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SKOGBRUK

4  Forvalte  skog og utmark på en økonomisk og  
 bærekraftig måte.

4 Drive et aktivt og moderne skogbruk innenfor  
 gjeldende lovverk og miljøstandard.

EIENDOM

4  Ta vare på skogshusvær og andre historiske  
 bygninger med kulturminneverdi.

4  Drive aktiv eiendomsforvaltning av egne arealer.

4  Kjøp av skogeiendom

KAPITALFORVALTNING

4  Langsiktig kapitalforvaltning med lav risiko

4  Kapitalforvaltning i samarbeid med eksterne,  
 profesjonelle aktører.

ORGANISERING

4  Allmenningen  skal ha en organisering og  
 samarbeidsform som best mulig sikrer Gjerdrum  
 Almennings strategi og mål

4  Sørge for at styre og adminstrasjon har oppdatert  
 og relevant kompetanse.
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BRUKSBERETTIGEDE

Videreføre allmenningen for flest mulig bruks- 
berettigede basert på en tydelig og forutsigbar  
fortolkning av gjeldende lovverk.

Øke tilskudd og ytelser innenfor en forsvarlig  
økonomisk ramme.

Gi ytelser og tilskudd som er best mulig tilpasset de 
bruksberettigedes behov.

Gi nye og og eksisterende bruksberettigede oppdatert 
og forståelig informasjon om allmenningens formål, 
og ulike typer ytelser og tilskudd.

INTERESSEGRUPPER:

STATSKOG, FJELLSTYRET OG 
TILGRENSENDE GRUNNEIERE

4  Opprettholde en konstruktiv dialog med   
 Statskog, fjellstyret og tilgrensende grunneiere.

4  Være bevisst på grunneierenes rettigheter og  
 plikter.

ORGANSIERTE LAG OG FORENINGER

Styrke allmenningens omdømme ved god dialog med 
de ulike lag og foreninger.

Være imøtekommende overfor ønsker og behov 
innenfor en ramme av forsvarlig drift av allmenningen.
Tilrettelegge for økt bruk av allmenningen, forutsatt  
forsvarlig ressursutnyttelse.

Medvirke til bedre samordning mellom ulike lag og 
foreninger.

Videreføre utleie og vedlikehold av hytter i henhold 
til dagens praksis, hvor hyttene leies ut til lag og 
foreninger uten at allmenningen gjør krav på  
fortjeneste.

ANDRE  BRUKERE

4  Tilrettelegge for brukervennlig tilgjengelighet   
 gjennom hele året.

4  Gi informasjon om rettigheter og plikter i   
 Gjerdum Almenning.

4  Synliggjøring av allmenningen ved bruk av   
 ulike informasjonskanaler.

HVEM, HVA , HVOR

4  31 000 dekar skog og utmark i 
 Gjerdrum kommune.

4  Statskog SF eier grunnen.

4  Gjerdrum Fjellstyre forvalter jakt, fiske, 
 beite og friluftsliv.

4  Gjerdrum Almenning forvalter skogen,  
 hytter og veier. Gjerdrum Almenning eies
 av 140 bruksberettigede gårdsbruk i
 Gjerdrum kommune.

MÅL FOR GJERDRUM ALMENNING

Allmenningen har som hovedmål 
å være en varig og bærekraftig 
ressurs for bruksberettigede -  

og dernest til glede og nytte for  
allmenheten - kultur, idrett, friluftsliv  
og miljø.
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