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ÅRSMØTE 2022

 Årsmøte holdes på Kilde Gjestgiveri
 Fredag 24. mars 2023 kl. 19.00

 Dagsorden

1. Åpning av årsmøtet v/styreleder  kl. 19.00
2. Valg av møteleder kl. 19.05
3. Valg av to for undertegning av protokollen 
4. Årsmelding og regnskap for 2022
5. Revisjonsberetning for 2022
6. Revisjonsutvalgets protokoll
7. Styrets planer for kommende års virksomhet
8. Fastsette godtgjørelser 
9. Oppnevne revisor og godkjenne honorar
10. Innkomne saker fra bruksberettigede
11. Saker framlagt av allmenningsstyret

Måneskinn over Svaenlia. Foto: Andreas Kokkvoll. 
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Virksomheten
Løiten Almenning er en stor skog- og utmarkseiendom som 
forvaltes etter bygdeallmenningslovens bestemmelser. Kon-
sernet består i tillegg til Løiten Almenning av datterselskapene 
Budor AS og Aktieselskapet Klevfos Cellulose & Papirfabrikk 
AS. Løiten Almenning med datterselskaper holder til i Løten 
kommune. Konsernet sin misjon er bærekraftig forvaltning av 
ressurser, slik at det oppnås best mulig potensiale for bruks-
rett på kort og lang sikt, og utgjør et samfunnsgode for bygda. 
Hovedvirksomheter er skogbruk og bortfeste av hyttetomter. 
For å legge til rette for bortfeste av hyttetomter driver også kon-
sernet destinasjonen Budor, med anlegg og aktiviteter. For å 
fremme allmenningens og de bruksberettigedes interesser har 
selskapet hel- eller deleierskap i virksomheter som har vært, 
eller er nært knyttet til skogbruk, utvikling av hytteområder 
eller annen utnyttelse av sine arealer. 

Resultat og utvikling
Løiten Almenning/Konsernet har en fhv. stabil god inntekt fra 
omsetning av virke fra skogen. Det meste av denne omsetningen 
går via Glommen Mjøsen Skog, og er basert på flerårige avtaler. 

Morselskapet opparbeider infrastruktur i hytteområder, og selger 
festeretter til datterselskapet Budor AS. Årlig festeavgift er en 
viktig inntektskilde. Det samme er vegavgifter som går til dek-
ning av vedlikehold av allmenningens vegnett. 

Sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer
Prisene på skurtømmer og massevirke er påvirket av både 
nasjonale og internasjonale markeder. Langsiktige og for-
pliktende avtaler med Glommen Mjøsen Skog og Moelven 
Virke AS bidrar til å redusere risikoen. Det er også risiko- 
reduserende at vi har store skogressurser, og kan tilpasse drifta 
til markedets svingninger. 

Markedet for hyttetomter er påvirket av konjunkturene, og 
vil dermed alltid svinge. Størst risiko er å ha en for stor andel 
av grunnlagsinvesteringer stående i balansen. Investeringene 
fordeles på antall tomter, og risikoen er redusert ved å belaste 
færre tomter for grunnlagsinvesteringene enn det er potensiale 
for å bygge ut. Pr. 31.12.22 er det balanseført kr 53,4 mill. kroner 
i konsernet som skal fordeles på framtidig tomtesalg. 

Det ligger tre damanlegg delvis på allmenningens grunn. Det 
er et omfattende regelverk som gjelder for tilsyn og utbedringer 
av denne typen anlegg. Løiten Almenning har gjennom flere år 
påtatt seg et tilsynsansvar i mangel av andre ansvarlige. Det er 
estimert store kostnader med utbedringer av damanleggene på 
Rokosjøen og Yksnsjøen. Styret anser ikke Løiten Almenning 
å være ansvarlige for disse dammene, og har startet en prosess 
mot NVE for å få dette klargjort. 

Styret har gjennomgått sentrale risikoområder med tilhørende 
risikoreduserende tiltak innenfor allmenningens drift. Løiten 
Almenning er forsikret i Skogbrand. 

STYRETS ÅRSBERETNING 2022

Konsern Konsern

2018 2019 2020 2021 2022

Salgsinntekter skogsvirke 19 793 25 748 21 595 21 676 25 360

Andre driftsinntekter 53 080 28 708 32 157 89 202 62 681

Sum driftsinntekter 72 873 54 456 53 752 110 878 88 041

Sum driftskostnader 60 765 44 942 44 898 79 885 81 640

DRIFTSRESULTAT 12 108 9 515 8 854 30 993 6 401

Netto finansposter 25 978 334 3 641 4 878 7 864

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 38 086 9 849 12 495 35 871 14 265
Tabell 1: Regnskapstall for perioden 2018 – 2022, fra 2021 har Løiten Almenning utarbeidet konsernregnskap, for 2021 og 2022 er det kon-
sernregnskapstall som er oppgitt. Tallene er i hele 1 000 kroner.
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Fortsatt drift
Konsernregnskapet for 2022 er avlagt under forutsetning om 
fortsatt drift, og det bekreftes herved at forutsetningene for 
fortsatt drift er til stede. 

Arbeidsmiljø
Styret har fremhevet organisasjon og arbeidsmiljø som en viktig 
del av Løiten Almenning sin strategi. Medarbeiderundersøkelsen 
som ble gjennomført høsten 2021 viste enkelte forbedrings- 
områder. Tydeliggjøring av ansvar og oppgaver er områder det 
har blitt arbeidet med å forbedre. Organisasjonen er fhv. liten, 
men opererer geografisk svært spredt i det daglige. Dette gir 
enkelte utfordringer med tanke på fellesskapsfølelsen. Samling 
av funksjoner i hovedadministrasjonen og på Budor på ett sted 
er noe som vil bli vurdert i løpet av 2023. Det vil bli gjennom-
ført ny medarbeiderundersøkelse høsten 2023. 
Sykefraværet i 2022 var totalt på 2,3%, herav 0,3% korttids- 
fravær (1-16 dager). Løiten Almenning har ikke hatt HMS 
relatert fravær i 2022. 

Likestilling og mangfold
Konsernet har ved utgangen av året 12 fast ansatte, til sammen 
11,7 årsverk. Av de fast ansatte er tre kvinner, alle ansatte 
i administrative stillinger. Det har i 2022 vært 31 ansatte på 
timebasis, 4 i skogen og 27 på Budor, til sammen utgjør dette 
2,6 årsverk, herav 2,1 årsverk på Budor. I all hovedsak dreier 
dette seg om ungdom som bistår i drifta av Budor skitrekk, og 
for skogen sin del arbeider med ungskogpleie. Av de som har 
vært ansatt på timebasis har 7 vært kvinner og 24 vært menn. 

Styrets vurdering er at det er lav risiko for diskriminering ut fra 
kjønn i løpende drift. Det kan være risiko knyttet til utvelgelse 
ved rekruttering basert på subjektive vurderinger, dette gjelder 
både kjønn og etnisitet. Selskapet står overfor et generasjons- 
skifte, og det vil være viktig å sørge for gode rutiner i rekrutterings-
arbeidet. 

Ytre miljø
Konsernet driver en virksomhet basert på utnyttelse av natur- 
og arealressurser. Virksomheten påvirker dermed det ytre 
miljøet, spesielt ved hogst, foryngelsesarbeid i skogen og ved 
utbygging av hytteområder. 

Langsiktighet preger vår virksomhet. Dette gjør det nødvendig 
å kontinuerlig forbedre vårt arbeid med å oppnå god lønnsomhet 
med stadig mindre belastning på miljø og klima.

Løiten Almenning er medlem av Glommen Mjøsen Skogs 
FSC® gruppeordning, og skogforvaltningen skjer i hht. FSC® 

sine prinsipper og kriterier. Ved utbygging av hytteområder er 
det iverksatt konkrete tiltak for å redusere arealinngrepene ved 
utbygging av hyttefelt, bl.a. gjennom bestemmelser nedfelt i 
områdeplanen for Budor Sør. 

Redegjørelse for årsregnskapet og resultat-
disponeringen
Omsetningen i konsernet er redusert fra 110,9 mill. kroner i 
2021 til 88 mill. kroner i 2022. Dette skyldes i hovedsak mindre 
salg av festerettigheter til tomter som følge av fall i markedet.  
Årsresultatet ble 13 mill. kroner som er en halvering i forhold 
til foregående år, som i hovedsak skyldes kostnadsøkning og et 
fall i markedet for hyttetomter. 

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og 
balansen med noter et riktig bilde av virksomheten for 2022, 
og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. 

Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt, som er 
av betydning for vurderingene av regnskapet. Med bakgrunn i 
dette er årets regnskapsoverskudd anbefalt disponert slik: 
 • Bruksrettytelser   9,05 mill. kroner
 • Overført eiendomsfond  2,3 mill. kroner
 • Overført skogkulturfond  0,07 mill. kroner
 • Overført til annen egenkapital 1,6 mill. kroner

Samlet kontantstrøm fra driften i konsernet var på -0,6 mill. 
kroner, mens driftsresultatet for konsernet utgjorde 6,4 mill. 
kroner. Differansen skyldes i hovedsak økning i varelager. De 
samlede investeringene i konsernet i 2022 var 13,5 mill. kroner. 
Av dette var 8,9 mill. kroner investering i infrastruktur og  
4,6 mill. kroner arbeid under utførelse.

Konsernets likviditetsbeholdning var 25 mill. kroner per 31.12.2022. 
Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god.

Konsernets finansielle stilling er god, og pr. 31.12.2022 kan 
konsernet nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av de mest 
likvide midlene.

Totalkapitalen var ved utgangen av året 170 mill. kroner  
sammenlignet med 167 mill. kroner året før. Egenkapital 
andelen pr. 31.12.22 var 89 %, som er på samme nivå som året  
før. Konsernets finansielle risiko er derfor lav. 

Forskning og utvikling
Konsernet har i 2022 ikke drevet forskning og utviklingsarbeid 
i ordenes rette forstand. 
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Styrets arbeid
Etter valget 18. mars ble nytt styre konstituert 25. mars. Før 
årsmøtet hadde styret møte med revisjonsutvalget med 
gjennomgang av utvalgte saker. Styret har hatt 12 styremø-
ter i 2022, og gjennomført én befaring i skogen, og befa-
ring av tre bruksrettprosjekter. Det er behandlet i alt 208 
saker, herav 41 saker om bruksrettytelser, og 130 saker 
om godkjenning av festeavtaler og overdragelser. Det er 
behandlet én sak om tilbakebetaling av utbetalt bruks-
rett. Styret har i 2023, som hvert år, gjort en gjennom- 
gang av strategi og regelverket for bruksrettytelser. Styret takker 
de ansatte for innsats og samarbeid i 2022. 

Styret og skogsjef på Solbergskogen. Foto: Endre Jørgensen.

