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Numedal skogeierlag  

Årsberetning 2020  

Konstituerende årsmøte for Numedal skogeierlag ble avholdt på Rollag 

samfunnshus 22. september 2020. Dette er det første året med et sammenslått 

skogeierlag i Numedal. Aktivitetene har dessverre vært sterkt påvirket av 

tiltakene i forbindelse med smittesituasjonen i landet.  

Opprettelse av Numedal skogeierlag og styremedlemmer  

I mars 2020 holdt hvert av de tre skogeierlagene årsmøte med avstemming om 

sammenslåing til ett lag i dalen. Med tilslutning fra alle tre lag ble Numedal 

skogeierlag opprettet. På konstituerende årsmøte ble Lars Simensen (Flesberg) 

valgt som leder, Arve Lund sekretær og Odd Erling Remme (Nore og Uvdal), 

Hellik Fossan, Inger Lene Bekkjorden (Rollag), Ole Førli (Flesberg) som 

styremedlemmer. Egil V. Eide, Gunn Hege Laugen og Tove Kristin Ramberg ble 

valgt som varamedlemmer (en person fra hvert av de tidligere lagene).   

Medlemmer 

I følge liste fra Viken Skog (januar 2021) har laget 571 medlemmer.  

I løpet av året var det 24 innmeldinger og 19 utmeldinger. 

Lagets formål 

I følge vedtektene er skogeierlagets formål: 

- Å ivareta medlemmenes næringsinteresser 

- Å være bindeledd mellom medlem og Viken Skog 

- Å arbeide for faglig fremgang i skog og utmark i skogeierlagets område 

- Å ivareta privat eiendomsrett, arbeide for gode lokale politiske 

rammevilkår og lokal forståelse for skogbruk og utmarksnæring 

Numedal skogeierlag har skrevet under på en samarbeidsavtale med Viken 

skog SA som bidrar til felles rettigheter og plikter. For mer informasjon om 

dette, se selve samarbeidsavtalen. 
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Skogeierlagets virksomhet  

I kalenderåret er det holdt tre styremøter hvorav ett med fysisk oppmøte og to 

på Teams. Styremedlemmene har ellers kommunisert på SMS og e-post. Viken 

skog v/ skogbruksleder har deltatt og informert om avvirkning, pris etc. 

Grunnet coronasituasjonen er det ikke avholdt medlemsmøter verken innen- 

eller utendørs.  

Styret har hatt god kontakt med kommunale landbruksmyndigheter som nå er 

sammenslått til ett forum i dalen. Styret deltok på møte om bruken av 

rentemidler for 2020 og andre støtteordninger for skogbruket (SMIL og NMSK).  

Viken Skog arrangerte kurs om PEFC med kveldsundervisning og feltdag. 10-12 

deltagere var med på kurset.  

   

Sikringsradioen 

Sikringsradioen med senderne på Vikuhovda og Kravikåsen dekker ikke den 

nedre delen av dalen. Styret har i samarbeid med Ole Petter Skjerven 

undersøkt dekningsforhold ved plassering av ny sender i Flesberg. 

Maugerudnatten er et aktuelt alternativ. Ole Førli i styret har hatt kontakt med 

grunneier og kommunen. Skjerven har gitt et kostnadsoverslag på kr 38.500. 

Styret undersøker finansiering.  

Frivillig innsats er avgjørende for tilsyn med senderne på Vikuhovda og 

Kravikåsen. Styret er veldig takknemlig for at medlemmer bidrar og håper 

tilsvarende løsning kan bli etablert for en ny sender i Flesberg.  

Medlemskap i Viken Skog (og Norges Skogeierforbund),  

blir ivaretatt gjennom en avtale mellom Viken Skog og Numedal skogeierlag. 

Viken Skog er i ferd med å revidere vedtektene og har invitert skogeierlagene i 

en høringsrunde. Styret har gått gjennom forslagene og gitt sin tilslutning til 

foreslåtte endringer. Styret er takknemlig for godt samarbeid med 

skogbrukslederne i dalen. 

