
Flaksjø og Lillefjell Bygdealmenning 

 

 

Årsmelding 2018 

 

Årsmøtet ble holdt i Øfsti Grendehus 19. april 2018. Årsmøtedokumentene ble lagt ut på servicetorget, 

Stjørdal rådhus tre uker før møtet. Det kom ingen merknader til innkallingen. 

Årsmøtet ble gjennomført i samsvar med «Lov om Bygdeallmenninger».  

Det er blitt holdt seks styremøter og behandlet 35 saker fra årsmøtet 2018 til årsmøtet 2019. 

 

Skogsdrift: 
Det ble sommeren 2018 blinket følgende: 

7 utvisninger: 64 kbm tømmer i B33 sør for veien inn til Rotbuvollen. 

9 utvisninger:    45 kbm ved langs veikanter, Strætesvollen og B16 Rotbuvollen.  

 

Styresak 4. juni 2018, det vedtas at det fra 2019 kan søkes om to års utvisning på et år. 

 

Avvirkningsoversikt:    

 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kbm 320 338 335 335 235 224 148 104 158 121 109 

Utvisninger 27 26 30 27 18 19 12 10 14 12 11 

 

Årets avvirkning har jevnt over hatt gode driftsforhold. 

 

Skogkultur: 

Nyplanting: B34, ved Rotbuvollen, ca 2000 planter, og 14 dekar.  

                    B58, Holmsvollen, ca 1000 planter og 6 dekar, totalt 3000 utplantet. 

 

Ungskogpleie: Deler av B34, ved Bergsvollen og driftsvei, ca 25 dekar. 

 

 

Driftsveger/vedlikehold: 

Flaksjøvegen. 

Vegen er i god stand og Einar Rønning fortsetter fremdeles med snøbrøyting etter behov. 

Det er fortsatt behov for rydding av vegkanter, spesielt ved veien til Moatjønna. Ferdig blinket/ryddet 

frem til snuplass innenfor Holmstjønna i år. 

 

Legger fram egen driftsmelding fra veistyret. 

      

Elgjakt: 

Styret har startet anbudsrunde med to ulike interessenter om en treårs kontrakt.  

Det ble i år felt følgende dyr: 1 liten okse, 2 stk 1,5 åringer, og 1 kalv. Ingen hjort. Kvoten var 4 dyr 

(med mulighet for ett tilleggsdyr) og 1 hjort. Leie av Øfstivollen er også med i kontrakten. 

 

Jakt: 
Administrasjon/salg av kort utføres av Geir Johan Einang. Det ble vedtatt å øke årskort for 

småviltjakta til kr 500,- (400,- for bruksberettigede). 

 

Det er solgt 15 stk småviltkort. Det er meldt tilbake om følgende fangster, 1 røy, 2 orrhøner, 1 tiur, og 

5 jerper. I tillegg er det felt 1 hare. Jegerne melder om lite fugl. 

 

Bruksrettregisteret:  

Styret har vedtatt at dette må oppdateres og gjennomgås. Det ble 9. januar 2019 holdt et 

informasjonsmøte omkring dette i Øfsti grendehus med godt oppmøte. Styret arbeider videre med 

dette.  

På styremøte 21. januar 2019, slås det fast at Flaksjø- og Lillefjell er en bygdealmennning, dette med 

bakgrunn i et forlik styret av 1922, gjorde med Landbruksdepartementet. 



Flaksjø og Lillefjell Bygdealmenning 

 

 

 

Øfstivollen: 

Ole Håve fungerer som vaktmester, og foretatt jevnlige oppgraderinger og innkjøp. 

I 2018 har det vært 86 overnattinger mot 107 i 2017. Arne Stene er ansvarlig for utleie.  

Øfstivollen har hatt 4 søndager åpent for servering med godt besøk. 

 

Utmarksbeite: 

Det ble i 2018 sluppet 60 stk voksne sau og lam på beite, fra en bruksberettiget. Ingen tap. 

 

Lunningsplasser og driftsveier: 

Med kvantumet som pr i dag taes ut, er det tilstrekkelig lunningsplasser. Det er aktuelt å vurdere litt 

tilrettelegging/graving på begge sider av veien inn til Rotbuvollen. 

 

Bygdeallmenningen på Facebook og egen hjemmeside: 

Pr mars 2019, har vi 159 følgere (147 følgere i mars 2018), inklusive en del som ikke er 

bruksberettiget. Pr i dag er dette en offentlig side. 

Det ble sommeren 2018 opprettet hjemmeside, dere finner den på flaksjø.no 

 

Norsk Almenningsforbund: 

Et enstemmig styre har vedtatt at vi søker om medlemskap i NALF, på styremøte 7 mars-19 ble det 

informert om at vi er tatt inn som medlem. Dette for faglig støtte, interessefellesskap.  

Styrets leder stilte for bygdealmenningen på møte i NALF på Steinkjer. 

 

Forsvaret/Forsvarsbygg: 

- Fortsatt jobbes det med oppgjøret for grensegaten som berører allmenningen, et tilbud er 

mottatt, men vi jobber fortsatt med et mulig makeskifte, samt er i dialog med de andre berørte 

grunneierne. 

- Fra eiendommer rundt bygdealmenningen er det nå levert splintvirke uten reduksjon i pris. 

- Gjennomgang av avtaler og kontrakter 

 

Kristiankåken: 

Arne Bakken fungerer som vaktmester. 

 

 

 

 

Vi takker for dugnadsinnsats og samarbeidet i 2018. 

 

    Petter Slungaard                Pål Bæverfjord  Egil Petter Stræte  

   sign.               sign.              sign.       

               Geir Johan Einang                 Arne Stene  

              sign.                                      sign.   

                                                 
           

 


