
Årsberetning for 2019 
 
Styret har etter årsmøtet i 2019 bestått av: 
Leder:   Petter Bøe Bjerknes 
Nestleder:  Tom Erik Landemoen 
Styremedlem: Ragnhild Gudrun Vikesland 
Styremedlem: Ole Henrik Thorsnes 
Styremedlem: Harald Bjerknes 

1. vara  Hans Jakob Rogstad 
2. vara  Mette Gunnes 

 
 
Det er avholdt 3 styremøter i 2019, samt en del møtevirksomhet sammen med bygdelag og 
landbrukslag i forbindelse med politisk møte på Efteløt i August. Sandsvær/Kongsberg var 
representert på Viken Skogs årsmøte på Kongsberg 10.april. 
 
 
 
 
Fagtur til Borregaard 26.januar: ca. 35 personer. Fantastisk interessant sted å besøke, med 
sin high-tech treforedling til så utrolig mange produkter! Vi hadde også en fin omvisning 
med buss på det store industriområdet. Opplevelsesrikt var det også på festiviteten i 
Sarpsborg, med historie nært knyttet til Borregaard og nå et serveringssted med atmosfære. 
Og der spiste vi villsvin til lunsj 
 
NM i skogbruk i Kongsberg 26. april. Lagets medlemmer stilte opp som kaffikokere sammen  
med lærere fra saggrenda 
 
Friluftslivskartleggingen ble på nytt tatt opp igjen i høst. Sandsvær og Kongsberg 
skogeierlag blei i år invitert til å delta i styringsgruppa med 2 medlemmer. Våre kandidater 
deltok på 1 møte, hvorpå det igjen stoppet opp, og det er ikke informert om videre framdrift. 
 
Politisk Møte på Efteløt: Skogeierlag, Landbrukslag og bygdelagene i Sandsvær og 
Jondalen sto sammen om å arrangere Politisk møte på Efteløt 15. august. Nesten alle 
partier var representert og debatten blei bra gjennomført med Ole Kristian Halvorsen som 
debattleder 
 
Høstmøte: Efteløt menighetshus 4. nov. Vi fikk besøk av Tor Henrik og Lars Kristen fra 
Viken, som orienterte om tømmersituasjonen i Norge og internasjonalt. 
 
Fagtur til Splitkon: 23. januar 2020 satte vi opp busstur for å se Splitkonfabrikken på Åmot. 
Vi blei nesten 40 stk som reiste. Flott omvisningen og et godt foredrag om bruk av 
heltreproduksjon, blei etterfulgt av kveldsmat på Eiker gårdsysteri. 
 
Kurs i oppdatering av skogbruksplaner: Anders Wåla stilte opp som kursleder for 8 
deltakere. Alle fikk oppdatert sine planer på Viken skog sine lokaler på Baneveien 
 
 
 
Sikringsradioen: 
Sikringsradiolaget i kommunen ble reetablert i 2015 og har hatt fin utvikling. Antall aktive 
brukere (55) og antall radioapparater (80) øker, deriblant har nødetatene flere apparater i 
bruk. Basestasjonen på Damtjernstua har god rekkevidde og stort sett hele kommunen 
dekkes. Vi har tidligere hatt utfordringer med drifta på vinterstid og gjort flere tiltak for å bøte 



på det, som økt batterikapasitet og forsterking av anlegget. Det er krevende adkomst til 
basestasjonen, siden det ikke er brøytet vei. Tilsyn og oppfølging ved strømmangel er en 
utfordring og dette er selvsagt enda viktigere når bruken av systemet har økt.  Utfra ønske 
om å bedre driftssikkerheten ble det i 2019 bestemt å anskaffe brenselscelle som 
supplerende strømkilde. Sikringsradioen sentralt ga teknisk bistand og skogbruksetaten i 
kommunen tildelte avsetningsmidler til finansieringen. 
Brenselscella ble montert 01.11. Alt arbeid ble gjort på dugnad av laget og med hjelp fra 
Sikringsradioen sentralt v/Ole Petter Skjerven. Praktisk ettersyn av alt utstyr på 
basestasjonen gjøres også på dugnad og som frivillig innsats, hovedsakelig av grunneierne, 
Peder Aas og Anund Aas – det står det stor respekt av. Vi er veldig fornøyd med 
oppgraderingen av det viktige beredskapstiltaket. 
 
 
Tømmerkjøp av Viken Skog i vårt område blei på 50706 m3 i 2019, mot 32702 m3 i 2018. 
Omsetningen blei på 21,2 mill. mot 12,6 mill. året før 
Snittpris på tømmeret endte på 418 kr mot 386 i 2018. 
Antall medlemmer er 259, mot 263 året før. 
Av aksjer har vi fortsatt 15 stk. med verdi 1500 i Vittingfoss Vel AS 
Årsresultatet for laget i 2019 blei  10241,56kr. I området hadde vi et overforbruk på ca. 7483 
kr. 
Beholdning pr 1/1 er på kr 1967836,70 
 
Styret 


