
 

 

 

 

Årsmelding 2019 

 

Årsmøtet 2019 ble holdt i Sorte Grendehus 23. april 2019. Årsmøtedokumentene ble lagt ut på 

flaksjø.no tre uker før møtet. Det kom ingen merknader til innkallingen. 19 var til stede. 

Årsmøtet ble gjennomført i samsvar med lov om bygdeallmenninger. Det var ikke valg i 2019. 

Det er blitt holdt åtte styremøter og behandlet 40 saker i 2019. 

 

Skogsdrift: 
Det ble sommeren 2019 blinket følgende: 

8 utvisninger  84 kbm tømmer            i B33 sør for veien inn til Rotbuvollen. 

 

6 utvisninger                  30 kbm ved             langs veikanter og B16 Rotbuvollen.  

 

 

Avvirkningsoversikt:    

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kbm 338 335 335 235 224 148 104 158 121 109 114 

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

 

Årets avvirkning har jevnt over hatt gode driftsforhold. 

 

Skogkultur: 

             Nyplanting: B58, Holmsvollen, 1000 planter og ca 6 dekar. 

 

             Ungskogpleie: Ikke utført i 2019. 

 

Skogbruksplan: 

Det er bestilt ny ressursoversikt/skogbruksplan med MiS, den utgående planen er fra 2008. Leveranse i 

løpet av 2020.  

 

Driftsveger/vedlikehold: 

Flaksjøvegen 

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

Det er fortsatt noe behov for rydding av vegkanter, spesielt ved veien til Moatjønna og mot 

Øfstivollen. 

 

Legges fram egen driftsmelding fra veistyret. 

      

Elgjakt: 

Jaktlaget gjennomførte sitt første år på en ny treårig kontrakt (2020-22). 

Det ble i år felt følgende dyr: 1 okse, 1 1,5 åring, og 1 oksekalv. Ingen hjort. Kvoten var 4 dyr (med 

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

 

Småviltjakt: 
Administrasjon/salg av kort utføres av Geir Johan Einang. 

Det er solgt 14 stk. småviltkort, hvorav to  til bruksberettigede. Det er meldt tilbake om følgende 

fangster, 1 dobbeltbekkasin, 2 orrhaner og 1 jerpe. Jegerne melder om nedgang på stor- og orrfugl, 

men litt mer ryper å se. Det er tatt 3 mår på felle. 

 

Bruksrettregister/manntall:  

Styret har utført en omfattende gjennomgang av bruksrettsregisteret. Styret er pliktig til å holde 



 

 

 

registeret oppdatert. Bruksrett er hjemlet i lov om bygdeallmenninger av 1992, § 2-1:  

«Bruksrett i bygdeallmenning ligger til jordbrukseiendommer innen det bygdelag som fra gammel tid 

har utøvd bruksrett i allmenningen.  

Med jordbrukseiendommer forstås eiendommer som etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og 

bruk har karakter av jordbruk».  

Gjennomgangen består i å vurdere om de enkelte eiendommene tilfredsstiller kravene til å ha 

bruksrett.  

 

Pr. januar 2019 var det 59 bruksberettigede eiendommer i registeret. 12. desember 2018 ble det sendt 

ut et varsel om gjennomgang og en invitasjon til et informasjonsmøte. Møtet ble gjennomført 9. januar 

2019 med godt oppmøte i Øfsti Grendehus. 27. februar ble det sendt ut brev til samtlige 

bruksberettigede der styret oppga de opplysninger som forelå for hvert enkelt bruk, dvs. gnr/bnr, eiere 

som skal stå i manntallet og antall dekar fulldyrka jord på bruket. Bruksberettigede ble oppfordret til å 

godkjenne eller sende korrigerte opplysninger. Styret mottok 34 svar. På årsmøtet 23. april deltok 

Sæbjørn Forberg fra Norsk Almenningsforbund. Han informerte omkring almenningsforbundet og 

regelverket for bruksrett. 

