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HVOR LIGGER EIENDOMMEN: 
Løten, mot Rokosjøen.

DRIFTSFORM OG HUSDYR: 
Grasproduksjon og sau.

UTDANNING OG YRKESERFARING:
Fjøsavløser og gårdsarbeider. Treårig  
videregående elektrolinje, og fagbrev 
 som elverksmontør og elektromontør gr  
L. Elektriker hos Stange Elektriske i fire 
år. Jobbet deretter femten år hos 
Storhamar elektro. De første årene som 
bas/anleggsleder på prosjekt, de siste 8 som 
saksbehandler og prosjektleder. Jobber nå  
som fagarbeider/tekniker ved Eiendoms- 
avdelingen i Stange kommune, da dette er 
mer forenlig med å drive jordbruk i tillegg. 
Satt også som medeier i Storhamar elektro 
fra 2008 og til jeg sluttet i 2017. Tok  over 
driften i 2011, med sau på utmarksbeite i  
området Mosjøen/Rokosjøen/Stålsetra.

JORDBRUK OG SKOGBRUKSRELATERTE 
HOBBYER OG VERV: 
Innvalgt som styremedlem i LA 2018-2022.
Medlem i Løten bonde og småbrukerlag.
Medlem i Løten og Vang beitelag, og Sau og 
geit. Beitebruker i Løiten Almenning, som gir 
mange timer i skog og mark.

DITT SYN PÅ ALLMENNINGENS DRIFT SOM 
HAR VÆRT TIL NÅ OG HVA SOM EVENTUELT 
OPPTAR DEG I FREMTIDEN: 
Synes allmenningen har en allsidig drift,  
som er spennende å være en del av som 
bruksberettiget. Det er god drift på skog-
brukssiden, samtidig som Budor er det mest 
synlige satsingsområdet for folk flest. Som 
beitebruker er jeg også aktiv bruker av  
allmenningen, noe jeg i mitt tilfelle er  
avhengig av for å kunne drive med beitedyr. 
Viktig at beitedyr fortsatt har sin rettmessige 
plass i LA. Når hyttebyggingen på Budor  
etter hvert vil gå mot slutten, må drift og 
satsingsområder tilpasses dette.

HVA KAN DU BIDRA MED INN I STYRET FOR 
LØITEN ALMENNING?
Være en aktiv representant for beitebrukerne.  
Som aktiv bruker være med å ta gode  
avgjørelser for fremtiden, både for  
allmenning og bruksberettigede. Bidra til at  
vi får et godt sammensatt styre, både med  
bakgrunn, driftsform og bruksstørrelse.

Jo Inge 
Gylstrøm
(46 år)

HVOR LIGGER EIENDOMMEN: 
Nordbygda.

DRIFTSFORM OG HUSDYR: 
Ammeku.

UTDANNING OG YRKESERFARING:
Landbruksutdanning,20 år i hotell/restaurant 
bransjen.
 
JORDBRUK OG SKOGBRUKSRELATERTE 
HOBBYER OG VERV: 
Styremedlem i Herefordforeningen.

DITT SYN PÅ ALLMENNINGENS DRIFT SOM 
HAR VÆRT TIL NÅ OG HVA SOM EVENTUELT 
OPPTAR DEG I FREMTIDEN: 
Mitt inntrykk er at allmenningen er godt 
driftet og fremstår som en stødig bedrift 
med gode røtter i tradisjoner og et stort blikk 
fremover. Ser det som en viktig arbeidsplass 

i kommunen og en næringsaktør som  
genererer store ringvirkninger i lokal- 
samfunnet. Det blir viktig å holde en 
miljøriktig profil mtp. utvikling, og for meg er 
kombinasjonen turisme og beitedyr en viktig 
sak. Samt å beholde eller styrke de rettig-
hetene bruksberettigede har nå i dag.
 
HVA KAN DU BIDRA MED INN I STYRET FOR 
LØITEN ALMENNING?
Klare meninger, og et ønske om videre god 
utvikling av allmenningen, samt bidra til at 
alle blir hørt i ulike saker. 

Henny 
Kildahl
(40 år)



 ./.

HVOR LIGGER EIENDOMMEN: 
Tre km sørvest for Løten sentrum. Visavis  
krysset gamle riksvei 3 og veien mot Løkja.

DRIFTSFORM OG HUSDYR: 
Bortforpaktet jorda til grasproduksjon.

UTDANNING OG YRKESERFARING:
Bachelor i økonomi og administrasjon fra 
NMBU (Ås). Jobbet for Høgskolen i Innlandet 
(Høgskolen i Hedmark frem til 2017) siden 
mars 2009 i ulike stillinger innenfor Økonomi- 
avdelingen. Startet som økonomikonsulent 
innen eksterne aktiviteter, har vært controller 
(rådgiver innen økonomistyring) for ulike 
fakulteter og for institusjonsledelsen. Jobber 
i dag som faglig leder for seksjonen med 
ansvaret for virksomhetsstyring ved hele 
høgskolen, og utarbeider plandokumenter og 
styringsinformasjon for Høgskolestyret og 
høgskolens ledere.
 