Løten, den 21.02.2023

Forsikring for styrets medlemmer 
Det er ikke tegnet styreansvarforsikring for styrets medlemmer 
eller for allmenningens bestyrer. 
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REGNSKAP 2022

RESULTATREGNSKAP
Alle beløp i hele 1 000 kroner

Morselskap Konsern

2022 2021 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2022 2021

25 360' 21 676' Salgsinntekter 1 51 215' 74 902'

56 309' 87 818' Annen driftsinntekt 1, 2, 3 36 826' 35 976'

81 669' 109 494' Sum driftsinntekter 88 041' 110 878'

25 583' 57 691' Varekostnader 26 952' 33 965'

13 298' 13 399' Lønnskostnader m.m. 4 13 892' 12 975'

1 950' 1 638' Avskrivninger 5 2 090' 1 777'

32 342' 27 514' Annen driftskostnad 3, 4, 6 38 707' 31 168'

73 174' 100 242' Sum driftskostnader 81 640' 79 885'

8 495' 9 252' DRIFTSRESULTAT 6 401' 30 993'

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

0' 16 962' Inntekt fra investering i datterselskap 7 0' 0’

5 252' 3 139' Inntekt fra investering i tilknyttet selskap 7 5 577' 3 339'

186' 436' Renteinntekt fra foretak i samme konsern 2 0’ 0’

687' 252’ Annen renteinntekt 2 1 113' 465'

1 408' 1 288’ Annen finansinntekt 8 1 409' 1 291’ 

0' 0’ Verdiendring finansielle omløpsmidler 0' 0’

82' 73’ Annen rentekostnad 226’ 217'

1 307' 0’ Resultatandel datterselskaper 7 0’ 0’

9' 0’ Annen finanskostnad 9' 0’

6 136' 22 004' Resultat av finansposter 7 864' 4 878'

14 631' 31 256' Resultat før skattekostnad 14 265' 35 871'

1 672' 4 702' Skattekostnad på ordinært resultat 9 1 226' 9 397'

12 959' 26 554' ÅRSRESULTAT 10 13 039' 26 474'

9 050' 7 657' Bruksrettytelser 9 050' 7 657’

2 326' 3 871' Overført til eiendomsfond 2 326' 3 871'

65' 36' Overført til skogkulturfond 65' 36'

1 518' 14 989' Avsatt til/overført fra annen egenkapital 1 598' 14 909'

12 959' 26 554' Sum overføringer 10 13 039' 26 474'
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REGNSKAP 2022

BALANSE
Alle beløp i hele 1 000 kroner

Morselskap Konsern

2022 2021 EIENDELER Note 2022 2021

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

57' 113' Driftsplan 5 57' 113'

57' 113' Sum immaterielle eiendeler 57' 113'

Varige driftsmidler

23 901' 16 084' Tomter og bygninger 5 28 295' 20 618'

2 031' 2 873' Maskiner og inventar 5 2 031' 2 873'

0’ 0’ Anlegg under utførelse 5 4 612' 0'

25 932' 18 957' Sum varige driftsmidler 34 938' 23 490'

Finansielle anleggsmidler

52 291' 53 598' Investeringer i datterselskap 7 0' 0’

16 560' 11 307' Investeringer i tilknyttet selskap 7 20 793' 15 215'

596' 596' Investeringer i aksjer og andeler 8 596' 596'

12 583' 14 768' Lån til tilknyttet selskap 2 18 471' 20 656'

0’ 6 126' Lån til foretak i samme konsern 2 0' 0’

0' 0’ Andre fordringer 14' 481'

82 030' 86 395’ Sum finansielle anleggsmidler 39 874' 36 948'

108 019' 105 465’ Sum anleggsmidler 74 869' 60 552'

Omløpsmidler

31 941' 13 909' Lager av varer og annen beholdning 11 60 473' 42 836'

Fordringer

17 807' 31 081' Kundefordringer 2 6 501' 14 765'

2 018' 3 452' Andre fordringer 3 105' 3 453'

4’ 0’ Fordring på konsernselskap 0’ 0’

19 828' 34 533' Sum fordringer 9 606' 18 217'

6 936’ 11 186’ Bankinskudd, kontanter og lignende 12 25 012’ 45 718’

58 706' 59 628' Sum omløpsmidler 95 090' 106 771'

166 724' 165 093' SUM EIENDELER 169 959' 167 323'

8 Løiten Almenning  I  Årsmelding 2022



REGNSKAP 2022

BALANSE
Alle beløp i hele 1 000 kroner

Morselskap Konsern

2022 2021 EGENKAPITAL OG GJELD Note 2022 2021

Egenkapital

Innskutt egenkapital

0’ 0’ Innskutt egenkapital 13 825’ 13 825’

0' 0’ Sum innskutt egenkapital 10 13 825' 13 825'

Opptjent egenkapital

1 916' 1 851' Skogfond 1 916' 1 851'

14 926' 12 842' Eiendomsfond 14 926' 12 842'

134 305' 132 787' Annen egenkapital 120 480' 118 882'

151 147' 147 480' Sum opptjent egenkapital 10 137 322' 133 575'

151 147' 147 480' Sum egenkapital 10 151 147' 147 400'

Gjeld

Avsetning for forpliktelser 

1 050' 906' Pensjonsforpliktelser 4 1 050' 906'

4 532' 3 786' Utsatt skatt 9 4 127' 3 827'

5 582' 4 691' Sum avsetning for forpliktelser 5 177' 4 732'

Kortsiktig gjeld

4 533' 8 664' Leverandørgjeld 7 984' 8 864'

1 126' 916' Betalbar skatt 9 1 126' 1 312'

1 910' 1 970' Skyldig offentlige avgifter 2 026' 2 011'

2 427' 1 371' Annen kortsiktig gjeld 2 500’ 3 003'

9 996' 12 922' Sum kortsiktig gjeld 13 636' 15 191'

15 578' 17 613' Sum gjeld 18 812' 19 923'

166 724' 165 093' SUM EGENKAPITAL OG GJELD 169 959' 167 323'

Løten, den 21.02.2023
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Alle beløp i hele 1 000 kroner

REGNSKAP 2022

Morselskap Konsern

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 2022 2021 2022

 

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

Ordinært resultat før skattekostnad 14 632 31 255 14 264

Årets betalte skatt -916 -295 -1 312

Avskrivninger 1 950 1 638 2 090

Endring i lager -18 033 11 309 -17 637

Endring kundefordringer 13 274 -26 731 8 265

Endringer i leverandørgjeld -4 131 5 908 -880

Renter beregnet mellomv tilknyttet selskap 0’ 0’ 0’

Resultat fra DS/tilknyttet selskap -3 946 -20 101 -5 578

Tilført fra tilknyttet selskap 0’ 0’ 0’

Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 772 -7 914 206

Netto likv.endring fra virksomheten       5 602 -4 931 -582

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investeringer i varige driftsmidler -8 870 0’ -13 483

Endring langsiktige fordringer 8 311 7 740 2 652

Netto likv.endring fra investeringer -559 7 740 -10 831

Bruk av eiendomsfond til kjøp av almenningsgrunn -243 0’ -243

Utbetalte bruksrettsytelser -9 050 -7 657 -9 050

Sum uttak -9 293 -7 657 -9 293

Netto endring i likvider gjennom året -4 250 -4 848 -20 706

Kontant, post og bank 1/1 11 186 16 034 45 718

Kontant, post og bank 31/12 6 936 11 186 25 012
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NOTER TIL REGNSKAPET 2022 (tall i hele tusen)

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Konsolidering
Konsernregnskapet inkluderer Løiten Almenning og selskaper som Løiten Almenning har bestemmende 
innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i 
selskapet, og konsernet utøver faktisk kontroll over selskapet. Transaksjoner og mellomværende mellom 
selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet og selskapsregnskap er ikke utarbeidet etter ens-
artede prinsipper, datterselskapet følger regnskapsprinsipper for små foretak.

Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig, men ikke bestemmende innflytelse, over 
den finansielle og operasjonelle styringen (normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %).
Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter 
egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.

Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanse-
førte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å 
dekke dette tapet.

Bruk av estimater
I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som har påvirket
resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balanse- 
dagen i henhold til god regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurde-
ringer, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregn-
skapet, er beskrevet i notene.

Inntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de 
leveres. Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med utførelsen. Det vil si når risiko og kontroll 
er overført til kjøper.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 
Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regn-
skapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan rever-
seres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er 
sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, fra-
trukket avskrivinger og nedskrivinger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige driftsmid-
ler som består av flere betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivnings- 
tid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under drifts-
kostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å 
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NOTER TIL REGNSKAPET 2022

være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er 
nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget 
for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstids-
punktet.

Datterselskap, felles kontrollert virksomhet og tilknyttet selskap
Datterselskap, felles kontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper vurderes etter egenkapitalmetoden 
i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt 
i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelses-
tidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er 
fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Varer
Bokført varelager gjelder infrastrukturkostnader på tomteområder som skal bortfestes. Varelagert er 
oppført til anskaffelseskost Infrastruktur selges uten fortjeneste.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige 
kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.

Pensjonsforpliktelser
Allmenningens pensjonsforpliktelser overfor nåværende ansatte er dekket ved en kollektiv innskudds-
basert pensjonsordning. Årets innbetalte pensjonspremie og innbetaling til pensjonspremiefond er 
kostnadsført i resultatregnskapet

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter 
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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NOTER TIL REGNSKAPET 2022 (tall i hele tusen)

Note 1 – Salgsinntekter og andre inntekter
Konsernet driver med salg av tømmer, utvikling og utbygging av fritidseiendom. 
Tømmersalget i morselskapet og konsernselskapet for 2022 var på kr 25 359' og for 2021 kr 21 676'.  
Alle konsernselskapene har forretningskontor i Løten kommune.