 

Styret begynte etter dette sin vurdering ut fra et register med oppdaterte arealtall. 11 bruksberettigede 

ble tilskrevet om bortfall av bruksrett i november 2019. Alle disse eiendommene har et fulldyrka areal 

på under 2,8 dekar. Styret var enstemmig for de ni minste eiendommene, mens for de to siste 

eiendommene som mistet bruksretten var det et flertall som avgjorde. De berørte ble gitt anledning til 

å komme med tilsvar. Styret mottok ett tilsvar om at bruksretten måtte vurderes på nytt. Styret 

opprettholdt vedtaket, men befaring av den aktuelle eiendommen og dens jordbruksdrift vil bli 

gjennomført i løpet av vekstsesongen 2020, med påfølgende ny vurdering av bruksretten.  

 

I tillegg til dette er fire bruksretter (eid av to ulike eiere) sammenslått til to bruksretter da ingen kan 

stemme for mer enn en bruksrett. Pr. 5. februar 2020, er det ut fra dette 46 bruksberettigede. Med 

unntak for den eiendommen som skal befares i 2020, anser styret seg for ferdig med gjennomgangen 

av bruksrettsregisteret for denne gangen. Det er anbefalt en grundig gjennomgang hvert tiende år. I 

mellomtiden er det vanlig oppdatering ved endringer i eiendomsforhold. 

 

Styret har en pågående tvist om bruks- og eiendomsrett på bygdeallmenninga. Dette ble det gitt en 

orientering om på årsmøtet i 2019. Saken har i 2019 blitt fulgt opp av advokater. Styret har engasjert 

Ola Oldren fra advokatfirmaet Bjerkan Stav i Trondheim. Styret mottok stevning den 7. januar 2020 

fra Inntrøndelag Tingrett som gjelder krav om bruks- og eiendomsrett på bygdeallmenninga  for 

eiendommer som saksøker eier, i og utenfor bygdelaget. Tilsvar ble gitt 23. januar der kravene ikke 

aksepteres. Hovedforhandlingene er foreløpig planlagt til mars 2020.  

 

Øfstivollen: 

I 2019 har det vært 97 overnattinger mot 86 i 2018. Arne Stene er ansvarlig for utleie.  

Øfstivollen har hatt  åpent for servering i seks søndager.  

3. august ble det holdt en vellykket utekonsert på Øfstivollen med bandet Ljom. Det var 97 betalende 

gjester og et økonomisk overskudd rundt kr 7000.   

 

Utmarksbeite: 

Det ble i 2019 sluppet 48 voksne sau og 87 lam på beite, fra en bruksberettiget. Det er meldt om 11 tap 

av lam. Foreløpig noe usikker grunn til tapene. 

 

Lunningsplasser og driftsveier: 

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

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

 

 

 



 

 

 

Logo: 

Bygdeallmenninga har fått utformet logo i 2019. Den ble ferdigstilt og godkjent i styremøte 5. februar 

2020. Logoen skal benyttes i brev og utadrettet kommunikasjon. 

 

Bygdeallmenningen på Facebook og egen hjemmeside: 

Pr. januar 2020 har vi 187 følgere (159 følgere i mars 2019) på Facebook.  Pr. i dag er dette en 

offentlig side. 

Vår hjemmeside, flaksjø.no, er generelt godt besøkt. 

 

Norsk Almenningsforbund (NALF) 

NALF ga i 2019 ut en bok, «Bygdeallmenninger i endring», hvor vår bygdeallmenning har fått omtale 

og bilder på trykk. Styremedlemmene har hatt en del dialog både med forbundet og tilsluttede 

bygdeallmenninger omkring relevante tema. 

 

 

 

 

Vi takker for dugnadsinnsats og samarbeidet i 2019. 

 

    Petter Slungaard                Pål Bæverfjord  Egil Petter Stræte  

   sign.               sign.              sign.       

               Geir Johan Einang                 Arne Stene  

              sign.                                      sign.   

                                                 
           

 


