der opprinnelig festekontrakt ga rett til
innløsning.
Gran Almenning Invest AS
Gran Almenning Invest AS eies i sin helhet av Gran Almenning og har som formål å drive
investeringsvirksomhet, herunder å være komplementar til selskapet Gran Almenning Eiendom
KS, samt det som er naturlig i forbindelse med dette. Styret og daglig leder er identisk som i
Gran Almenning.
Gran Almenning Eiendom KS - Almenningstråkket
Selskapet er et kommandittselskap med Gran Almenning Invest AS som komplementar (10 %)
og Gran Almenning (90 %) som kommandittist. Selskapet har som formål å eie og leie ut
forretningsbygg på Morstadjordet i Gran sentrum. Styret og daglig leder er identisk som i Gran
Almenning. Selskapet er opprettet med en total selskapskapital på kr 12 mill. Tomta festes av
allmenningen.
Norconsult har økt sitt leieareal med ca 50 m2 som tidligere var en del av allmenningens
leieareal. Alt areal er utleid.
Miljøvarme Hadeland AS
Selskapet eier og driver fjernvarmeanlegg i Mohagen og nye Harestua sentrum, samt nærvarmeanlegg basert på flis ved Lunner Alders og Omsorgssenter. Med bakgrunn i omfattende
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nybygging på Harestua og allerede sprengt kapasitet på fyrkjelen ble det vedtatt å investere i ny
fyrsentral og det ble i den forbindelse foretatt en emisjon mot eierne, der Gran Almennings
andel var kr 977 910 (17%). Fyrsentralen er under oppføring i eldre lagerbygg hos Lunner
Almenning og vil være klar for prøvefyring fra februar i 2020. Denne vil gi varme til Lunner
kommunes nye omsorgssenter og Lunner Almennings nye forretningsbygg som begge er under
oppføring, i tillegg til øvrig bebyggelse som i dag er knyttet til den gamle fyrsentralen ved
Lunner barneskole. Enova har innvilget 40 % investeringsstøtte.
Personalforhold
Det er 2 ansatte i administrasjonen og 4 i skogen, samt en med avtale ut juni. Det er ingen
kvinnelige blant de ansatte, men 1 av 5 styremedlemmer er kvinner. Likestilling vektlegges i
lønns- og arbeidsforhold.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet på Gran Almenning er godt. Allmenningen er tilknyttet Stamina
bedriftshelsetjeneste. Sykefraværet i 2019 var 5,9 % (2,9) herav langtidsfravær 3,2 % (1,1)
(fjorårstall i parentes). Fordelt på arbeidstakergrupper utgjør sykefraværet 7,9 % (5,2) blant
skogsarbeidere herav langtidsfravær 4,6 % (3,5), og 1,5 % (0,3) blant funksjonærer. Det har ikke
forekommet arbeidsuhell som medførte sykefravær. Bedriften har innskuddsbasert
pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

