
                                                                                                                 
 

  
  

  

Årsmelding 2021  
  
Årsmøtet i 2021 ble holdt i Sorte Grendehus 04.11.2021. Årsmøtedokumentene ble lagt ut på 
allmenningens nettsider tre uker før møtet. Etter fristens utløp kom det inn en innvending på 
årsmeldinga for 2020. Dette ble imøtekommet ved at styret utforma en tilleggskommentar som svar på 
innvendingene. Årsmeldinga ble godkjent med 14 mot 7 stemmer.   
Årsmøtet ble gjennomført i samsvar med lov om bygdeallmenninger. 21 bruksberettigede var til stede.  
Det er gjennomført 4 styremøter og behandlet 33 saker i kalenderåret 2021.  
  
SKOGSDRIFT 
Det ble sommeren 2021 blinket følgende:  
    

Virke  Utvisninger  Mengde  Bestand  

Tømmer  8 stk.  68 B64 og B72 mellom Rotbuvoll- og Ingeniørvegen  

Ved  8 stk.  41 Langs vegkanter, B48 ved Rotbuvollen og ved hytter 
  
  
Avvirkningsoversikt    
  

År  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

Kbm  335  235  224  148  104  158  121  109  114  125  109 

Ant  27  18  19  12  10  14  12  11  10  11  11 
  

Årets avvirkning har jevnt over hatt gode driftsforhold.  
  
Skogkultur 
             Nyplanting: 1500 stk i B61 sør for Rotbuvollvegen. 
             Ungskogpleie: Ikke utført i 2021.  
  
 
 
DRIFTSVEGER/VEDLIKEHOLD  
 
Flaksjøvegen SA  
Vegen er i god stand og Einar Rønning fortsetter fremdeles med snøbrøyting etter behov som betales 
av allmenningen. Det legges fram egen driftsmelding fra vegstyret. Geir J. Einang og Petter Slungaard 
har representert bygdeallmenningen i vegstyret.  
  
Veger som bygdeallmenningen har eneansvar for  
Vegkantene på strekningen Demningen – sørsida av Flaksjøen ble slått med kantpusser. Langs 
Flaksjøen og strekningen fra avkjørselen til Øfstivollen og mot Moatjønna ble gruset med subbus. For 
at det skal bli framkommelig med lastebiltransport må det til en kraftigere rydding i vegkantene.    

  
 
  



                                                                                                                 
 

JAKT  
       
Elgjakt 
Jaktlaget gjennomførte sitt tredje og siste år i nåværende kontrakt  
Det ble i år felt følgende dyr: 1 ku, 2 ungokser og 1 kalv. Kvoten var 4 dyr (med mulighet for ett 
tilleggsdyr) og 1 hjort. Leie av Øfstivollen er med i kontrakten med jaktlaget. Tildeling av elgkvoter 
foregår gjennom samarbeidet i Lånke driftsplanområde for elg.  
  
Småvilt- og rådyrjakt 
Administrasjon/salg av kort utføres av Geir Johan Einang.  
Det ble i styremøte 17.03.2021 vedtatt en prioriteringsliste for kjøp/tildeling av jaktkort.  
Prioriteringsrekkefølgen er: 
1. Bosatte på bruksberettigede eiendommer 
2. Bosatte i bygdelaget 
3. Hytteeiere på allmenningen 
4. Øvrige 

Det er innført en begrensning på 1 fugl pr døgn. Ved bruk av hund, skal det fremlegges saureinbevis.  
 
Det er solgt 16 småviltkort, hvorav 3 til personer bosatt på bruksberettigede eiendommer og 2 til 
hytteeiere. Det er meldt tilbake om følgende fangster, 8 orrhaner, 4 orrhøner, 3 tiurer, 3 ryper, 2 røyer 
og 1 hare. Det er tatt 2 mår på feller.  
 
Fra og med sesongen 2021 ble det også innført salg av rådyrkort, med et tak på 5 kort. 
1 rådyrkort ble solgt til 1 bosatt på bruksberettiget eiendom 
 
 
BRUKSRETTREGISTER/MANNTALL 
Bruksrettsregisteret inneholder nå 54 eiendommer med eierne i tilhørende manntall.  
 