Morselskap Konsern

Andre inntekter 2022 2021 2022 2021

Alpinanlegg 5 058 4 967 5 058 4 967

Vegavgifter 7 361 7 005 7 361 7 005

Festeavgift 7 671 6 267 7 671 6 267

Innfestingsavgifter 18 687 50 257 - -

Service og kabel-tv 1 878 2 214 1 878 2 214

Booking og caravan Budor 2 790 2 482 2 790 2 482

Leieinntekter 1 547 1 517 1 547 1 517

Jakt 1 166 1 233 1 166 1 233

Grus (tonnavgift) 925 758 925 758

Kontortjenester 1 349 2 622 1 349 2 622

Erstatninger og tilskudd 1 286 981 1 286 981

Salg annet 4 706 3 704 3 910 2 119

Salg av driftsmidler og eiendommer 1 885 3 812 1 885 3 812

Sum andre inntekter 56 309 87 818 36 826 35 976
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NOTER TIL REGNSKAPET 2022 (tall i hele tusen)

Note 2 – Fordring, lån og transaksjoner med nærstående

Morselskap Konsern

Fordringer 2022 2021 2022 2021

Lån til foretak i samme konsern - 6 126 - -

Kundefordringer konsern 27 290 - - -

Sum 27 290 6 126 - -

Langsiktig lån tilknyttet selskap

Lån til Kildetunet AS - 2 824 - 2 824

Lån til Hedalm Holding AS 12 583 11 944 12 583 11 944

Lån til LA Pukk AS - - 5 888 5 888

Sum 12 583 14 768 18 471 20 656

Gjeld

Annen kortsiktig gjeld konsern - 8 602 - -

Sum - 8 602 - -

Transaksjoner med nærstående

Salg til datterselskap 19 499 52 565 - -

Salg til tilknyttet selskap - 504 - -

Renteinntekt lån nærståenede 186 436 - -

Renteinntekt lån tilknyttet selskap - - 330 137

Note 3 – Skogavgiftskonto

Morselskap Konsern

2022 2021 2022 2021

Statsbidrag skogkultur/veger 1 286 961 1 286 961

Renter skogkulturfond 65 36 65 36

Sum tilførsel 1 351 997 1 351 997

Grøfting og sporsletting 77 105 77 105

Planting 786 713 786 713

Gjødsling - 340 - 340

Ungskogpleie/forhåndsrydding 1 279 976 1 279 976

Markberedning 305 450 305 450

Skogsbilveger 4 442 2 933 4 442 2 933

Sum forbruk 6 889 5 517 6 889 5 517

Årets tilførsel 1 351 997 1 351 997

Årets forbruk 6 889 5 517 6 889 5 517

Årets endring belastet drift -5 538 -4 520 -5 538 -4 520
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NOTER TIL REGNSKAPET 2022 (tall i hele tusen)

Note 4 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Morselskap Konsern

Lønnskostnader 2022 2021 2022 2021

Lønninger 10 247 10 644 10 687 10 148

Arbeidsgiveravgift 1 602 1 626 1 696 1 698

Pensjonskostnader 894 958 894 958

Andre ytelser 555 171 615 171

Sum 13 298 13 399 13 892 12 975

Gjennomsnittlig antall årsverk 14,3 15 14,8 15,5

Ytelser til ledende personer Morselskap Konsern

Allmennings bestyrer Styret Daglig leder Styret

Lønn 518 1 091

Pensjonskostnader 131 131

Annen godtgjørelse 62 566 125 602

Sum 711 566 1 347 602
Allmenningsbestyrer er 50% ansatt i Løiten Almenning og 50% i datterselskapet Budor AS

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Morselskap Konsern

2022 2021 2022 2021

Årets premie til kollektiv pensjonsordning 924 859 924 859

Herav dekket av premiefond 0 0 0 0

Inntrukket fra medlemmer -184 -172 -184 -172

Kostnadsført premie 740 687 740 687

Revisor

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: Morselskap Konsern

Lovpålagt revisjon 127 165

Utarbeidelse av årsregnskap, konsernregnskap og skatte-
melding

46 58

Annen bistand 65 67

Sum revisjonshonorar 238 290
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NOTER TIL REGNSKAPET 2022 (tall i hele tusen)

Note 5 – Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Konsern

Imaterielle  
eiendeler

Anleggsmidler

Driftsplaner Maskiner, anlegg og 
driftsløsøre

Tomter og  
bygninger

Sum

Anskaffelseskost 01.01.22 397 13 202 28 325 41 527

+ Tilgang kjøpte anleggsmidler 0’ 0’ 8 869 8 869

- Avgang i året 0’ 0’ 0’ 0’

= Anskaffelseskost 31.12.22 397 13 202 37 194 50 396

Akkumulerte avskrivninger 31.12.22 340 11 171 8 899 20 070

+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.22 0’ 0’ 0’ 0’

= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.22 340 11 171 8 899 20 070

= Bokført verdi 31.12.22 57 2 031 28 295 30 326

Levetid 7 år 3–14 år 5–20 år 0’

Årets ordinære avskrivninger 57 842 1 191 2 090

Datterselskapet Budor AS har anlegg under utførelse som knytter seg til bygging av hytter for utleie.
Anlegg under utførelse pr 31.12.22 utgjør kr 4 611’

Note 6 – Andre driftskostnader

Morselskap Konsern

I andre driftskostnader inngår: 2022 2021 2022 2021

Skogkultur 1 596 1 272 1 596 1 272

Hogst og fremkjøring tømmer 7 062 6 032 7 062 6 032

Veger 9 637 8 563 9 637 8 563

Jakt, fiske og utmark 131 225 131 225

Drift hyttefelt 210 156 210 156

Teknisk utstyr drift og vedlikehold 3 979 2 916 3 981 3 021

Bygningsvedlikehold 2 109 1 968 2 863 2 222

Forsikringer 418 471 469 517

Kontorutgifter 1 238 1 136 1 340 1 258

Markedsføring 1 531 1 117 3 700 1 957

Strøm, olje og komm.avg 1 731 1 220 2 587 1 532

Andre kostnader 2 699 2 044 5 131 4 413

Sum 32 341 27 120 38 707 31 168
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NOTER TIL REGNSKAPET 2022 (tall i hele tusen)

Note 7 – Datterselskap, TS, FKV

Datterselskap Eier-/ 
stemme- 

andel

Anskaf-
felseskost

Balanseført 
verdi 01.01

Andel  
Egenkapital

Andel 
resultat

Balanseført 
verdi 
31.12

Budor AS 100 % 14 925 53 493 52 203 -1 289 52 203

Aktieselskapet Klevfos 100 % 1 105 88 -17 88

Balanseført verdi morselskap 31.12 53 598 52 291 -1 306 52 291

FKV/TS

Kildetunet AS 50 % 258 2 123 6 660 4 537 6 660

Hedalm Holding AS 43 % 28 408 9 185 9 899 715 9 899

Hedalm Holding AS eier følgende 
datterselskaper:

Heldam Eiendom AS 100%

TS i samme konsern

LA Pukk AS 40 % 1 000 3 908 4 233 325 4 233

Balanseført verdi konsern 15 216 20 792 5 577 20 792

Note 8 – Investering i andre askjer og andeler

Anleggsmidler Eierandel Balanseførtverdi

Utstillingsplassen Eiendom AS 164 aksjer 45

Andel Hamar-regionen Reiseliv SA 2

Andel Glommen Mjøsen Skog 549

Sum 596
Morselskapet har i 2022 mottatt kr 1 362’ i utbytte fra Glommen Mjøsen Skog og kr 40’ i utbytte fra Utstillingsplassen
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NOTER TIL REGNSKAPET 2022 (tall i hele tusen)

Note 9 – Skatt

Morselskap Konsern

2022 2021 2022 2021

Årets skattekostnad fordeler seg på:

Betalbar skatt 926 716 926 1 112

For lite/mye avsatt tidligere år - 200 - 200

Endring i utsatt skatt 746 3 785 300 8 084

Sum skattekostnad 1 672 4 701 1 226 9 396

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat 926 716 926 1 112

For lite avsatt skatt 2018-2020 200 200 200 200

Sum betalbar skatt i balansen 1 126 916 1 126 1 312

Beregning av årets skattepliktige resultat:

Resultat før skattekostnad 1 376 1 035 -279 22 612

Permanente forskjeller 1 667 1 777 1 295 1 543

Endring i midlertidige forskjeller 180 -213 752 386

Anvendt fremførbart underskudd - - - -20 142

Overført til fremførbart underskudd - - - -

Årets skattepliktige resultat 3 220 2 600 1 768 4 399

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Fordringer - - -934 -467

Varer - - - -

Anleggsmidler -5 189 -5 166 -5 144 -5 142

Gevinst-og tapskonto 630 787 1 135 1 418

Andre forskjeller - - - -

Sum  midlertidige forskjeller -4 559 -4 379 -4 943 -4 191

Aksjer og andre finaniselle instrumenter 25 158 21 212 25 158 21 212

Underskudd til fremføring - - -1 455 -

Korreksjonsinntekt - - - -

Grunnlag for utsatt skatt 20 599 16 833 18 760 17 021

22% utsatt skatt 4 532 3 703 4 127 3 745

For 2021 ble det avsatt kr 82`for mye i utsatt skatt i morselskapet. Derfor samsvarer ikke beregning i note med bokført utsatt skatt 
i konsernregnskapet.
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NOTER TIL REGNSKAPET 2022 (tall i hele tusen)

Note 10 – Egenkapital

Morselskap Annen
egenkapital

Eiendomsfond Skogfond Sum

Egenkapital pr 1.1. 132 787 12 842 1 851 147 480

Overført skogfond -65 - 65 -

Overført eiendomsfond -2 325 2 325 - -

Kjøpt allmenningsgrunn - -241 - -241

Årets resultat 12 958 - - 12 958

Bruksrettytelser -9 050 - - -9 050

Egenkapital pr 31.12. 134 305 14 926 1 916 151 147

Konsern Innskutt egen-
kapital

Annen  
egenkapital

Eiendomsfond Skogfond Sum

Egenkapital pr 1.1. 13 825 118 882 12 842 1 851 147 400

Overført skogfond - -65 - 65 -

Overført eiendomsfond - -2 325 2 325 - -

Kjøpt allmenningsgrunn - -241 - -241

Årets resultat - 13 038 - - 13 038

Bruksrettytelser - -9 050 - - -9 050

Egenkapital pr 31.12. 13 825 120 480 14 926 1 916 151 147

Note 11 – Varer

Morselskap Konsern

2022 2021 2022 2021

Infrastruktur hyttegrender trinn 1 9 343 -2 516 37 554 26 003

Felles infrastruktur hele områdeplanen 15 555 16 009 15 555 16 009

Kilde boligområdet 278 278 278 278

Sum 25 176 13 771 53 387 42 290

Note 12 – Bankinnskudd

Morselskap Konsern

2022 2021 2022 2021

Bundne skattetrekksmidler utgjør: 550 550 622 569

Skyldig skattetrekk pr 31.12 utgjør: 429 395 501 414

Note 13 – Eierforhold
Allmenningen hadde pr 31.12.2022 578 bruksberettigede
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøte i Løiten Almenning 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Løiten Almenning. 

Årsregnskapet består av: 

• Selskapsregnskapet, som består av 
balanse per 31. desember 2022, 
resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper, og 

• Konsernregnskapet, som består av 
balanse per 31. desember 2022, 
resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for 
regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter, herunder et 
sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

• Oppfyller årsregnskapet gjeldende 
lovkrav 

• Gir selskapsregnskapet et rettvisende 
bilde av selskapets finansielle stilling 
per 31. desember 2022 og av dets 
resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge, og 

• Gir konsernregnskapet et rettvisende 
bilde av konsernets finansielle stilling 
per 31. desember 2022 og av dets 
resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per 
denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver 
og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar 
med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional 
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser 
i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Styret og bestyrer (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av 
årsberetningen og annen informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og 
revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. 
Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 
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rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• er konsistent med årsregnskapet og 
• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og bestyrer (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er 
også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 
årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
 

BDO AS 
 
Tom Erik Lehne 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Forvaltningen av Løiten Almenning er regulert i «Lov om 
bygdeallmenninger», og bruksregler for Løiten Almen-
ning godkjent av Landbruks- og matdepartementet i 2019. 
Loven og bruksreglene er rammene for allmennings- 
styrets strategi og løpende arbeid. 