Tømmersalg er selve grunnlaget for bruksrettsytelser. Foto: Harald Kvam
Ytre miljø
Allmenningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover drivstofforbruk knyttet til
maskiner og redskap. Det er ikke registrert utslipp av olje eller andre forurensende stoffer til det
ytre miljø. Registrerte kulturminner, nøkkelbiotoper og spesielle viltbiotoper er innarbeidet på
digitalt kart som sammen med GPS er grunnlag ved maskinelle drifter. Det er rutiner for
istandsetting av sporskader etter drift. For skogforvaltningen er det utarbeidet godkjent
forvaltningsplan med kartfestet miljøareal. I dette miljøarealet inngår registrerte nøkkelbiotoper,
avsatt som administrativt vern, samt naturreservater tilsvarende 8,8 % av allmenningens
totalareal (Gullenhaugen 6 180 da, Samsjøberga 4 050 da, Snellingsrøysene 800 da, Styggdalen
75 da, Avrillen 4 660 da og Vesleådalen 495 da).
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Allmenningens skogforvaltning er både PEFC og FSC sertifisert gjennom Viken Skog SA
(gruppesertifisering) etter ISO 14001 og Skogbrukets Miljøstandard for bærekraftig skogbruk
samt Woodmark Allmenn Standard og Sjekkliste.
Beregninger ved hjelp av skogbrukets klimakalkulator viser at det er bundet 830 219 tonn CO2 i
trærnes stammevolum og 1 959 550 tonn CO2 hvis en tar med greiner, topper og røtter. Årlig
tilvekst stammevolum binder 34 939 tonn CO2, som tilsvarer det årlige CO2-utslippet fra 11 646
personbiler. Gjødsling i skog, som i 2019 ble gjennomført på 391 da i eldre produksjonsskog, vil
binde ytterligere CO2 i kommende 10-årsperiode.
Markedsutsikter
Det har vært full avsetning og god pris på alle tømmerkvaliteter i 2019, men noe lavere
byggeaktivitet i 2. halvår og mye skogskader ute i Europa som følge av stormfellinger,
barkbilleangrep og tørkeskader førte til prisnedgang og treg innkjøring, noe vi drar med oss inn i
2020. Igangsettingstakten på nye boliger er redusert mot 2018. Vi har imidlertid tro på at dette
vi rette seg utover i året. Mange større byggeprosjekt både i Norge og Europa har fått øynene
opp for at å bygge i tre gir bedre klima- og miljøløsninger med akseptable byggekostnader.
Store investeringer både i trelastbruk og masseindustri vil bidra til høy etterspørsel etter tømmer
over tid, samtidig som det i stadig større grad dukker opp nye produktområder basert på tre.
Framtidsmulighetene for skogen er meget gode framover om enn det fortsatt vil være opp- og
nedturer.
Regnskap og økonomi i 2019
Sum driftsinntekter i 2019 var kr 15 563 027 mot kr 81,2 mill. i 2018.
Allmenningens driftsresultat ble kr 1 238 126 mot kr 44 170 423 i 2018. Forskjellen skyldes i
hovedsak at salg Sagatangen og utsalg ble ført som driftsinntekt i 2018. Årets finansresultat,
inklusiv Gran Almenning Invest AS og Gran Almenning Eiendom KS, ble på kr 4 261 759 mot
kr 1 541 068 i 2019.
Gran Almenning Eiendom KS hadde et overskudd på kr 1 352 448, der allmenningens andel
utgjør kr 1 217 203. Gran Almenning Invest AS hadde et overskudd på kr 61 541 etter skatt.
Miljøvarme Hadeland fikk et underskudd på kr 647 884 i 2019, bl.a. med bakgrunn i høyt
forbruk av strøm ved anlegget på Harestua for å kunne dekke varmebehovet. Styret i Gran
Almenning har vedtatt å nedskrive allmenningens verdi i selskapet med kr 110 111 til kr 1 153
662 som er 17 % av selskapets bokførte verdi pr. 31.12.2019.
Regnskapet i allmenningen er gjort opp med et resultat på kr 4 419 062 mot kr 37 105 622 i
2018. Bruksrettsytelser utgjør kr 3 666 536, mens ytelsene i 2018 var kr 4 001 414.
Det er utført investeringer i skogkultur og vegopprustning til en samlet sum av kr 2 742 270 etter
statsbidrag, noe som er finansiert med skogfondmidler. For øvrig ingen større investeringer.
Allmenningens likviditetsbeholdning var kr10 412 243 pr. 31.12.19. Kortsiktig gjeld kan
nedbetales med de mest likvide omløpsmidler. Selskapets finansielle stilling og likviditet anses
god. Totalkapitalen ved utgangen av året var kr 174,6 mill. mot kr 152,9 mill. i 2018.
Egenkapitalandelen er endret fra 90,8 % til 93,3 %.
Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Gran Almennings eiendeler og gjeld,
finansielle situasjon og resultat. Forutsetning for fortsatt drift er til stede, og lagt til grunn for
årsregnskapet for 2019.
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SKOG OG UTMARK
Opplysninger om drift, skader m.v.
Vinteren 2019 kom med normale temperaturer og gode snøforhold. Våren kom tidlig med gode
temperaturer på dagen og kalde netter. Forsommeren var kald og våt. Sommeren ble normal,
med enkelte varme perioder. Høsten ble våt og relativt kald, med snø og stabilt vinterføre i
november og desember.
Den varme og tørre sommeren i 2018 førte med seg en ekstrem blomstring og frøsetting på gran
og bjørk våren 2019. Grana blomstret i alle høydelag fra de laveste områdene ved Randsfjorden
og opp til de høyeste åsene.
Den kalde og våte forsommeren begrenset oppblomstringen av granbarkbiller, men det ble
likevel registrert mye biller uten at dette har medført store skader på skogen på allmenningen.
Det blir fortsatt registrert skader av gransnutebille på 1 – 2 år gamle plantinger.
Det er ikke registret vesentlige beiteskader av elg.