JORDBRUK OG SKOGBRUKSRELATERTE 
HOBBYER OG VERV: 
Drev med husdyrproduksjon og lokalforedling 
av ulike lammeprodukter de første fem årene 
etter at vi tok over eiendommen. Vært vara-
medlem i allmenningsstyret i siste periode.

DITT SYN PÅ ALLMENNINGENS DRIFT SOM 
HAR VÆRT TIL NÅ OG HVA SOM EVENTUELT 
OPPTAR DEG I FREMTIDEN: 
Jeg er opptatt av en bærekraftig økonomisk 
drift av allmenningen slik at verdiene i 
sameiet består og videreutvikles til videre 

generasjoner, og som muliggjør gode inves-
teringer for allmenningens eiere.

Videre synes jeg at Løiten Almenning skal være 
en positiv bidragsyter i lokalt samfunnsliv. 
Allmenningen skal i hovedsak driftes ut ifra 
de skogsverdiene som eiendommen har, og 
eiendommen som videre legges til rette for 
bruk av allmennheten.

Ivareta beiterettigheter og aktiv bruk av 
verdiene som ligger i utmarken. Både for at 
husdyrprodusentene skal ha en bærekraftig 
økonomi, men også for å holde utmarken i 
hevd og fjellet ‘’åpent’’ og attraktivt for drifts-
grunnlaget ved Budor. Beite og setring er en 
stor verdi i bruksrettsammenheng for flere 
eiere, og eiendommen må forvaltes på en 
slik måte at denne retten ivaretas. Beiting og 
setring er og med på å ‘’trimme’’ eiendommen 
slik at den ikke gror igjen. Denne videreføringen 
av kulturhistorie tilrettelegger for opplevelser 
i skog og fjell.
 
HVA KAN DU BIDRA MED INN I STYRET FOR 
LØITEN ALMENNING?
Kunnskapen fra plan- og strategiarbeid og 
gode kontakter innen fakultet for anvendt 
økologi, landbruk og bioteknologi kan være 
gode bidrag inn i den videre utviklingen av 
Løiten Almenning. For meg er det viktig at  
investeringer og drift drives med god 
økonomi isolert sett, herunder at datter-
selskaper er positive tilskudd både  
økonomisk og lokalt samfunnsliv.

Åmund 
Karlsen Lekve
(37 år)

HVOR LIGGER EIENDOMMEN: 
Østrovegen 85, 2340 Løten. 

DRIFTSFORM OG HUSDYR: 
Skog og korn (bortforpaktet), ingen husdyr, 
tilleggsnæring Hamar Hundeskole.

UTDANNING OG YRKESERFARING:
Bioingeniør, Cand Scient Biokjemi, Dr Scient 
Medisinsk Mikrobiologi, Batchelor i Helse- og 
sosialadministrasjon, Batchelor i Innovasjon, 
Entreprenørskap og Forretningsutvikling, 
videreutdanning innen Dyreassisterte  
Intervensjoner med hund som spesialisering.

Bioingeniør (Universitetssykehuset i Tromsø), 
stipendiat og forsker (Universitetssykehuset 
i Tromsø), Administrerende direktør TosLab 
AS (Tromsø), daglig leder Biobank AS (Hamar), 
seniorrådgiver Norsk Akkreditering (Lillestrøm), 
sekretariatsleder RFF Innlandet (Hamar), 
styreleder Østlandsforskning, daglig leder 
Hamar Hundeskole AS
 
JORDBRUK OG SKOGBRUKSRELATERTE 
HOBBYER OG VERV: 
Ingen utover drift av egen eiendom.

DITT SYN PÅ ALLMENNINGENS DRIFT SOM 
HAR VÆRT TIL NÅ OG HVA SOM EVENTUELT 
OPPTAR DEG I FREMTIDEN: 
Jeg flyttet til Løten i april 2021, og har derfor 
ikke lang erfaring med allmenningens drift. 
Tilgang til turløyper sommer og vinter var 
derimot en av de avgjørende faktorene for 
valg av bosted. 
 
HVA KAN DU BIDRA MED INN I STYRET FOR 
LØITEN ALMENNING?
Jeg er ryddig, engasjert og har stor evne 
til å sette meg inn i nye ting. Jeg håper jeg 
kan bidra til videre utvikling av allmenningen 
ved å se på drift og fremtid med nye øyne. 
Jeg ønsker også å kunne bidra til og 
fremme muligheter for lønnsom drift av 
tilleggsnæringen i kommunen. 

Hilde Ulvatne 
Marthinsen
(53 år)



HVOR LIGGER EIENDOMMEN: 
Engelaug Østre, Ådalsbruk. 

