
 
Numedal skogeierområde 

 

 
Årsberetning 2018 
Årsmøtet for 2017 ble avholdt på Idrettskolen Rollag, 4. april 2018.   
 
Leder, styremedlemmer og varamedlemmer ble valgt av årsmøtet og har hatt følgende 
sammensetning. 
 
Leder                      Nils Peter Undebakke, Nore og Uvdal                                        
Nestleder                Hellik Fossan, Rollag og Veggli 

                                             

Styremedlemmer                     Arve Lund, Nore og Uvdal 

     Lars Simensen, Flesberg    

     Ulrik Hoff, Rollag og Veggli 

     Ole Førlie, Flesberg 

      

Varamedlemmer    Inger Lene Bekkjorden, Rollag og Veggli 

                                      Egil Eide, Nore og Uvdal   

     Sverre Ulland, Flesberg 

Skogbruksleder/innkjøper i Viken Numedal møter fast på styremøtene.  

Dag Utklev har funksjonsområde Nore og Uvdal.   

Bente Tveita - Nedre Numedal (og Kongsberg/Sandsvær) 

Prosjektleder for Skogvekst Numedal, Anders Wåla, har vært til stede på styremøtene og 

rapportert fra prosjektets aktiviteter. Prosjektet ledes av en egen styringsgruppe Se egen 

årsmelding fra Prosjektet, som vedlegg til  årsmeldinga. 

 

Arrangement 

Kalibreringskurs, Flesberg, plantetetthet, skogkultur 

Skogvandring Aarvelta, Veggli. 

Tamakveld på Sevletunet i Nore , tema skogvern 
 
  

Det er avholdt 3 styremøter i meldingsåret 
De viktigste sakene som styret har behandlet. 

• Skogbruksleder, kapasitet og kontinuitet i Numedal. Dette har i meldingsåret fungert 
svært bra, og styret vil gi en honnør til både Viken skog og selvfølgelig til våre 2 
dyktige skogbruksledere/innkjøpere for godt utført arbeid. Det er full avsetning på alle 
sortement og prisene er stigende, spesielt på massevirke. (Se årsmeldingen fra Viken 
Skog SA) 

• Prosjekt «Skogvekst i Numedal og Kongsberg». Se egen vedlagte årsmelding. 

• Viken har tatt initiativ i alle kommunene med sikte på å få oppskrevet veg-klassene 
(24 m – 60 tonn) på alle viktige veier for utfrakt av tømmer. Sigurd Ole Ruud, har vært 
engasjert for direkte dialog med kommunene og fylkeskommunen som veieiere. 
Fortsatt utfordringer, spesielt på bruer og kommunale veier, selv om kommunene har 
vært svært samarbeidsvillige og skrevet opp aksel-begrensinger.  Men også noen 
kostbare prosjekt på Fv 40, gjenstår. 



• Spor-/skifte kapasiteten på Kongsberg stasjon er foreslått oppgradert i Norsk 
Transportplan.   

• Uttalelse til ny NOU 2018: Ny fjelllov – felles uttalelse sammen med Hallingdal og 
Valdres. Viken, og senere Norges Skogeierforbund. Støtter et omforent forslag 
utarbeidet av Norges Fjellstyresamband. 

• Finansiering av nytt driftsutstyr på Saggrenda – lassbærer og hugstmaskin. Etter mye 
«lobbyvirksomhet» gikk Buskerud Fylkeskommune inn med 5 mill kr.  Viken Skog 
koordinerte en større gave, gjennom en aksjon der alle områdene i Viken deltok. 

• Buss til Agromek på Lillestrøm og Mot Ulv-demostrasjon i Oslo, sammen med 
faglagene i Numedal. 

 
 

Viken Numedal har god dialog og informasjon fra Moelven Numedal. Styret i Viken 

Numedal setter pris på denne dialogen og håper den vil fortsette i neste arbeidsår.   
 