Hovedtall for eiendommen 

Totalt areal 220 802 daa

Produktivt skogareal 154 219 daa

Total kubikkmasse 1 975 180 m3

Produksjonsevne 63 243 m3

Tilvekst 70 012 m3

Areal med nøkkelbiotoper 1 502 daa

Reservater 18 711 daa

Totalt antall feste- og leieavtaler 1 371 stk.

Antall bruksberettigede 578 stk.

Tabell 2: Hovedtall for Løiten Almenning.

ÅRSMELDING

Styret
Styret velges iht. bestemmelsene i allmenningsloven av og blant 
de bruksberettigede. Funksjonstida for styrets medlemmer er 
fire år. Styret har etter valget den 18. mars 2022 bestått av: 

Tore Sætren   Styreleder
Rolf Erik Thorkildsen  Nestleder
Henny Kildahl     Styremedlem
Jo Inge Gylstrøm   Styremedlem
Mikael Syver Hjelseng  Styremedlem
Terje Nilssen   Styremedlem, ansattvalgt

Overordnet målsetting: 
Vi skal være ledende innen miljøvennlige løsninger og drift, og 
tilrettelegge for gode opplevelser. Dette skal øke vår kapital som 
primært skal investeres i egen virksomhet.

Representasjon i selskaper,  
utvalg og foreninger 
 • Budor AS – hele styret i Løiten Almenning utgjør styret i Budor 

AS. Allmenningsbestyrer er daglig leder i Budor AS
 • Klevfos AS – Hele styret i Løiten Almenning utgjør  

styret i Klevfos AS
 • Hedalm Holding AS – Endre Jørgensen, styreleder
 • Hedalm Eiendom AS – Endre Jørgensen, styreleder
 • LA Pukk AS – Tore Sætren og Endre Jørgensen,  

styremedlemmer
 • Kildetunet – Endre Jørgensen og Johan Fischer,  

styremedlemmer
 • Beiteutvalg – Jo Inge Mellum Gylstrøm og Mikael Syver Hjelseng. 
 • Løtenløyper – Arne Erik Myhre
 • Elgregion Mjøsa-Glomma – Arne Erik Myhre 
 • Norsk Skogmuseums råd – Arne Erik Myhre,  

rådsmedlem

Organisasjon 

Pensjonister 2022
I løpet av 2022 gikk Rune Lundby og Øivind Nordvold inn i 
pensjonistenes rekker.

Rune Lundby ble ansatt som skogsarbeider i februar 1986. 
Han ble ansatt i ei tid der endringene i skogsdrifta var store, 
og arbeidsoppgavene endret seg. Fra å bli ansatt som skogs- 
arbeider har Rune opp gjennom åra hatt sine arbeidsdager i 
skitrekket, og han har arbeidet med lafting, snekring og løype-
kjøring. Skogsarbeidet har allikevel fulgt med i form av ung-
skogpleie. Rune har alltid vært en stødig kar, og vi takker han 
for god og solid innsats for Løiten Almenning gjennom 36 år. 

Øivind Nordvold ble i sin tid ansatt i Budor Sport & Fritid, og 
kom først inn som ansatt i Løiten Almenning ved omorganise-
ringen i 2017. Åkke som har Øivind hele tiden vært en markant 
person i drifta på Budor. Han har vært driftsansvarlig for ski- 

Avslutning for Rune og Øivind, som gikk inn i pensjonistenes rekker i 
2022. Foto: Hilde Nyborg Fischer
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trekket, og han har betjent utallige kunder enten det har dreid 
seg om skitrekk, caravanplass eller måking av hyttetak – bare 
for å nevne noe. Øivind var allikevel i sitt ess når det var behov 
for å skru på maskiner, eller å sveise sammen utstyr og kon-
struksjoner. Vi takker han for god og solid innsats for Budor og  
Løiten Almenning.

Bruksrett og beite
Det er 578 eiendommer med bruksrett. I løpet av 2022 ble 
det bortfall av bruksrett på en eiendom, da jorda ble solgt til 
naboeiendommen. I tillegg er det to eiendommer med hus- 
behovsrett på Solberg Skog. Totale bruksrettytelser i 2022 ble 
på kr 9 050 040,-, ca. halvannen million mer enn de to foregående 

åra. Regler for bruksrettytelser gjeldende for 2022 står bakerst i 
årsmeldingen og på allmenningens nettsider. 

I kroneverdi 2022 er det utbetalt 81,6 mill. kroner i bruksrett 
siste ti år, dvs. 8,16 mill. kroner pr. år i gjennomsnitt. Bruksrett- 
utbetalinger i 2022 ligger dermed nesten én mill. korner over 
snittet for siste ti år. Sum driftsresultat for samme periode og 
samme kroneverdi er 110 mill. kroner, dvs. at 75% av drifts- 
resultatet er utbetalt i bruksrettytelser.

Bruksrettytelser og 
tilskudd 2022 2021 2020 2019 2018

Nybygg driftsbygning 1 751 1 726 1 215 736 863

Nybygg våningshus 49 177 74 162 133

Trelast behandlet 887 697 610 710 425

Trelast ubehandlet 1 997 1 072 1 224 1 185 822

Isolasjon 228 175 226 180 151

Armert betong og 
stålkonstruksjoner

451 364 650 442 133

Taktekking 199 318 423 414 422

Porter 114 54 29 63 16

Grøftemateriell 939 852 1 369 386 1 029

Gjerder 179 231 355 215 272

Flis 979 738 956 1 259 1 164

Vedgodtgjørelse 187 62 49 60 57

Vinduer og isolerte 
 ytterdører

461 363 94 - -

Andre tilskudd 744 848 334 257 53

Tilbakebetaling av 
 bruks rett

-115 -20 - -8 -13

Totale ytelser 9 050 7 657 7 608 6 061 5 527

Tabell 4: Årlige utbetalinger av bruksrettytelser siste fem år fordelt på 
formål. Hele tusen kroner.

Formål bygge- og 
 rivesøknader 2022 2021 2020 2019 2018

Nybygg/tilbygg/restau-
rering driftsbygning/
uthus

16 36 20 32 18

Gjødselkummer/ 
plansiloer

2 1 1 0 0

Nybygg våningshus 0 0 0 1 1

Tilbygg/restaurering 
våningshus

20 27 17 15 34

Riving av bygninger 3 1 0 0 2

Sum 41 65 38 48 55

Figur 1: Utbetaling av bruksrett siste 10 år, kroneverdi 2022. Hele 
tusen kroner. 
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Beite 
Det ble sluppet 58 søyer og lam flere på beite i 2022 enn i 2021, 
mens det ble sluppet noen færre storfe. 

Tall fra Løten og Vang Beitelag viser forholdsvis store  
forskjeller i tap av dyr, spesielt lam, mellom sankelaga.  
Stålsætra og Skogbygda er sankelaga med prosentvis størst 
tap av lam. Sankelaget i Furadalen har prosentvis det største 
tapet av søyer. Beitelaget sendte fem søknader om skadefelling 
i Løten, hvorav tre ble innvilget. Det ble felt to ulver i Løten sør, 
og én bjørn.

År Søyer Lam
Totalt 

 småfe1)
Tapt 

småfe
Stor-

fe2)
Tapt 

storfe

2022 895 1571 2466
180 

(7,3%)
311 1

2021 921 1487 2408
99 

(4,1%)
392 1

2020 957 1 595 2 552
135  

(5,3 %)
345 0

Informasjon til bruksberettigede 
I februar 2022 ble det avholdt et temamøte for de bruksberet-
tigede. Det er sendt ut tre informasjonsbrev via  e-post. I tillegg 
er det publisert jevnlige innlegg på allmenningens facebookside. 

NALF – jubileum
Norsk Almenningsforbund fylte 100 år i 2019. Opptakten til 
forbundet var et initiativ fra Løiten Almenning ved formann 
Jørgen Englaugsmoen. Det første årsmøtet ble holdt hos Løi-
ten Almenning i 1919. I 2022, tre år på etterskudd på grunn av 
pandemi, markerte Norsk Almenningsforbund sitt 100 – årsju-
bileum. Løiten Almenning var praktisk arrangør og samarbei-
det med forbundsstyret. Det var over 130 påmeldte med repre-
sentanter fra alle landets allmenninger. Fredag 17. juni var det 
derfor duket for en innholdsrik befaring i Løiten Almenning, 
fra Mosjømarka til Budor med fokusområder på skog, tynning, 
skjøtsel av furu, hytteutbygging og utvikling av Budor, setervol-
ler, gjerder og beiting. Vi høstet mye ros for arrangementet.

Beitedyr i Løtenfjellet. Foto: Andreas Kokkvoll.

Tabell 5: Småfe og storfe sluppet på beite siste tre år, og tap av beitedyr 
de samme åra. Kilde: Løten og Vang Beitelag. 
1) I tillegg er det sluppet 45 geiter, ingen tap. 
2) Beitelaget oppgir totalt 545 storfe sluppet, av dette 234 på innmark 
(setervoller). Enkelte storfebesetninger veksler mellom setervoller og 
utmark.
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Skog og utmark 

Avvirkning
Totalt er det solgt 45 553 m3  skogsvirke.

Sortiment Volum Kjøpere

Skurtømmer gran 
13 175 m3 

uten bark (u.b.)
Glommen Mjøsen Skog/

Moelven

Skurtømmer furu 10 331 m3 u.b.
Glommen Mjøsen Skog/

Moelven

Spesialtømmer 1 075 m3 u.b. Løten Bygdesag

Massevirke gran 9 876 m3 u.b. Glommen Mjøsen Skog

Massevirke furu 6 496 m3 u.b. Glommen Mjøsen Skog

Ved
3 131 m3 

med bark (m.b.)
Diverse

Biovirke 1 469 m3 m.b. Glommen Mjøsen Skog

Sum salg 45 553 m3

Innmålt volum i 2022 er tilnærmet likt det vedtatte  budsjettet. 
Stigende priser på sagtømmer gjennom året førte til at en 
større del av avvirkningen ble dreid over på bestand med høy 
andel av sagtømmer. Driftsmessig var det et godt år i skogen, 
med en vinter med snø og tele og relativt tørr vår og sommer. 
Selv om senhøsten ble bløt, førte det ikke til større problemer 
med skogsdriften.