DRIFTSFORM OG HUSDYR: 
Vi driver skogen selv, men vi har forpaktet 
bort jorda. Ingen dyr.

UTDANNING OG YRKESERFARING:
Jeg er lektor i samfunnsgeografi, med 
etterutdanning innen juridiske fag, økonomi,  
administrasjon og ledelse. Jeg har jobbet i 
flere år i Forsvarsbygg innen Eiendom, bygg 
og anlegg. Per dags dato er jeg konstituert 
avdelingssjef eiendomsforvaltning i 
Sykehuset Innlandet. Jeg har skrevet 
master om stedsutvikling og urbaniseringen 
av landsbygda
 
JORDBRUK OG SKOGBRUKSRELATERTE 
HOBBYER OG VERV: 
Vi driver skogen selv. Per dags dato ingen 
verv.

DITT SYN PÅ ALLMENNINGENS DRIFT SOM 
HAR VÆRT TIL NÅ OG HVA SOM EVENTUELT 
OPPTAR DEG I FREMTIDEN: 
Jeg syns at allmenningen har gjort en god 
jobb med å forvalte skogen og andre verdier 
som er i allmenningen. Jeg syns det er veldig 

bra at allmenningen engasjerer yngre 
igjennom sommerjobber i skogen. Dette 
er en god måte å skaffe rekruttering og 
interesse for faget. 

Jeg er opptatt av at allmenningen skal ta 
gode valg for å forvalte de ressursene man 
sitter på for det beste for de bruksberettigede, 
og at man nå bruker muligheten man har på 
Budor på en god måte. Det er viktig at man 
er med på den utviklingen som er nå i hytte-
markedet, men samtidig må man passe på 
å forvalte ressursene slik at fremtidige 
generasjoner også blir ivaretatt. 
 
HVA KAN DU BIDRA MED INN I STYRET FOR 
LØITEN ALMENNING?
Jeg håper jeg kan bidra innenfor mine 
fagfelt, og at mitt engasjement for sted/
destinasjonsutvikling kan være til nytte for 
det som skal skje fremover i allmenningen.

Charlotte 
Spikkerud
(33 år)

HVOR LIGGER EIENDOMMEN: 
Langs gamle RV 3 mot Ånestad krysset. 

DRIFTSFORM OG HUSDYR: 
Korn, skog og Slaktegris, med en 
årsproduksjon på 2100 dyr. 

UTDANNING OG YRKESERFARING:
Videregående 2 årig yrkesutdanning, 
og Agronom utdannelse fra Jønsberg
Landbruksskole. Har jobbet i Storebrand/If 
som landbruksansvarlig i 25 år, de siste 17 
årene som leder for IF Landbruk i Norge.  
 
JORDBRUK OG SKOGBRUKSRELATERTE 
HOBBYER OG VERV: 
Kasserer i Løten Bondelag, Styremedlem i 
Hedmark Forsøksring, Hedmark Pelsdyravlslag 
og de 8 siste årene i Løiten Almenningsstyre, 
herav 6 år som styreleder. 

DITT SYN PÅ ALLMENNINGENS DRIFT SOM 
HAR VÆRT TIL NÅ OG HVA SOM EVENTUELT 
OPPTAR DEG I FREMTIDEN: 
Løiten Almenning og Budor er veldrevet, og 
har dyktige og dedikerte ansatte, noen av 
disse nærmer seg pensjonsalder, og skal 
erstattes. Det må det legges en plan for.   

Skog/utmark og beite er viktige  
kjernevirksomheter for allmenningen. 
Forandringer som kommer, må vi være
 åpne for. Det forskes blant annet på nye 
metoder for å øke CO2 

binding i skogbruket. Det er også utviklet 
Nofence digitalt gjerdesystem for utmarks-
beiting, som gjør at vi kan utnytte de store 
beiteressursene våre bedre enn vi gjør i dag. 

Opprydding i gamle gjerder, koier og tårn må 
tas tak i neste periode. Det er viktig og holde 
orden på egen eiendom. 

Videre utvikling av stedet Budor må ha  
fokus fremover, arbeidet med å bli en helårs-
destinasjon må fortsette. Flere sommer og 
vinter aktiviteter, som bygger opp under 
Budor sin profil, hvor barnefamilier er hoved 
målgruppe. Budor sentrum skal også fornyes 
og utvikles.

Alle disse områder er viktig for å sikre 
bruksrettsutbetalinger på samme nivå som 
tidligere, og som skal komme alle de 579 
bruksberettigede til gode. 

Løiten Almenning skal være en god  sam-
arbeidspartner og en viktig næringsaktør i 
Løten kommune og i regionen.  

HVA KAN DU BIDRA MED INN I STYRET FOR 
LØITEN ALMENNING?
Jeg kan bidra med 8 års erfaring fra LA sitt 
styrearbeid, og har veldig lyst til å fortsette 
en periode til. 

Tore 
Sætren
(65 år)


