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Numedal skogeierlag  

Årsberetning 2021  

Det første hele året til Numedal skogeierlag har dessverre vært sterkt påvirket 

av tiltakene i forbindelse med koronasituasjonen i landet.  

Styret har hatt følgende sammensetning 

Lars Simensen (Flesberg) leder og kasserer, Arve Lund sekretær og Egil V. Eide 

(Nore og Uvdal), Hellik Fossan og Inger Lene Bekkjorden (Rollag), Ole Førli 

(Flesberg). Hilde Trahaug Levorsen, Gunn Hege Laugen og Tove Kristin Ramberg 

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

kalenderåret er det holdt 5 styremøter. Viken skog v/ skogbruksleder har 

deltatt og informert om avvirkning, pris etc. På styremøtet i juni holdt daglig 

leder i Viken skog Tor Henrik Kristiansen et interessant foredrag blant annet om 

skogvern, markedssituasjonen og prisutviklingen. På styremøtet i november var 

stormskadene hovedtema. Dag Utklev gav en oversikt over skadene.  

Medlemmer 

I følge liste fra Viken Skog (januar 2022) har laget 569 andelseiere/medlemmer.  

I løpet av året var det 15 innmeldinger og 20 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 
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Skogeierlagets virksomhet  

Årsmøtet ble avholdt den 20. april på Teams grunnet koronasituasjonen. Dårlig 

oppslutning må tilskrives den digitale formen.    

Det er avholdt kun ett medlemsmøte som ble holdt i Rollag/Idrettsskolen den 

2.12. Lars Kristen Haug deltok fra Viken Skog i tillegg til skogbruksleder Bete 

Tveita og skogbrukssjef lars Letmolie. Skadene etter stormen i november var 

hovedtema. Cirka 50 skogeiere fikk en nyttig gjennomgang av Viken skog, 

entreprenører og Trek transport sitt opplegg for avvirking. Møte med 

tilsvarende program ble også planlagt på Rødberg hotell den 8.12., men ble 

dessverre avlyst pga sykdomsforfall og skjerpede koronatiltak.  

Landbrukets dag ble avholdt 18-19. september i Middelalderskogen i Rollag. 

Egil Eide var skogeierlagets representant i arbeidsutvalget. I samarbeid med 

Viken skog ble det lagt opp aktiviteter og stand med informasjonsmateriell. 

Oppslutningen om arrangementet var god. 

Lars Simensen og Egil Eide var lagets utsendinger til ekstraordinært årsmøte i 

Viken Skog den 4. november. Hovedsaken på dette møtet var vedtak av 

endringer i Viken Skog sine vedtekter. Styret har gått gjennom forslagene og 

gitt sin tilslutning til forslagene.   

Skogeierlaget og andre faglag var invitert til et møte med Buskerud senterparti 

i august. Egil Eide og Arve Lund deltok. Etter en innledning fikk vi en interessant 

diskusjon om partenes syn på aktuelle skogtemaer.  

Et 3-årig skogsbilveiprosjekt er etablert med tilbud om gratis rådgiving til 

skogeiere i Sigdal, Numedal og Kongsberg. Håken Enerstvedt er ansatt i 60% 

stilling.   

Sikringsradioen 

Sikringsradioen har nå full dekning i hele dalen i og med at sender er montert 

på Mjovassåsen i Flesberg der E-verket har en installasjon. Ole Førli i styret har 

hatt kontakt med grunneier og kommunen og blitt enige om en gunstig 

leie/driftsavtale. For øvrig har vi hatt et meget godt samarbeid med Ole Petter 

Skjerven som også deltok med stand på Landbrukets dag.   

Frivillig innsats er avgjørende for tilsyn med installasjonene på Vikuhovda og 

Kravikåsen. Styret er takknemlig for at enkelte medlemmer blant annet Lars 

Ståle Flaata og tore Kravik tar på seg slike oppdrag og dermed bidrar til økt 
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sikkerhet ved ferdsel i skog og mark. Det er verdt å merke seg at under stormen 

i november var nødnettet i dalen ute av funksjon, mens Sikringsradioen var 

operativ.  

 

Medlemskap i Viken Skog (og Norges Skogeierforbund)  

Samarbeidsavtalen mellom Numedal skogeierlag og Viken skog SA beskriver 

partenes rettigheter og plikter. For mer informasjon om dette, se selve 

samarbeidsavtalen. 

 

Styret takker skogbrukslederne Dag Utklev og Bente Tveita for godt samarbeid 

gjennom hele året og især i forbindelse med stormen i november. 

 

Skogeierlagets utstyr/redskaper 

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

skogeierlaget tiner og Drammensslodden til utleie for medlemmene (kr 

200/time).  Utstyret er lagret hos Rolf Helge Lian som også har 

vedlikeholdsansvar mot et mindre honorar. Utstyret er forsikret i Eika 

forsikring. 

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 (ikke operativ) 
• Hardi traktorsprøyte (gammel, kjøpt sammen med Rollag 

Skogeierlag) 
• 3 stk gummmislådder 
• Veikantfres 

 

Regnskap og økonomi 

Gjennom samarbeidsavtalen med Viken skog SA får skogeierlaget midler 

overført fra Viken skog SA.  
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Styret besluttet å støtte Snappen / Ørn 4H i Flesberg med kr 5.000,- til innkjøp 

av lavvo og bokprosjektet om skogskolen i Saggrenda med kr 8.750,-. 

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 overskudd på kr 3.612,-.  

 

Flesberg sin kapital består av: 

• Medlemsinnskudd Viken skog sa: kr 667.036,- 

Det er vedtatt utbetaling av tilskudd på 1,5kr / produktivt skogareal for de som 

bestilte skogbruksplan. Dette skal utbetales i 2022. 

 

Rollags kapital er kr 0,- 

 

Nore og Uvdal sin kapital består av: 

• Medlemsinnskudd Viken skog SA: kr 347.519,- 

• Innestående på bankkonto: kr 160.184,- 

• Grunnfondsbevis og fond i Eika: kr 242.500,- (kostpris)  
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Virkesleveranser 2021 

 

 

 

 

Dette gjør Numedal til det 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 2021 var kr 439,- 

som var 86 kroner høyere enn i 2020 (kr 353,-).  

Nore, 23.02.2022 

Lars Simensen 

Arve Lund 

Egil V. Eide 

Ole Førli 

Hellik Fossan 

Inger Lene Bekkjorden 

 