Vårtynning ved Surka. Foto: Harald Kvam
Vinterdriftene i 2019 ble gjennomført i områdene rundt Leirsjøen og ved Risbakken. Det ble
gjennomført hogst i Jønnesmarka og i Engensmarka på vestsiden av Randsfjorden på
sensommer/høst. Det ble også gjennomført ei drift ved Helleren på Øståsen på høsten. Alle
grandriftene er gjennomført som flatehogster, mens furudriftene er gjennomført som
frøtrestillingshogster.
Maskinell tynning ble gjennomført mellom Surka og Midtmoen på våren og mellom Surka og
Leirsjøen på høsten.
Avvirkning:
Gran
Furu
Utvisning ved
Sum

Sagtømmer Massevirke Energivirke
m3
m3
m3
5 882
4 629
566
3 236
1 768
9 118

Utvisning av selvhogst ved;

6 397

Ved m3
1 166

566

10 stk. a 6 fm3 - 60 m3
8

60
1 226

Sum
12 243
5 004
60
17 307

Total avvirkning:
Tynning:
Balansekvantum

17 307 m3 herav 0 % manuelt.
3 333 m3
19 100 m3 (Brutto med topp og avfall)

Av sluttavvirkningskvantumet:

55 % sagtømmer (inkl. pallevirke)
40 % massevirke og energivirke
5 % ved

Salg av tømmer og ved:
Gran Tre
Industri

Sagtømmer Massevirke Energivirke
m3
m3
m3
6 248
3 172
9 420

Sum
6 248

5 847

246

9 265

5 847

892
1 138

892
16 405

Andre kjøpere
Sum

Ved m3

0

Markberedning Storåbrenna. Foto Harald Kvam.
Skogkultur:
Nyplanting:

Gran:
Furu:

33 420 planter
9 980 planter -

332 da.

Suppleringsplanting: Gran:

32 100 planter -

376 da

Ungskogpleie:

Øståsen:
Engensmarka
Jønnesmarka

539 da
128 da
31 da

Markberedning:
Gjødsling:

Øståsen:
Øståsen

457 da
391 da
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Plantingen i 2019 ble utført som vårplanting og høstplanting. Alle furuplantene ble satt ut som
vårplanting. Ett felt ble suppleringsplantet på Engensmarka. På Øståsen ble det
suppleringsplantet i Knatthaugen, Øvre Våja, langs Sagvollsvegen, Ståtjern og ved
Nordtangebråten. Ved all planting ble det nyttet 2-årige pluggplanter av gran og 1-årige
pluggplanter av furu.
Det ble i 2019 gitt statsbidrag til ungskogpleie, suppleringsplanting og gjødsling. På alt
skogkulturareal er det tatt hensyn til elgbeite. Planting og ungskogpleie ble utført av egne faste
skogsarbeidere og innleid hjelp fra Brandbu og Tingelstad Almenning.