Sluttavvirkning 
Det er foretatt sluttavvirkning på 1 063 dekar, herav:

 • Flatehogst 759 dekar
 • Frøtrestillingshogst 304 dekar 

Totalt ble det sluttavvirket 28 080 m3 (62 % av totalt kvantum). 
Dette gir et uttak på 26 m3 pr. dekar, men med stor variasjon 
mellom de enkelte områder. Gjennomsnittlig driftspris slutt- 
avvirkning var kr 127,- pr. m3. 

Fordeling på sortiment:

Gran Furu

Sagtømmer 56 % 60 %

Massevirke 44 % 30 %

Spesialtømmer (laft) 0 % 10 %

JOB;U – ungdom driver med ungskogpleie. 
Foto: Håvard Dufseth

Tabell 6: Salg av virke fra Løiten Almenning i 2022.

Tabell 7: Fordeling av sluttavvirkning på sortiment.

NALF - 100 års jubileum i Løiten Almenning.  
Foto: Hilde Nyborg Fischer
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Tynninger
Det er tatt ut 17 358 m3 i tynninger, noe som utgjør 38 % av 
totalt kvantum. Tynningen er utført på 2 503 daa i hogstklasse  
3 og 4, noe som gir et uttak på 6,9 m3/daa. Gjennomsnittlig 
driftspriser på tynninger kr 203,- pr. m3.

Det ble vinteren 2022 tynnet i flere granbestand i Narsæterberget, 
men det er i all hovedsak blitt tynnet i furubestand i områ-
dene Marken, Arnstadkoia, Skardberget, Arsenalet og Roko- 
skogen. Den økende prisen på sagtømmer utover i året førte til 
at en større del av tynningen ble utført i furubestand med en 
større andel av sagtømmer.
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Figur 2: Fordeling avvirkning i m3.
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Figur 3: Sortimentsfordeling tynning.
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Utkjøring av tømmer fra Arsenalet
Foto: Håvard Dufseth
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Skogkultur

Planting
Det ble satt ut 100 600 granplanter. Tilplantet areal var på 
510 dekar som i snitt gir 198 planter pr. dekar. Plantingen er 
i hovedsak utført etter anbefalingen fra EDEL-programmet 
til Glommen Mjøsen Skog. Det meste av plantingen ble utført 
med innleid arbeidskraft fra GM-skog. Kostnad pr. plante var 
på kr 5,55 (2021 kr 4,65), før tilskuddene til tettere planting er 
trukket fra.  

Foryngelseskontroll
I 2022 har egne ansatte utført foryngelseskontroll på i over-
kant av 2 300 dekar. Det er fortrinnsvis på plantinger utført i 
2020 og 2021, samt en del bestand med naturlig furuforyngelse 
som er kontrollert både i form av egenkontroll og av Hedmark- 
en Landbrukskontor. Foryngelseskontrollen viste at det i all 
hovedsak står meget bra til med foryngelsen på eiendommen, 
og når det gjelder foryngelser av furu ser en at elgbestanden er 
redusert, noe som pr. i dag gir tette naturlige foryngelser av furu.

Suppleringsplanting
Grunnet flere faktorer, men spesielt snutebilleangrep er det 
utført suppleringsplanting på 460 dekar. Det ble satt ut 30 400 
planter for å oppnå tilfredsstillende tetthet, noe som i snitt gir 
et planteantall på 65 planter/dekar. Arbeidet er i all hovedsak 
utført av våre egne skogsarbeidere. Grunnen til det såpass 
store arealet er at det ikke ble utført suppleringsplanting i 2021, 
grunnet pandemiens innvirkning på utenlandsk arbeidskraft.

Ungskogpleie
Avstandsregulering og lauvrydding ble utført på 2 460 dekar. 
Forhåndsrydding i bestand som er eldre enn hogstklasse 2 ble 
utført på 125 dekar. Også i 2022 var Løiten Almenning med i 
prosjektet «JOB;U-sommerjobb for ungdom». Prosjektet eies 
av Skogselskapet i Hedmark, som sammen med skognæringa 

ønsker å legge til rette for at lokal ungdom skal kunne ha sommer- 
jobb i skogen med ungskogpleie. Vi fikk mange søknader på 
de fire stillingene vi lyste ut, og ungdommene gjorde en vel-
dig bra innsats i løpet av fire uker i juli. Sammen med våre 
egne skogsarbeidere utførte de til sammen 1 600 dekar med 
ungskogpleie/forhåndsrydding. I tillegg fikk vi hjelp av innleid 
arbeidskraft fra Glommen Mjøsen Skog, som utførte 860 dekar 
ungskogpleie på høsten. Det ble utført avstandsregulering i en 
god del furubestand, som etter et lavere beitetrykk av elg har 
høy tetthet. Med en fortsatt redusert elgbestand vil arealet med 
furuforyngelse som trenger avstandsregulering øke betraktelig 
i årene framover.

Markberedning
Det ble utført markberedning på 730 dekar. 450 dekar ble 
markberedt med det lassbærermonterte markberednings- 
aggregatet Donaren, og 280 dekar ble hauglagt med gravemaskin. 
Kostnad totalt kr 305 042. Det ble utbetalt statstilskudd på til-
taket, som gir en kostnad på kr 292 pr. dekar etter tilskudd.

Gjødsling
Grunnet situasjonen med krigen i Ukraina ble det ikke pro-
dusert skogsgjødsel i 2022, og derfor heller ikke gjødslet i  
Løiten Almenning.

Sporsletting – grøfterensk
Det ble utført sporsletting til en kostnad på kr 15 700,-. Dette 
er etter drifter i 2021. Kostnad ca. kr 0,40,- pr. avvirket m3. 
Grøfterensk/suppleringsgrøfting ble utført på 6 600 meter til 
en kostnad på kr 77 000,-.

Tilskudd
Løiten Almenning har mottatt offentlige tilskudd til investerings-
tiltak innen skogbruk på til sammen kr 1 285 804,-.

Tiltak Tilskudd i kr

Ombygging veger/bruer 518 867,-

Snuplasser 145 988,-

Tettere planting 145 815,-

Markberedning 91 511,-

Ungskogpleie 383 623,- 

Totalt 1 285 804,- 

Tabell 8: Mottatt statstilskudd 2022 fordelt på formål.
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Figur 6: Oversikt over markberedning med gravemaskin og lassbærer.
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Figur 4: Oversikt over antall utsatte planter og planter pr. dekar.

Figur 5: Oversikt over utført avstandsregulering og forhåndsrydding.
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Miljø

Sertifisering, miljø og virksomhet i skog og 
utmark
Løiten Almenning er medlem av Glommen Mjøsen Skogs 
FSC® gruppeordning (FSC-C103851) og skogforvaltningen 
på eiendommen skjer i tråd med FSC® prinsipper og krite-
rier. Glommen Mjøsen Skog er sertifisert gjennom Soil As- 
sociation Certification Ltd. I tillegg er Løiten Almenning med-
lem av Glommen Mjøsen Skogs PEFC sertifikat, og følger 
Norsk PEFC Skogstandard.

Skogens tilvekst, foryngelse 
og generelle tilstand
Allmenningen har egen forvaltningsplan og skogbruksplan for 
eiendommen. Planene inkluderer kartlegging og beskrivelse av 
miljø-, kulturminne- og flerbrukshensyn. Planene blir revidert 
regelmessig. Siste skogstakst fra 2022 viser en beregnet tilvekst 
i hogstklasse 3, 4 og 5 på 66 713 m3. Gjennomsnittlig hogst- 
kvantum siste 5 år, har vært om lag 46 000 m3/år. Gran forynges 
ved planting, mens furu og lauv forynges i all hovedsak ved 
naturlig foryngelse. Kontroller viser at foryngelsen etter hogst 
er god, men suppleringsplanting har vært nødvendig på enkelte 
felt. Skogens tilstand vurderes generelt som stabil og god.

Sammensetning og endringer i flora og fauna
Allmenningen har god statistikk over jaktutbytte, beiteforhold 
mv. i våre områder. Særlig i vinterbeiteområdene for elg, har 
en i lang tid sett en tilbakegang av ROS-arter (rogn, osp, selje) 
og det har vært store beiteskader på furuforyngelsen. De siste 
årene har det derimot vært en betydelig bedring i beiteskadene 
på furuforyngelen. Fremmede arter som rødhyll øker i utbred- 
else – spesielt i lavereliggende områder. Generelt vurderes like-
vel status for flora og fauna som stabil på eiendommen. Det 
vises for øvrig til egen omtale av beiteforhold, jakt og fiske. 

Miljømessige og sosiale påvirkninger
Ved gjennomføring av skogbrukstiltak gjøres det en vurdering 
før- og etter. I dette ligger konsultasjon av aktuelle databaser 
for miljø og kulturminner. Biologisk rådgiver er benyttet til 
avklaring av enkelte artsfunn og naturtypeområder. 

Følgende verneområder berører allmenningen: Klekkefjellet bar-
skogreservat på 8 571 dekar, Lavsjømyrene/Målikjølen myr-
reservat på 10 060 dekar, og Vesle Rokosjøen naturreservat 
som utgjør 80 dekar i Løiten Almenning. Statsforvalteren er 
forvaltningsmyndighet for reservatene, og SNO tok i 2021 over 
tilsynet med områdene. 

Det er gjennomført miljøregistrering på eiendommen, og  
1 502 dekar er avsatt som nøkkelbiotoper. Nøkkelbiotopene 
overvåkes av Løiten Almenning selv. I tillegg gjennomføres det 
stikkprøvebaserte kontroller i regi av sertifikatholder (FSC®).

Allmenningen har betydelig aktivitet knyttet til fritidsaktivi-
teter og friluftsliv. Skogsbilvegene er i hovedsak åpne for fri 
ferdsel store deler av året, mot betaling i form av bomavgift. 
Allmenningen har, gjennom representasjon og møter, jevnlig 
dialog med aktuelle brukergrupper. 

Det benyttes i stor grad lokal arbeidskraft, med unntak av noe 
utenlandsk arbeidskraft til skogkulturarbeid. Tømmeret blir 
i hovedsak foredlet på regionale sagbruk, mens massevirket i 
stor grad går til Sverige. Det er ikke registrert vesentlige end-
ringer eller konflikter knyttet til sosiale forhold siste året. 

CO2-binding
Ifølge Skogbrukets klimakalkulator binder Løiten Almennings 
skogsdrift til sammen 52 000 tonn (tilvekst fratrukket hogst). 
I tillegg kommer positiv effekt ved bruk av foredlet plante- 
materiale, ved at tre erstatter andre materialer og ved at bio-
energi erstatter fossilt brensel.

Tynning i Narsæterberget. Foto: Håvard Dufseth.
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Ordfører i Løten, Marte Larsen Tønseth, tok det første gravetaket på 
Norsvintomta i Brattbakken. Foto: Endre Jørgensen. 