Skogeierlagets utstyr/redskaper 

Nore og Uvdal skogeierlag kjøpte ny vegskrape i 2019. I tillegg har skogeierlaget 

tiner og Drammensslodden til utleie for medlemmene (kr 200/time).  Utstyret 

er lagret med velvilje hos medlemmer. Utleie samordnes av Odd Erling Remme. 
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Skogeierlaget i Flesberg har utstyr som er finansiert av rentemidler og er 

tilgjengelig for skogeierne i kommunen: 

• Lilleseth 3-skjærs veiskrape 
• Lilleseth 2-skjærs veiskrape 
• Duun traktorskrape 
• Fransgård krattknuser 
• Hardi traktorsprøyte (gammel, kjøpt sammen med Rollag 

Skogeierlag) 
• 3 stk gummmislådder 
• Veikantfres 
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Regnskap og økonomi 

Hvert av de tre lagene bidrar med kr 39.672 til det nye lagets startkapital 

(overføres tidlig 2021). Gjennom samarbeidsavtalen med Viken skog SA får 

skogeierlaget midler overført fra Viken skog SA på samme måte som området 

fikk tidligere.  

Det blir ført ett regnskap for Numedal skogeierlag. Nore og Uvdal og Flesberg 

skogeierlag har separate kontoer under Numedal skogeierlag sin konto. 

Innestående kapital er «bundet» og disponeres i tråd med vedtektene til formål 

for medlemmene i det opprinnelige laget. Årsregnskapet for Numedal 

skogeierlag viser et underskudd på kr 5.535,-. Det er da tatt en avsetning til å 

bygge en sikringsradiomast i Flesberg (kr 28500,-). 

Bankinnskudd etc Nore og Uvdal pr 31.12.20 

Eika verdipapirkonto  kr        100 000  

VPS konto skue  kr        142 500  

Bankkonto  kr        197 546  

Medlemsinnskudd Viken skog  kr        344 932  

Sum  kr        784 978  

  

Bankinnskudd etc Rollag pr 31.12.20 

Driftskonto  kr          39 672  

  

Bankinnskudd etc Flesberg pr 31.12.20 

Driftskonto  kr          19 887  

Fløtningskonto  kr            5 252  

Medlemsinnskudd Viken skog  kr        681 816  

Sum  kr        706 955  

 

Midler fra Lyngdalsvassdragets Fløtningsforening står på egen konto og 

disponeres Numedal skogeierlag. NVE har gitt pålegg om at skogeierlaget har 

ansvar for de 3 damanleggene. Grunneiere i området sammen med 

styrerepresentantene i Flesberg skogeierlag arbeider videre med dette. 
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Virkesleveranser  

 

Kommune 

Avvirkning gjennom Viken Skog SA Avvirkning fra andelseiere til 
Viken skog SA 

Totalt 
volum m3 

2020 
Total verdi kr 

2020 
Gj. Snitt 

pris kr/m3 

Totalt 
volum m3 

2019 
Total verdi kr 

2019 

Totalt 
volum m3 

2020 
Total verdi kr 

2020 

Flesberg        32 340   kr   12 203 377   kr       377         29 728   kr  12 629 845         24 599   kr     9 319 620  

Rollag        27 109   kr     9 504 949   kr       351         34 432   kr  13 785 146         20 925   kr     7 297 137  

Nore og Uvdal        45 791   kr   15 411 164   kr       337         40 322   kr  15 391 412         39 966   kr   13 456 306  

Sum Numedal      105 240   kr   37 119 490   kr       353       104 482   kr  41 806 403         85 490   kr   30 073 063  

 

Dette gjør Numedal til de 3. største skogeierlaget i Viken Skog SA målt i avvirket 

volum fra andelseiere (det er dette som avgjør antall stemmer på årsmøtet i 

Viken skog SA). Gjennomsnittprisen i Numedal for 2020 var kr 353,- som var 

noe lavere enn i 2019 (kr 400,-). 

Nore, 07.04.2021 

Lars Simensen 

Arve Lund 

Odd Erling Remme 

Ole Førli 

Hellik Fossan 

Inger Lene Bekkjorden 