Lasting av veggrus ved Piptobakk. Foto: Harald Kvam
Veger
Opprustingen av Grunntjernsvegen og Lomtjernsvegen er ferdigstilt. Snuplassen på
Storkleivavegen er ferdig opprusta, og det er også utført noe utbedring og bredding av
Vollengvegen og Storkleivavegen for å kunne transportere tømmer med bil og tilhenger. Dette
arbeidet er delvis utført av Vestre Hvindenvegen veglag.
Det er påbegynt opprustning med statsbidrag av Kvernsjøvegen fra Stormyra til Kvernsjøen. Det
er tatt opp grøfter og skifta stikkrenner på noe over halve strekningen. Vi tar sikte på å
ferdigstille denne vegen i 2020.
På Veståsen er det søkt om og innvilga opprustning med statsbidrag på Otermyrbakkvegen.
Dette arbeidet startes opp i 2020.
I forbindelse med opprustning av Lomtjernsvegen og Grunntjernsvegen ble det knust og utkjørt
veggrus fra fjelltaket ved Piptobakk. Dette arbeidet ble utført av Høitomt Fjellboring AS. I
tillegg til veggrus til opprustningprosjektene (omlag 12 km), ble de fleste vegene som naturlig
sogner til grustaket vedlikeholdsgruset med 0,25 m3/lm (omlag 22 km). Det ble totalt knust opp
14 476 m3 veggrus. Av dette ligger 2 178 m3 på lager og skal bl.a. benyttes på Kvernsjøvegen.
På Øståsen er det utført vegkantrydding, høvling, slodding med Drammensslodd,
stikkrenneskifting og grøfterensk. Salting ble gjennomført på de mest trafikkerte vegene, noe
som anses som et viktig vedlikeholdstiltak for å redusere at vegens bindstoff støver bort.
På Veståsen er det utført høvling og slodding med Drammensslodd.
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Oppgave over beitedyr:
Forenheter pr
dyr
500
100

Dyreslag
Storfe
Sau og lam
Forenheter i alt

2019
564
2 795
561 500

2018
764
3 576
739 600

2017
573
1 231
409 600

Det er ikke meldt tap til ulv i 2019 i Gran Almenning, men det var besøk av ulv på
Romeriksåsen på våren og på Veståsen før jul. Sistnevnte ble felt på Sokna. Tapsprosent sau
3,9 % (3,3), lam 3,8 % (5,2) og storfe 0,2 % (0,8).
Sommeren var fuktig og kjølig. Det ble sluppet lite dyr sammenlignet med tidligere år med
unntak av 2017 da mange ble holdt tilbake som følge av ulveangrep. Sankinga gikk meget bra!

Beitedyr langs Sagvoldsvegen. Foto Harald Kvam
Jakt og fiske
All elgjakt, samt småviltjakt og fiske på Veståsen organiseres av allmenningen. Småviltjakta og
fisket på Øståsen administreres av Gran Jeger- og Fiskerforening. Allmenningen selger et
begrenset antall småviltkort for utenbygdsboende via internettportalen Inatur. Elgforvaltningen
er organisert i storvald der Gran Almennings Østås utgjør et storvald og allmenningens arealer
på Veståsen inngår i Gran Vest Vald. For Øståsens vedkommende er vi medlem i Øvre
Romerike elgregion (ØRE), som tar sikte på å samordne grunneiere, gi råd i forvaltningen av en
felles elgstamme og være et felles talerør mot ulike myndigheter.
Elgjakt:
Elg

Fellings

Fellings Felte

tillatelser prosent
Øståsen
Veståsen

17
7

82,4
42,9

Kalv
5
0

Dyr 2019
1 1/2
Okse Ku
år
2
7
0
1
2
0

Kalv
2
0

2019
2 105 kg
198 kg
0 skutt
98 kg

Samlet kjøttvekt på de 17 (11) felte dyra var:
Den tyngste oksen veide:
Gjennomsnittsvekta for ku var:
Gjennomsnittsvekta for ungdyr (3) var:
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Dyr
1 1/2
år
2
0

2018
Okse

Ku

6
1

0
0

2018___
1 623 kg
226 kg
0 skutt
112 kg

Gjennomsnittsvekta for kalv (5) var:

46 kg

49 kg

Det ble skutt 15 dyr på Øståsen etter noe lavere tildeling enn tidligere år med bakgrunn i lave sett
elg tall og det ble ikke delt ut voksne hunndyr. 1 kalv veide bare 27 kg, og er ikke med i
snittvekta i tabellen over, men det er dessverre generelt dårlige vekter.
Sett elg pr dagsverk ble 0,11 mot 0,14 i 2018, 0,08 i 2017 og 0,19 i 2016. Elgbestanden virker å
være på et vesentlig lavere nivå enn målet i bestandsplanen som er omlag 0,2 sette elg per
jegerdagsverk. Beiteregistrering i 2019 viser at det ikke er påvist elgbeiteskader i
furuforyngelsene av skadelig omfang. Det skal utarbeides ny bestandsplan for elg på Øståsen i
2020.
I allmenningens område på Veståsen ble det skutt 3 (1) dyr, mot 33 i hele valdet. Sett elg pr
jegerdagsverk var vesentlig lavere enn snitt for valdet, men viste en klar bedring mot året før.
Hjortejakt:
Det er solgt 10 hjortekort i 2019 på Øståsen, men ikke skutt noen dyr.
På Veståsen ble det skutt 6 dyr i hele Gran Vest Vald, ingen på allmenningen.
Rådyrjakt:
Bukkejakt på rådyr ble gjennomført fra 10.8 både på Øst- og Veståsen.
Rådyrjakt i Engens- og Jønnesmarka er leid bort til privat jaktlag, men det ble ikke skutt dyr i
2019.
Småviltjakt:
Småviltjakta forøvrig startet 10.9 i begge områder. For all småviltjakt ble det krevet
sauerenhetsbevis ved bruk av hund i september og oktober. For jakt i allmenningen er det ikke
tillatt å bruke hund ved skogsfugljakt før elgjakta. GJFF gjennomførte predatorjakt og
skogsfugltaksering, denne gang med negativ utvikling i telleresultater, noe som medførte at
fredning av brunfugl både for Øst- og Veståsen.
Salg småviltkort Øståsen

2019

2018

2017

Bruksberettigede/GJFF-medl.

42

71

57

Andre innenbygdsboende

1

6

8

119

138

118

162

215

183

2019

2018

2017

Andre innenbygds

4

6

3

Utenbygds*

54

76

70

Sum

58

82

73

Gjestekort
Utenbygds
Almenning*

solgt

av

Gran

Sum
*Herav 16 weekendkort

Salg småviltkort Veståsen
Bruksberettigede

*Herav 0 weekendkort

Resultater av småviltjakta:
Øståsen:
År

Rådyr

Hare

Tiur

Røy

Orrhane

Orrhøne

Jerpe

Rype

And

Rev

Mink

Mår

2019

4

72

4

0

24

0

1

0

0

1

0

5

2018

3

65

8

9

24

15

1

1

0

5

0

4

2017

1

41

15

4

41

1

1

0

0

2

1

2
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Veståsen:
År

Rådyr

Hare

Tiur

Røy

Orrhane

Orrhøne

Jerpe

Rev

Mink

2019

1

0

3

0

15

0

1

0

0

2018

1

1

2

9

16

6

1

1

1

2017

0

3

3

2

10

3

1

0

0

Fiske
Det er kalket med 13 tonn (21) kalk fordelt på Fjellsjøen, Fjellsjøhandkle, Malsjøen og Ognilla.
Det er satt ut kimeteiner og drevet tynningsfiske med småmaska garn i en rekke vann, samt
sikfiske i Våja. Det er solgt 638 fiskekort til en verdi av kr 87 150 (82’).
Salg fiskekort Øståsen

2019

2018

2017

Bruksrett og medlemmer GJFF

67

78

67

Andre innenbygdsboende

70

58

70

Utenbygdsboende (Inkl. døgn- og ukekort)

501

427

501

Sum antall kort

638

563

638

Oppsyn
På Øståsen har allmenningen oppsynsavtale med GJFF, som driver oppsyn innen vegbilletter
jakt, fiske og generelt naturoppsyn.

BEHOLDNINGER
Beholdningsverdi tømmer i kr

2019
141 000

2018
31 500

2019
136
208
585
397
316
12047

2018
146
223
493
273
204
17 060

DIVERSE ENHETSPRISER
Maskindrift pr m3
Maskinell tynningshogst pr m3
Salgspris skurtømmer (gj.snitt lev bilveg) pr m3
Salgspris massevirke (gj.snitt lev. bilveg) pr m3
Salgspris energitømmer (gj.snitt lev. bilveg) pr m3
Elgretter gj.snitt pr felte dyr i kr
Gran 10. mars 2020
Knut Narvestad