Opprusting av Haratjennskoievegen. Foto: Håvard Dufseth.

Oppgradering av Budorvegen. Foto: Johan Chr. Fischer

Veger

Budorvegen
Etter mange år med stor belastning var det behov for opp- 
gradering av Budorvegen. Sprekkdannelser og nedkjørte felt, 
viste at vegen bar tydelig preg av mangel på bærende masser. Et 
stort antall stikkrenner var defekte, og selv om grøftene hadde 
gjort sitt til å holde vegen tørr, så var de så bratte at det var 
fare for velt ved utforkjøring. Grøftene ble gjennom sommer- 
en utbedret med restmasser etter utbyggingen på Budor, og i 
august startet arbeidet med utskifting av stikkrenner. Deretter 
ble vegen dypstabilisert med pukk. I månedskiftet august/sep-
tember startet asfaltering med 5 cm asfaltbærelag. Planen er å 
la det ligge ca. ett år før det vil bli lagt et 3 cm lag med asfalt 
slitelag i august 2023. 

Bru Brattbakken/Norsvin
I starten av august startet bygging av veg fram til Norsvin sitt 
nye anlegg ved Foskumslåtten. Vegbyggingen tok utgangs-
punkt i den gamle vegen, men det ble laget nye grøfter og til-

ført bærende masser slik at den framstår som en helt ny veg. 
Den gamle brua var i en så dårlig forfatning at den ikke kunne 
brukes, så i starten av september ble det montert en helt ny bru. 
Prosjektet var ferdig i midten av september, og Norsvin kunne 
starte opp sine tomtearbeider umiddelbart.

Haratjennskoievegen
Arbeidet med å knytte sammen vegnettet på Solbergskogen ble 
videreført utover året. Opprusting og nybygging av til sammen 
1 400 meter veg fra Haratjennskoia og opp på Solbergskogvegen 
ble gjennomført. I tillegg ble 1 800 meter av Solbergskogvegen 
opprustet fram til koia på Øverby. Det mangler noe slitelags-
masse på strekningene, som vil bli utført sommeren 2023. 
Det har også blitt opprustet to gamle velteplasser ved Roko-
sjøen Camping og Nedre Heggen.
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Jakt og utmark

Elg
Elgjakta i 2022 gikk bra, men det var litt vanskeligere å få elgen enn 
året før. Årets kvote i Løiten Almenning var på 63 dyr og 54 dyr 
ble felt. Vi har kommet til siste året i 5 årsperioden, der 15 jaktlag 
er fordelt på 12 jaktfelt. På tre jaktfelt er jakta delt på to lag. Elg- 
stammen har vært ganske stabil i denne perioden og på et nivå som 
er akseptabelt i forhold til beiteskader.  Det blir nå, i regi av Elg- 
region Mjøsa-Glomma, utarbeidet en ny bestandsplan for neste  
5 års-periode og med en avskytingskvote på det nivå vi har ligget på 
de siste årene. I hele Elgregion Mjøsa - Glomma ble det felt 237 dyr 
av 300 tildelte dyr, dvs. en fellingsprosent på 79 prosent.

Rådyr
Det er rapportert felt 12 bukker i bukkejakta og 17 dyr i ordinær 
jakt, til sammen 29 dyr. I den ordinære jakta ble det felt 6 bukker, 
2 geiter, 6 hannkillinger og 3 hunnkillinger. Dette er en betyde-
lig nedgang i forhold til fjoråret og vanskelig å gi noen god for- 
klaring på, da vi har inntrykk av at rådyrstammen er stor. Ordi-
nær rådyrjakt har vært satt bort i en toårsperiode som gikk ut nå 
i 2022, mens bukkejakta har blitt satt bort år for år.  

Annet vilt
Nedgang var det også for småviltjakta bortsett fra hare som er 
i oppgang, og det er rapportert felling av 38 harer. Av skogsfugl 
ble det skutt 96 orrfugl, 37 storfugl og 71 ryper. Med bakgrunn 
i at jakttrykket særlig i de nordlige deler av allmenningen er 
stort, ble det også i årets jakt bare solgt årskort og i tillegg et 
begrenset antall dagskort. Fra jaktstatistikken kan vi lese at det 
i småviltjakta og rådyrjakta ble meldt om fangst i 218 av i alt  
2 150 jaktdager, så det er ikke hver dag det blir jaktutbytte.

Salg av jaktkort skjer via en nettløsning fra selskapet Inatur. 
Salgssidene er linket fra Løiten Almenning sin hjemmeside.

Koier
Interessen for å leie koie holder seg, men kanskje merker vi 
litt strammere tider da det er noen flere som har sagt opp leie- 
avtalen i 2022 enn i de senere år. Likevel er det kun 3-4 koier, 
som er i slik stand at de kan leies ut, som ikke er utleid ved 
årsskiftet. Mange henvendelser gjør at de nok blir leid ut igjen 
ganske raskt. Bjørksætra og Kjølstadkoia var de to koiene som 
ble pusset opp i 2022. Koia på Bjørksætra trengte en omfattende 
renovering både innvendig og utvendig. Opprustingen av Kjøl-
stadkoia ble langt enklere.

Dammer
Det har i 2022 blitt ført vanlig tilsyn med demningene. Lenser 
ble lagt ut foran demning og tappeluke både på Yksnsjøen og 
Rokosjøen. Dybdemålinger er foretatt både på Yksnsjøen og 
Rokosjøen, for å fastsette magasinvolum og få bedre grunnlag for 
flomberegninger. Beredskapsplan er utarbeidet og det er avholdt 
en enkel beredskapsøvelse i forbindelse med periodisk tilsyn.

Grenser
Klevfoseiendommen sine grenser er nå i stor grad oppmålt 
og kartfestet etter flere jordskiftesaker i tilknytning til eien-
dommen. Den siste i 2022 der grensene på østsiden av elva 
fra Fløta og ned til fabrikkområdet ble fastlagt.Videre fort-
satte arbeidet med å finne igjen grensemerkene i allmen-
ningens grenser. Også her vil en måtte bruke Jordskifte- 
retten for å få målt opp grensene, reetablert grensemerker som 
er borte og få lagt de riktig inn i det offentlige kartverk.
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Hytteområder 

Festeforhold
I 2022 ble det bortfestet 33 nye hyttetomter. Det er også inngått 
festeavtale med Norsvin, som bygger ny råneteststasjon i Bratt-
bakken, på allmenningens grunn. Totalt antall feste- og leie- 
avtaler i Løiten Almenning er 1371. Dette inkluderer Budortunet 
Borettslag, hyttene ved Rokosjøen og Gjetholmsjøen, samt andre 
feste- og leieavtaler. I tillegg kommer 19 leiligheter i tilknytning til 
Budor Gjestegård. I løpet av 2022 ble det solgt en festet boligtomt, 
nå omgjort til selveiertomt.

Utbygging av hyttetomter
Bygging av infrastruktur i form av både veger, vann og kloakk, 
strøm og fiber fortsatte utover i 2022. Etter halv annet år med 
utbygging ble alle planlagte utbygginger av hyttefelt og infra-
struktur ferdig høsten 2022. Det gjenstår da noen enkelte felt i 
utbyggingstrinn 1, men videre utbygging avventes etter hvor-
dan markedet for hyttetomter utvikler seg i 2023. Ved årsskiftet 
er alle ferdige utbygde felt overført til Budor AS.

Skitrekket 
Pga. lite snø åpnet ikke skitrekket før midten av januar 2022. 
Sesongen ble allikevel svært god med en omsetning som pas-
serte 5 millioner. Det har blitt gjennomført flere utbedringer i 
nedfartene også i 2022. Blant annet utbedringer som gjør det 
mulig å åpne på litt mindre snø enn før, samtidig som sikker-
hetsmessige forhold er ivaretatt.

Caravanplassen
Caravanplassen har 134 helårsplasser og servicebygg. Plassen 
er tilnærmet fullt ut belagt hele tida. 

Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten er en veldig viktig faktor i all utvikling og 
drift på Budor. Det ble derfor iverksatt en rekke tiltak i 2022.

Omlegging av Svaenlivegen
Svaenlivegen har gått gjennom parkeringsarealet på Budor og 
skapt mange farlige situasjoner, siden barn og voksne i stor 

grad brukte vegbanen for å komme seg opp til alpinanlegget. 
Som regulert i Områdeplan for Budor Sør ble Svaenlivegen lagt 
om høsten 2022, slik at den nå følger utsiden av parkerings- 
arealet. Den gamle Svaenlivegen fra parkeringsarealet til alpin- 
anlegget ble gjort om til gangveg. Videre har parkeringsarealet foran 
skiutleia blitt gjort om til et bilfritt område.

Hastighetsreduserende tiltak under  
arrangement på Budor
Under løpefesten i september og familiedagen i høstferien, testet 
vi ut et tiltak der vi satte ut kasser i vegen mellom Koiedalen 
og Gjestegården. Dette var et veldig effektivt hastighetsredu- 
serende tiltak og vil framover bli brukt under arrangementer 
og i perioder med mange besøkende på Budor.

Fjerning av farlig innkjørsel til Budor  
sitt garasjeanlegg
Det er relativt stor trafikk av ofte tyngre kjøretøy inn til garasje- 
anlegget. Og den gamle innkjøringen lå slik plassert at det var 
vanskelig å oppdage trafikk som kom nedover Budorvegen. 
Den gamle innkjøringen ble derfor fjernet, og ny ankomst går 
via innkjøring til det gamle søppelanlegget.

Skilting og fartssoner
For å tydeliggjøre fartsgrensene både på Budor og i hyttefelt- 
ene, ble det satt opp soneskilt med 40 km/t. Innenfor sonen er 
det kun denne fartsgrensen som gjelder.

Grøftekanter
Utbedring av grøftekanter er et viktig trafikksikkerhettiltak, og 
er omtalt under utbedring av Budorvegen.

Næringstomter 
I 2022 festet Løiten Almenning bort tomt til Norsvin og 
deres nye teststasjon. Tomta ligger ved Brattbakken, øst 
for Fura, og er på 26 daa. Grunnlagsinvesteringer som 
har blitt gjort i tilknytning til Budor var avgjørende for at 
dette prosjektet kunne realiseres der det nå realiseres. Løi-
ten Almenning har ca. 30 daa som inngår i regulerings- 
planen for det nye næringsområdet på Heggvin. I likhet med 
de øvrige grunneierne har vi signert en avtale som gir Heggvin 
Utvikling AS opsjon på kjøp av dette arealet. 

Budor Skianlegg. Foto: Andreas Kokkvoll.

