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Org.nr 9397 45084

Bruksrett ligger til de jordbrukseiendommer i Leksvik kommune, Leksvik hovedsogn, som
fra gammelt har utsvd bruksrett i almenningen og som fortsatt har karakter av jordbruk.
Antall bruk registrert i manntallet er pr dato 201 stk.

Styrets sammensetning er slik etter valget pit fusmote2014

Anders Grande,leder
Ole Buhaug, nestleder
Idar Bremeraunet
Rune Ramdal
Trond Tronstadhagen

Varamedleillmer: Ragnar Fossan og Rune Halvorsen (2012 -2016)
Amstein Tsmmeris, Rolf Rosvold og Kristoffer Myran (2014 - 2018)

Styret har gjennomfort 3 styremster.Det er 23 protokollert saksnr i20I5.
De fleste sakene dreier seg om endringer i bruksregistret, jakt og fiske, seterhus og hytter.

Iirsregnskapet er det lagt inn som forutsetning videre drift, da det etter styrets vurdering ikke
er forhold som skulle tilsi noe annet.
Det er selskapets oppfatning at 8rsregnskapet gir et riktig bilde av resultat og stilling pr
31.t2.2015.

Ingen fast ansatte i selskapet.

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljoet.
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Skogsdrift - awirkning

I kalender6ret er det awirket 130 m3. Det aller meste for ordinrert salg.

Skogkulturarbeid
Det er tilplantet ca 150 da med 22.200 stk planter.
Ungskogpleie er utfsrtpit403 da.
Kostnadene med skogkultur er pA ca 394.766 kr, med et tilskudd phl52.I40Ia.

Vegarbeid
Meltinglivegfondet, hvor allmenningen har 70 Yo eierandel, er ved Arsskiftet kr 814.168.-
Ramdalsvassvegen vedlikeholdes av almenningen med tilskudd fra bompengeordningen.
Almenningskassen forskudterer vedlikehold pi flere andre veganlegg mot tilskudd i etterkant.
Alle stsrre veganlegg har eget vegstyre hvor almenningen er representert.
Fsrste parsell av Rsstadsetervegen er ferdigbygd med en nettokostnad pA ca 280.000 kr.
Andre parsell er sent inn ssknad om tilskudd, med et konstnadsoverslag pi ca 1.000.000 kr.

Beite
Omfanget av beiting pi almenningen er av omtrent samme stsrrelse som tidligere 6r.
Det ble sluppet ca3500stk sau og lam pi beite. Det er en okning pi 10-15 Yo fra iret fsr.
Mange gamle setertofter er etter hvert blitt inngjerdet og brukes som beite for ungdyr.
Det foreligger avtale om inngjerding av over 500 da til oppdyrking og beiting.

Jakt og fiske

Storviltjakta

12015 ble det felt til sammen 35 stk elg. Dette gav til sammen 3875 kg kjott for jegeme.73%o
av dyra ble felt av innenbygdsboende jaktlag som disponerte 90 % av jakttida.
Disse 35 dyra fordelte seg med 65,7oh ungdyr, 20%o voksen ku og 14 % voksen okse. 48Yo av
de voksne dyra var hanndyr.
Det er gjennomfort samordning med Leksvik Grunneierlag for utleie av storviltjakta. Det er
bl.a. felles utlysing og trekking av jaktfelt..
Elgjakta gir en netto inntekt p& ca 265.000 k i 2015.

Smflvilt/Rfldyr/fiske.

Omfanget av jakt- og fiskekortsalg er pi samme nivi som tidligere.
Jakt pi rype ble 6pnet igjen etter 5 6rs fredning, med et begrenset kortsalg.

Ridyrjakta selges som jaktkort med 300 kr pr dyr. Det selges ogsi kort for jakt pi hjort. Det
er registrert ikke felling av hjort og bare 4 stk ridyr.



Hytter
Det er til sammen ca 160 festetomter. Det er styrets milsetting 6 ske inntektene fra bygsling
av hyttetomter. De fleste festeavtalene er langsiktige og har fastlagt regulering av festeavgifta.
Ved endringer/salg av hytter er det ofte ipning for 6 regulere festeavgifta opp noe.
Bygslingsavgiftene gir 119.659 kr i inntekt i2015.

Bruksrett
I fotge almenningsloven har styret plikt til i vurdere om de enkelte eiendommene fuller
vilkarene for fortsatt bruksrett i almenningen. En slik gjennomgang ble giennomfort i 2000 og
i2007t08.

Sagbruksvirksomheten / bruksrabatter
Materialer leveres til bruksbehov fra saga som eies og drives av Guttorm Roli. Det ytes
fortsatt rabatt ved kjop av slik materialer til bruksbehov. Likeledes ved uttak av virke til
finingsved. Omfanget av denne virksomheten er dalende.

Okonomi
fuets regnskapstall er pi -363.576,- pi bunnlinja.
Regnskapsresultatet svinger noksi mye fra er til er, avhengig av storrelsen pi
driftskvantumet, finansresultat, skogkulturinvesteringer mv. I 2015 er det investert i
vedlikehold av eksisternde veier, noe som avskrives pA 6rets regnskap.

Administrasjon
Bestyrerfunksjonen er ivaretatt med avtale med Allskog.
Almenningen har kontor i eget bygg i sentrum.

ArI

hlr&* 6.-,at
OC
Ltr^-.1 l\r.- -

l/* b**'/ n
j* fr^(,*r
fl,/r,, J" "/'.tJ