Per Olav Grini
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Vårbilder fra Sagvolden. Foto: Harald Kvam
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RETNINGSLINJER FOR STEMMEGIVNING
VED VALG AV ALLMENNINGSSTYRE OG VALGKOMITE
VED
ÅRSMØTE I GRAN ALMENNING 1. APRIL 2020
SAK 2: VALG - ÅPENT FOR VALG KL. 18.00 - 20.00.
-------------Kandidatene til både styre og valgkomite er oppført på og velges ved bruk av samme
stemmeseddel.
Velgere som står oppført i manntallet med 2 stemmer, vil få utdelt - og kan levere - 2
stemmesedler.
Ureglementerte stemmesedler vil bli vraket. Dette kan være aktuelt hvis:
 det innleveres andre typer stemmesedler enn de som er utdelt av valgkomiteen.
 det er foretatt andre former for retting av sedlene enn kryssing (foran navnet).
 stemmesedler er merket, slik at der framgår hvem stemmegiveren er.
A. Valg av allmenningsstyre.
Det skal velges 3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. På stemmeseddelen er det oppført 6
kandidater etter forslag fra valgkomiteen. Evt. godkjente forslag til ytterligere kandidater settes
opp etter valgkomiteens forslag.
For at stemmeseddelen skal kunne telles med, må det være krysset (foran navnet) på minst 1
kandidat.
Det er ikke anledning til å føre opp et navn flere ganger, eller å føre opp nye navn på
stemmeseddelen.
Valgkommiteens forslag til kandidater er satt opp i alfabetisk rekkefølge.
Deretter er ført opp evt andre kandidater som er fremmet ved motforslag fra stemmeberettigede.
Disse er likeverdige og kan gis stemme (kryss foran navnet) hvis de ønskes innvalgt.
Det er antall stemmer den enkelte får som avgjør om vedkommende blir styremedlem,
varamedlem eller faller helt ut. Ved eventuell stemmelikhet, skal det foretas loddtrekning.
Størst innflytelse ved valget oppnås om en krysser av for 3 kandidater til styret.
B. Valg av valgkomite.
Det skal velges 2 medlemmer til valgkomiteen. På stemmeseddelen er det oppført 2 kandidater
etter forslag fra valgkomiteen, og kandidater etter godkjente forslag fra stemmeberettigede. Det
skal ikke velges varamedlemmer til valgkomiteen.
Reglene for stemmegivning er de samme som ved valg av styre, Dvs. at velgeren kun har
anledning til å påføre kryss (x) foran navnet på de, som ønskes innvalgt. Det er ikke anledning til
å føre opp et navn flere ganger, eller å føre opp nye navn.

Valgkomiteen i Gran Almenning
Kjell Ove Hvalstad –Berit Raknerud – Astrid Onsaker
Gunnar Skiaker – Anders O. Tokerud
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VALG AV ALLMENNINGSSTYRE OG VALGKOMITÉ
ÅRSMØTE I GRAN ALMENNING
ONSDAG DEN 1. APRIL 2020
VALGKOMITEENS FORSLAG TIL 3 STYREMEDLEMMER OG 3 VARAMEDLEMMER:

Øystein Alm
Rolf Magne Berget
Sondre Imsgard
Torstein Johnsrud
Dag Løvhaug
Harald Moger

2750 Gran
2750 Gran
3520 Jevnaker
2750 Gran
2770 Jaren
2750 Gran

Nåværende styre
Nåværende varamedlem
Nåværende styre
Nåværende styre
Nåværende varamedlem
Ny

VALGKOMITEENS FORSLAG 2 MEDLEMMER I VALGKOMITÉEN:

Kåre André Ensrud
Gunnar Skiaker

2750 Gran
2750 Gran

Ny
Nåværende valgkomité

Styremedlemmer på valg:
Torstein Johnsrud, Øystein Alm og Sondre Imsgard
Styremedlemmer ikke på valg:
Knut Ensrud og Birgitta Smedsrud
Valgkomitemedlemmer på valg:
Gunnar Skiaker og Anders O. Tokerud
Valgkomitemedlemmer ikke på valg:
Kjell Ove Hvalstad, Astrid Onsaker og Berit Raknerud
Presentasjon av nye kandidater:
Harald Moger
Sørenga
gnr 194 bnr 4
Harald er Laboratorieansvarlig TROX Auronor Norge AS
Kåré Andre Ensrud

Ensrud
gnr 242 bnr 4
Kåre Andre er storfebonde.
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Morgenstemning ved Avalsjøen. Foto: Harald Kvam

Skjerveknatten. Foto: Harald Kvam
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Har du besøkt vår hjemmeside?
(www.gran-almenning.no)
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