Feltnavn Solgte tomter pr. 
felt i 2022

Tomtereserve pr. 
31.12.2022

BFF 2 - 4

BFF 4 10 18

BFF 5 1 16

BFF 6 10 15

BFF 8 8 5

BFF 27 Kubakken 4 Sluttsolgt

Totalt 33 58

Tabell 9: Oversikt over tomtesalg og tomtereserve i Budor AS.
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Datterselskap og tilknyttede selskap 

Budor AS
Budor AS er heleid av Løiten Almenning. Budor AS sin kjerne-
virksomhet er kjøp og videresalg av festerett fra Løiten Almen-
ning. Det ble i 2022 kjøpt 21 festeretter fra Løiten Almenning. 
Dette fordeler seg på 17 festeretter på BFF5, som er et selv- 
byggerfelt, og 4 festeretter på BFF2. BFF2 er et felt der Budor 
AS bygger hytter for både utleie og salg. Tomtereserven er god, 
og kan raskt økes. 

Budor AS eier 40 % av aksjene i LA Pukk AS, 60 % av aksjene 
eies av Skanska Industrial Solutions AS. Grunnavgiften pr. tonn 
solgt fjell går til Løiten Almenning. 

Hedalm Holding AS/Hedalm Eiendom AS
Løiten Almenning eier 43,5 % av Hedalm Holding AS. Øvrige 
eiere er Romedal Almenning 43,0 %, Vang Almenning 7,5 % 
og Stange Almenning 6,0 %. Styret har i 2022 bestått av styre- 
leder Endre Jørgensen, styremedlemmene Gaute Nøkleholm 
og Magne Svenkerud. Selskapet er eneeier av Hedalm Eiendom 
AS. I tillegg eier selskapet aksjer i Oplandske Bioenergi AS. 
Hedalm Eiendom eier byggmodulfabrikken med tomt på  
Hjellum, som er leid bort til Moelven Byggmodul AS. 

Kildetunet AS
Kildetunet AS er et utbyggingsselskap som eies 50/50 av Løiten 
Almenning og Johnsrud Invest AS. Byggeprosessen for trinn 
to gikk etter planen, og nye beboere kunne ta over leilighetene 
som avtalt rundt påsketider. Ved årets slutt er det tilsammen 
sju ledige leiligheter. Salgsmessig startet året som forventet 
med tre solgte enheter i løpet av vinteren, men etter utbruddet 
av krigen i Ukraina stoppet salget dessverre opp. Ved årsskiftet er 
alle forpliktelser betalt, og selskapet har ingen finansielle risikoer.

Samarbeid med lokale organisasjoner 

Nordbygda/Løten Ski og Løten o-lag
Løiten Almenning har et tett samarbeid med Nordbygda/
Løten Ski og Løten o-lag. Begge organisasjoner markedsfører 
våre utmarksarealer på en fin måte, og er tilretteleggere for 
aktivitet i utmarka. 

Hamar og Hedemarken Turistforening
Løiten Almenning har et godt samarbeid med Hamar og 
Hedemarken Turistforening (HHT). Samarbeidet er nedfelt 
i en avtale som omfatter blant annet koier og turstier. HHT 
får bruke Svartskogkoia og Snippkoia til overnattingsformål 
for DNT-medlemmer, mens de åpne koiene Småsætra, Svart-
tjernskoia, Mosjøkoia, Sletthellkoia, Hølmyrkoia og Nerlikoia.

Kjølstadkoia er tilrettelagt kun som dagsturhytter. Det samar-
beides om tilsyn og drift av koiene. I 2022 ble det i samarbeid med 
HHT satt opp en ny gapahuk ved Hemberget. 

HHT sin serveringshytte på Målia, er et meget attraktivt tur-
mål for brukerne av våre områder. HHT har lenge hatt et ønske 
om å få innlagt strøm på Målia, og høsten 2022 ble det gravd 
ned en 2,8 kilometer lang høyspentkabel langs Målivegen. Den 
19. oktober ble en historisk dag, da var strømmen vel framme 
på Målia, vel 110 år senere enn de første husholdningene og  
gårdene i Løten fikk innlagt strøm. 

Løtenløyper
Løtenløypers innsats med å gjøre Budor og Løten kjent for fan-
tastiske skiløyper er av stor betydning for både Løten kommune 
og Løiten Almenning. Løtenløyper finansieres gjennom fri- 
villige bidrag fra Løten kommune, Løiten Almenning, Nord-
bygda/Løten Ski, HHT, Løtenfjellet Hytteeierforening, samt 
andre frivillige bidrag. I februar 2022 ble den nye løypemaskinen 
som Løiten Almenning har kjøpt inn tatt i bruk. Denne setter 
klassiskspor på hver side og skøytetrase i midten i en operasjon. 
I 2022 ble det kjørt løyper for 1,9 mill. kroner. 

Løten kommune
Løiten Almenning eier store ressurser innen Løten kom-
mune. Dette medfører mange kontaktpunkter med kommu-
nens representanter. Spesielt gjelder dette innen forvaltning av 
naturressurser og utbygging i Budorområdet. Dialogen med  
kommunens representanter er viktig for gode løsninger på formelle 
saker, og for løpende avklaringer. Løiten Almenning ser det som 
svært viktig å videreføre det gode samarbeidet med kommunen. 

Andre samarbeidspartnere på Budor
I takt med hytteutbyggingen satses det enda mer på  
aktiviteter og arrangement på Budor, gjennom hele året. Vi 
har knyttet til oss viktige og gode samarbeidspartnere som 
sammen med oss bidrar til å styrke Budor som helårsdestina-
sjon, i tråd med Budors profil og strategi. 

Sponsing og bidrag til lokalsamfunnet
Løiten Almenning eier 61 % av arealet i Løten kommune, og 
vår aktivitet har påvirkning på lokalsamfunnet. I tråd med 
allmenningens misjon, skal forvaltningen av eiendommens  
ressurser også utgjøre et samfunnsgode til bygda. Allmen-
ningen gir betydelige bidrag hvert år til lokalsamfunnet.  
I 2022 sponset Løiten Almenning lokale lag og foreninger med  
kr 196 000,-. Allmenningen ga kr 300 000,- til HHT sitt strøm- 
prosjekt. Løiten Almenning sitt bidrag til Løtenløyper i 2022 
var på nærmere 1,3 mill. kroner. Inntekten fra salget av jule-
trelapper påkr 25 000,- gikk til Løten Røde Kors sin juleaksjon. 

Økonomi
Regnskapet viser et resultat før finansposter på 8,5 mill. kroner,  
2,3 mill. kroner bedre enn budsjettert. Gode tømmerpriser og 
tilpasning av skogsdrifta til dette er viktigste årsaken til at resul-
tatet ble såpass mye bedre enn budsjettert. 

Ordinært resultat før skatt, dvs. etter at resultatene fra datter- 
selskaper, tilknyttede selskaper og finansinntekter er tatt med endte 
på 14,6 mill. kroner. Salg av festeretter i 2022 ble belastet med  
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merkostnader fra 2021 pga. sterk prisstigning. Dette medførte at  
Budor AS bidro negativt med 1,2 mill. kroner. Resultatandelen 
fra Kildetunet ble på 5,3 mill. kroner. Mens resultatandelen fra 
Hedalm Holding var 0,7 mill. kroner. 

Investeringene som har blitt gjort på Budor gjennom 2021  
og 2022 har påvirket likviditeten i Løiten Almenning mye. 
Utbyggingstrinn 1 er ferdigstilt uten bruk av eksterne  
midler, og likviditeten er igjen god. Budor AS nedbetalte  
i 2022 siste delen av sin gjeld til Løiten Almenning, som i 2020 
var på 17 mill. kroner. 

Utbetalingene til bruksrett ble på 9,1 mill. kroner, m.a.o.  
0,6 mill. kroner mer enn resultatet fra drifta.

Framtidsutsikter 
Budsjett for 2023 legger opp til et driftsresultat på ca. 8,3 mill.  
kroner. Det er for 2023 planlagt avvirkning av 42 000 m3. 2023 
har startet med fortsatt gode priser på sagtømmer og masse-
virke. Krigen i Ukraina medfører usikkerhet i markedene, og 
det er vanskelig å forutsi utviklingen. Vi gikk ut av 2022 med 
gode massevirkepriser, og vi tar med oss dette inn i 2023. Sam-
let sett har vi budsjettert med priser som ligger snaut 5 % under 
prisene som ble oppnådd i 2022. Pga. prisforholdet mellom 
sagtømmer og massevirke vil det første del av året bli prioritert 
å avvirke bestand med antatt høy andel massevirke. Budsjettert 
omsetning ligger på ca. 80 % av oppnådd omsetning i 2022. 

Det er en prioritert oppgave å utnytte markas produksjonsevne 
best mulig, og høy avvirkning setter krav til høy aktivitet innen 
planting og skogkultur. Vi har et etterslep på skogkultur, mye 

skyldes fare for elgbeiteskader i unge furufelt. Vi har jobbet 
med å redusere dette etterslepet de siste åra, og også i 2023 har 
vi mål om å rekke over 2 500 dekar. Det er i 2023 planlagt å 
plante 129 000 planter, sum nyplanting og suppleringsplanting. 
Arbeidet med kontroll av plantefelt følges opp også i 2023. 

Videre utvikling av både stedet Budor, og sommeraktivitet- 
ene på Budor er en viktig oppgave. Det viktigste som skjer på 
Budor i 2023 er ferdigstilling av reguleringsplanen for Budor 
grendesentrum, og påfølgende arbeid med utforming av aktu-
elle tjenestetilbud og bygg. Vurderinger rundt den framtidige 
Budor Gjestegård kommer først. Det er ikke budsjettert med 
store endringer i aktivitetstilbudet. Satsingen i sentrum vil 
være stor, og hensynet til kostnadskontroll må nødvendigvis 
veie tungt. Utvikling er i seg sjøl ikke vanskelig. Utfordringene 
er å gjøre det økonomisk bærekraftig, og ikke minst samtidig 
som Budor sin identitet ivaretas. Dette er rammer som alle 
ideer og innspill testes mot. 

Langsiktighet preger vår virksomhet. Dette innebærer fokus 
på økonomi, miljø og samfunnsoppdrag. Vi ønsker å kunne 
konkretisere vår innsats innen bærekraft, og dokumentere våre 
resultater bedre enn i dag. Vi vil derfor øke vår innsats innen 
arbeidet med bærekraft i 2023.

Budorområdet. Foto: Andreas Kokkvoll.
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Bruksrettytelser gjeldende fra 01.01.2023
Grunnlaget for bruksrettytelser er bestemmelsene i Lov om bygdeallmenninger av 1992, og Bruksregler for Løiten Almenning fra 
2019. Ut fra dette regelverket har styret utarbeidet de praktiske retningslinjene for vurdering og håndtering av de enkelte saker i 2023.  

