ÅRSBERETNING 2018-2019
ØSTRE ROMERIKE SKOGEIEROMRÅDE

Styret for 2018-2019 har bestått av:
Leder:
Nestleder/studieleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. varamedlem:

Lars Henrik Sundby (Aurskog)
Atle Killingmo (Fet)
Holm Holmsen (Blaker/Sørum)
Morten Haugerud (Aurskog)
Hans Olav Rhode-Hæhre (Nes)
Jan Frode Løkken (Sørum)

Aktivitet:
Siden forrige årsmøte den 11. april har styret hatt 5 styremøter.
Leder har i tillegg deltatt på 3 områdeleder-samlinger, samt deltatt på Tømmer & Marked
sammen med flere andre i styret.
Leder og nestleder representerte Østre Romerike Skogeierområde på Viken Skog sitt
årsmøte.
Et utvalg bestående av Morten og Hans Olav har i tillegg hatt 3 telefonmøter. Utvalget hadde
som mål å arrangere et møte med politisk- og administrativ ledelse i Nes og Aurskog-Høland
kommune med tema Klima og Skog hos Eidskog og Stangeskovene (ESAS) inne på Vikodden.
Vi har ikke så langt lykkes i å sette en dato som passer flest mulig av de impliserte, men det
jobbes videre med saken.
Det er satt ned et takseringsutvalg for Aurskog-Høland, Sørum og Fet kommuner. Det jobbes
for å få til en områdetakst i dette området. Fra styret er Morten og Atle representert,
sammen med Viken Skog andelseier Håvard Thoreid fra vår geografi. Morten er leder av
utvalget.
Hans Olav og Jan Frode har deltatt i tillitsmanns-opplæringsmøte på Hønefoss.
Av andre arrangementer kan nevnes tilstedeværelse og bidrag fra vårt styre i festivalen
«Stuttreist og Himlaga» på Bjørkelangen.
De ulike medlemmene i styret har deltatt i de respektive kontaktutvalg i skogbruk i Fet,
Aurskog-Høland, Nes og Sørum.
Tømmeromsetningen
Viken Skog økte omsetningen fra 2 276 210 m3 i 2017 til 2 453 000 m3 i 2018
(2 268 791 m3 i 2016, 2 197 457 m³ i 2015)
Tallene for Østre Romerike Skogeierområde har gått opp betraktelig i forhold til i fjor;
tømmervolumet endte på 221 430 m3 i 2018 fordelt på 218 leverandører.

160 089 m3 i 2017 fordelt på 207 leverandører.
173 279 m3 i 2016 fordelt på 197 leverandører.
127.823 m³ i 2015 fordelt på 122 leverandører.
Gjennomsnittsprisen i vårt område ble i 2018 402,- pr m3. (2017 kr 349,- pr m³. 2016; kr
338,- pr m³, kr 379,- pr m³ i 2014 og 2015)
For Viken Skog samlet er gjennomsnittprisen for 2018 kr 394,- pr m³ (kr 344,- pr m3 i 2017.
322,- pr m³ i 2016)
Tallene så langt i 2019 for Viken Skog (akkumulert til og med uke nr. 12) viser at vi ligger over
tallene for samme periode i 2018.
Det er nå produsert 730.000 m3 mot 650.000 m³ i 2018.
For Østre Romerike Skogeierområde er det i 1.kvartal produsert 83 000 m3 mot 55 000 m³ i
2018.
Den fortsatt høye volumveksten forteller at konkurranseevnen til Viken Skog er styrket i vårt
område. Tilstedeværelsen av skogbruksledere i vårt område er opplagt en årsak til dette. Vi
har nå fire svært dyktige skogbruksledere i vårt nedslagsfelt; Brit Godtlund og Yngve
Lommerud i Nes, Knut Waaler i Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum, og Ivar A. Smedsrud
som nå også har Fet, i tillegg til Nedre Romerike.
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