Som omtalt i forrige årsmelding ble følgende eiendommer inntatt i styremøte 24.02.2021: 
Ness gnr/bnr 144/11 
Sortesrønning gnr/bnr 152/2,17 
Ljosvang gnr/bnr 135/9 
Sorte vestre ytre gnr/bnr 152/4 
Lillemarken gnr/bnr 147/35 
 
I tillegg ble det i styremøte 30.09.2021 inntatt eiendommen Sorte vestre gnr/bnr 152/3. Dette er en 
jordbrukseiendom med 49,7 daa fulldyrka jord som eies av Ann Helen og Odd Gunnar Sorte. 
 
BRUKSREGLER 
Reviderte bruksregler og beregningsmetode for tildeling av ved- og tømmervirke ble godkjent av 
årsmøtet 04.11.2021. Disse skal sendes til Landbruks- og matdepartementet for endelig godkjenning. 
    
 
  



                                                                                                                 
 

FESTETOMTER OG TOMTEDISPONERING 
Det ble i styremøte 24.02.2021 vedtatt et transportgebyr på kr 1000,- for overføring/transport av 
festekontrakter. I styremøte 10.02.2022 ble det vedtatt å følge Statsskog SF sine sats for dette. Den er 
pt. kr. 3300,-. 
 
I styremøte 17.03.2021 ble det vedtatt følgende omkring bortfester og fester sin disponering av areal 
rundt hytter: 
Fra hyttevegg og 15 meter ut disponerer fester arealet, og kan fritt ta ut trær. Men praksis med kr 150 
pr tre (egnet skurbart virke) opprettholdes. Fester opplyser selv om antall trær som er tatt. Der 
bortfester skal hogge nærmere enn 25 meter fra hytte, plikter han å informere fester på forhånd. 
 
ØFSTIVOLLEN 
I 2021 har det vært 127 overnattinger mot 99 i 2020. Nord-Trøndelag Turistforening (NTT) har stått 
for organisering av utleie til overnatting. De betaler pr dag vollen brukes..  
  
Øfstivollen har ikke hatt åpne søndager med servering i 2021 grunnet Covid-19.   
  
UTMARKSBEITE 
Det ble i 2021 sluppet 40 voksne sauer og 66 lam på beite, fra en bruksberettiget. 1 av lamma ble ikke 
gjenfunnet. 
  
 
BYGDEALLMENNINGEN PÅ FACEBOOK OG EGEN HJEMMESIDE 
Pr. januar 2022 har vi 237 følgere på Facebook, mot 210 på samme tidsrom i fjor. Der er det åpnet for 
den som vil å legge ut bilder mm fra allmenningen. I 2021 var det ca 30 forskjellige innlegg på denne 
siden.  
Hjemmesiden www.flaksjø.no er generelt godt besøkt. Der legges det ut dokumenter og informasjon 
av mer formell art.  
  
FORSVARET 
Forsvarsbygg har søkt om å få øke aktiviteten på Leksdal skytefelt, blant annet ved å redusere 
«stilleperioden» på sommeren, mer kveld- og helgeskyting mm. Styret har motsatt seg dette i 
høringssvar til Fylkesmannen (nå Statsforvalteren). Forsvarsbygg fikk i utgangspunktet ikke medhold i 
ønsket om økt aktivitet. De påklaget dette og fikk etter ny behandling av Miljødirektoratet tillatelse til 
å øke aktivititeten noe. 
 
 
NORSK ALMENNINGSFORBUND (NALF)  
Styret har ikke vært representert på noen av årets møter i NALFs regi. 
 
 
GJENNOMFØRING AV STYREMØTER  
Som omtalt i forrige årsmelding er det på grunn Egil Petter Stræte sin flytting og avgang i styret f.o.m. 
31.12.2020 foretatt endringer. Bjørn Ole Håve valgt som ny nestleder på første styremøte i 2021. Nytt 
fast medlem av styret i Stræte sin valgperiode blir Sigurd Svendsen. Samtlige medlemmer og 
varamedlemmer er innkalt til de 4 styremøtene som er avholdt. 
   
  
Som vedtatt på årsmøtet i 2020 fremlegger revisorer og valgkomite fram forslag på honorar til 
styremedlemmene for året 2021.  
  



                                                                                                                 
 

  
  
  
                                                                                                                  
  
  

Vi takker for dugnadsinnsats og samarbeidet i 2021.  
  

               
 
Arne Stene  Bjørn Ole Håve    Geir Johan Einang 
                                   .  
  
Sigurd Svendsen                                             Even Damås     John H. Berg          
 
 
Rune Moen             
                      
                                                           
        
                                   
 