Alle ytelser gis med utgangspunkt i det enkelte bruks jordbruksmessige behov. 
Det er viktig for allmenningens vurdering at jorda på eiendommen holdes i hevd. Ved beitebruk skal jorda kultiveres årlig, f.eks. 
ved beitepussing og gjødsling.  På eiendommer der jorda ikke brukes i egen regi begrenses bruksrettytelsen. 

Det er den bruksberettigedes eget ansvar å sette seg inn i gjeldende regler og retningslinjer for utøvelse av bruksrett. 
Alle ytelser gitt på feil grunnlag skal tilbakebetales i sin helhet. Misbruk kan medfører inndragning av bruksretten i inntil fem år.  

 • Ved nybygg, tilbygg og ombygging skal det søkes allmenningsstyret før arbeidet settes i gang. Det samme gjelder vedlikehold der 
bruksrettytelsen vil overstige kr 50 000. Overholdes ikke søknadsplikten ilegges et gebyr på fra  
kr. 5 000 til kr. 10 000. Når søknaden er innvilget må prosjektet startes innen to år (dato for styrebehandling).  
Etter denne tid må det søkes på nytt. 

 • Ved søknad skal standard søknadsskjema benyttes. Dette finnes på www.loitenalmenning.no. Det skal benyttes ett skjema pr. 
formål/prosjekt. Det er materialkostnader eks. mva. som skal benyttes som grunnlag for søknaden.  
Kostnadsoverslag skal følge søknaden. 

 • Ved tiltak på seterbebyggelse skal alle saker forelegges styret, gjelder også riving. 

 • Som grunnlag for utbetaling skal det sendes inn en oversiktlig oppstilling vedlagt bilag på det som er berettiget til bruksrettytelser. 
Innkjøpt materiell skal være benyttet før ytelser kan utbetales. I de tilfeller det utføres flere prosjekter samtidig, f.eks. både 
vedlikehold og nybygg, skal det leveres inn adskilte oppsett pr. prosjekt. Skjema finnes på www.loitenalmenning.no . Bilag eldre enn tre år 
godkjennes ikke. Innsendte bilag returneres ikke. Det er regelverket på utbetalingstidspunktet som danner grunnlag for  
beregnet utbetaling. 

 • Maksimal ytelse som kan utbetales pr. prosjekt er kr 1 600 000.

 • Allmenningen behandler søknad om utbetaling fortløpende. Siste frist for innlevering for utbetaling på gjeldende år er  
31. desember.  

 • Det kan foretas delutbetaling på 75 % ved nybygg når bygget er tett (tak, dører og vinduer).

 • Før riving eller fjerning av hus foretas, eller ved bruksendring, skal det søkes til styret for vurdering av eventuell refusjon av 
tidligere gitte ytelser eller tilskudd. 

 • Det gis ikke bruksrettytelser i fbm. gjenoppbygging etter forsikringsoppgjør.

 • Løiten Almenning forbeholder seg retten til å avregne utbetaling av bruksrettytelser mot eventuelle utestående fordringer. Dette 
inkluderer også eventuelt skyldig beløp for bark og flis levert av Moelven Løten.

Søknadsrutiner og rutiner for behandling av utbetalinger kan bli endret, og det er de til enhver tid gjeldende rutiner som skal benyttes.

1. Nybygg/tilbygg driftsbygning
Søknad vedlagt målsatte tegninger og oversiktskart, sendes allmenningskontoret før prosjektet settes i gang. 
På bruk der det ikke drives jordbruksdrift i egen regi, gis det som hovedregel ikke tilskudd utover 50 m2 BRA. 
Ved nybygg garasje gis det etter satsene for uisolert bygg. Bruksrettytelser gis etter en sats pr. meter innvendig vegghøyde yttervegg 
opptil maks 6 meter. Det skal gis beskjed når prosjektet er ferdig. Det kan bli foretatt befaring/stikkprøver før bruksrettytelser utbetales. 
For fyrhus gis det bruksrettytelser som for isolert bygg.



Bruksrettytelse: Sats kr. pr. meter innvendig vegghøyde yttervegg Sats kr

Uisolert bygg: 
- Trebygg
- Andre

155,-
130,-

Isolert bygg: 
 - Stålbygg 
 - Betongbygg
 - Trebygg

Heltre bygg: 
Ved 15 cm eller mer heltre i vegger og tak gis ytelser som for isolert trebygg. 
Mindre enn 15 cm i vegger og tak gis ytelser som for uisolerte trebygg

150,-
190,-
300,-

Armert betong inne og ute:
 • Kummer for husdyrgjødsel
 • Plattinger og gulv (fór-, gjødsel-, vaskeplasser, silofundamenter etc)*
 • Støpte vanger til plattinger

Isolasjon i betongplater regnes som en del av betongkonstruksjonen.

90,- pr m3

120,- pr m2

100,- pr m2

Siloseksjoner i metall og glassfiber for kraftfor- eller korntørke
Ved nybygg av tradisjonell tørke og plantørke gis bruksrettytelser til plater i gulv på lik linje med 
vedlikehold (30%, jfr. punkt 2)
Siloseksjoner i Helly Hansen duk
Overbygg på gjødselkummer

kr 300,- pr. m3

kr 100,- pr. m3

 kr   30,- pr. m3

*) For nye gulv inne og ute likestilles asfalt og belegningsstein med betong. For alle alternativer må grunnarbeidet være fagmessig godt utført. Plan for 
arbeidet med oppbygging og drenering må følge søknaden, og utførelsen må kunne dokumenteres. Belegningsstein skal være egnet til formålet mht. 
størrelse, tykkelse, (normalt 80 mm), steinkvalitet og fagmessig utførelse. Bruksrettytelser til gulv/plate utvendig begrenses til 12 m ut fra vegg med 
kjørbar port, hele veggens lengde. Ytelser til platting for vaskeplass begrenses til 50 m2. Målsatte tegninger legges ved søknaden..

2. Vedlikehold driftsbygninger:

Varegruppe Sats

Trelast:
 • Konstruksjonsvirke 
 • Utvendig kledning av gran og furu, ubehandlet
 • Innvendig panel av gran og furu, ubehandlet

75 % 

 • Impregnert trelast
 • Stolper, søyler, laftetømmer, takstoler, limtre og andre typer konstruksjoner    
 • Utvendig kledning av gran og furu, behandlet
 • Innvendig panel av gran og furu, behandlet

60 %

Isolasjon i vegger og tak
Asfaltplater/Vindtett og tilsvarende 

40 %

Vinduer (isolérglass) og isolerte ytterdører 25%

Armert betong inne og ute:
Likt med samme formål Nybygg driftsbygninger (punkt 1)  

Taktekking (takstein, takplater, shingel, integrerte solcellepaneler m.m.) pr m2 ferdig tak, begrenset 
oppad til 75 % av kostnad.
Taklekter regnes som konstruksjonsvirke

Inntil kr 120,- pr. m2

Stålkonstruksjoner 30 %

Innvendige plater og korntørkeplater 30 %

Porter, portseksjoner og dører kr 350,- pr. m2
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4. Vedlikehold boliger:

Varegruppe Sats

Trelast:
 • Konstruksjonsvirke
 • Utvendig kledning ubehandlet
 • Innvendig panel av gran og furu, ubehandlet
 • Gulvbord i heltre av gran og furu, ubehandlet

75 % 

 • Impregnert trelast
 • Stolper, søyler, laftetømmer 
 • Konstruksjoner, takstoler, limtre
 • Utvendig kledning av gran og furu, behandlet
 • Innvendig panel av gran og furu, behandlet
 • Gulvsbord i gran og furu, behandlet

60 %

Isolasjon i vegger og tak
Asfaltplater/Vindtett og tilsvarende

40 %

Vinduer (isolérglass) og isolerte ytterdører 25%

Taktekking (takstein, takplater, shingel, torvtak, integrerte solcellepaneler m.m.) pr. m2 ferdig tak.
Taklekter regnes som konstruksjonsvirke.

kr 120,- pr. m2

5. Andre produkter:

Produkt: Sats

Flis til strø og flis til grøfting. Det må sendes inn grøftekart sammen med søknadskjemaet om  
bruksrettytelser til flis til grøfting.

75 %

Pukk til grøfting og til hydroteknisk anlegg 30 %

Drensrør og skjøtemuffer til og med 40 cm og synkekum i drensgrøfter for dyrket mark. Over 40 cm 
etter søknad. 

75 %

Langved, maks. 24 fm3 pr. år
Kun til bruk på bruksretteiendommen.

25%

Gjerdemateriell i treverk, vanlig netting og galvanisert tråd til bruk mot utmark og inngjerding av dyr 
på beite. Permanente- og samlegjerder inntil 1,20 m høyde. Ytelser til gjerde over 1,20 m høyde kan 
gis etter søknad. Stålgrinder til samlekve. Ved gjerdehold mot allmenningen kan det søkes om ekstra 
tilskudd. 

60 %

Potetkasser og grønnsakkasser i trematerialer. 30 %

Leieskjæring av eget virke til vedlikehold og gjerdehold. 75 %

3. Nybygg/tilbygg boliger til maks 150 m2 BRA totalt:
Søknad vedlagt målsatte tegninger og oversiktskart over eiendommen sendes allmenningskontoret før prosjektet settes i gang. 

Sats

Oppføring av ny bolig (hovedbygning):
Bruksrettytelser pr m2 areal inntil 150 m2 BRA (bruksareal). kr 600,- pr. m2
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Tilskudd fra Løiten Almenning fra 01.01.2023.

I saker som ikke faller inn under regelverket for bruksrettytelser kan styret innvilge tilskudd. Tilskudd kan kun innvilges innenfor 
rammene av forrige års overskudd etter at det først er avsatt midler til drift og utvikling av allmenningen.  Innenfor disse ram-
mene står styret fritt til å vurdere bruk av tilskudd, tilskuddets størrelse og å angi vilkår for utbetaling.

Saker der tilskudd kan vurderes kan være, men er ikke begrenset til: 
• Jordbruksmessige eller jordbrukstilknyttede formål hos bruksberettigede som ikke faller inn under regelverket for bruks- 

rettytelser.
• Utvendig restaurering og vedlikehold av seterhus eid av bruksberettigede, men som ikke benyttes i forbindelse med setring. 

Begrunnes ut fra hensyn til kulturlandskapet. 
• Allmennyttige tiltak og fellestiltak i regi av lag og foreninger.

I saker der tilskudd innvilges, og som kan sammenlignes med formål det ytes bruksrett til, vil normalt tilskuddet avgrenses til 
50 % av hva beregnet bruksrettytelse ville vært. 

Alle tilskuddssaker skal være omsøkt før igangsetting. Maksimal utbetaling av tilskudd pr. prosjekt er kr 650 000,-.

Antall saker innvilget med tilskudd og utbetalt tilskudd til de ulike typer formål foregående år skal angis i allmenningens årsmelding. 
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