 Møtedeltakelse 

• Leder og nestleder har deltatt på årsmøte og høstmøte i Viken Skog SA.   

• Leder har deltatt på områdeledersamlinger i Viken Skog SA. 

• Deltagelse på orienteringsmøter i Viken Skog SA. 

• Kommunesamlinger, Fylkesmannen i Buskerud 

• Utdanningsstrukturen i Buskerud. Aktivt arbeid for å fortsette naturbruksutdanningen 
med vekt på skog og anlegg på Saggrenda. 

 
 

Andre aktuelle ting 

• De respektive skogeierlag har fulgt opp sin egen kommune i forhold til lokale saker. 

• Flesberg i gang med med ny Skogbruksplan (sammen med Sigdal) 

• Nore og Uvdal, oppgradering av sikringsradioen – bedre og sikrere strømforsyning. 
 
 
Tømmeromsetning 2018 gjennom VIKEN skog (2017 i parentes) 
 
Tømmer omsatt: 117.524 m3, verdi 44,2 mil kr. (124` m3 - 42,1mil kr)  
 
Dette gir et gjennomsnitt i Numedal på kr 376/m3 (kr 340).  
Snittet i Viken er kr.394 (kr 344/m3) 
Høyest i Flesberg på kr 396/m3 (kr 359/m3) – Rollag Kr 374/m3 (kr 341/m3) og kr 355/m3  
(kr 329/m3) i Nore og Uvdal. 
Gjennomsnittspris i Buskerud totalt er kr 339/m3 (338) (alt virke uansett kjøper) 
  
Høyest i Viken er kr 464m3 i Ytre Østfold (kr.397/m3 Smaalenene).   
Lavest er kr 316m3 i Ø.Slidre (kr 290/292/m3 Hallingdal/ Øvre Valdres). 
 
 
Det er gjennomført kommunevise priser.  Det skiller nå 40 - 50 kr/m3 internt i Numedal.  
Dette synes fortsatt styret er stor forskjell, særlig når gran sagtømmer blir levert på Moelven 
sag i Flesberg.   
Moelven i Flesberg opprettholdt eget Numedal-tillegg for gran skurtømmer på kr 40/m3. 
Dette bedrer selvfølgelig økonomien for alle – men ikke forskjellen. 
 
Antall andelseiere er nå 584 (582) (583) (582) (594), hvorav antall leverandører er 207 (225)  
(234),(198) (205).  Det er registrert 9 innmeldinger og 10 utmeldinger, nesten alle 
overdragelser og salg, mao. nesten ikke direkte utmeldinger. 
  



Totalt omsatt virke i Numedal og opplysninger om skogfonn er ikke tilgjengelig på tidspunkt 
for da årsmeldingen ble skrevet.  Fylkesmannsembetet, som lager oversiktene, er som kjent 
slått sammen til Viken-Oslo fra nyttår.  Arbeidet med å lage felles statestikk-grunnlag er 
krevende.  Det positive i situasjonen er at Buskerud får beholde administrasjonen av skog i 
Drammen og at Helge Nordby blir leder for den samla administrasjonen i den nye regionen. 
 
 
Regnskap 
Regnskapet anvises og føres av Viken Skog etter attestasjon av leder i skogeierområdene. 
Numedal Skogeierområde hadde en budsjettramme fra Viken Skog SA til sin virksomhet, inkl 
godtgjørelse til tillitsvalgte, på kr 92.000.-.  Forbruk er bokført med kr 100.832.-  et 
overforbruk på 8.832.  Dette må sees i sammenheng med prosjektet «Skogvekst i Numedal 
og Kongsberg» og en gave fra alle skogeierområdene i Viken Skog til KVS Saggrenda på kr 
25.000 til fornyelse av skogsmaskinene. (Se egen kommentar) 
 
 
Representasjon i Viken Skog SA 
Numedal skogeierområde har 2 utsendinger og 10 stemmer på årsmøtet i Viken Skog SA. 
Leder og nestleder møter. 
Grete Sønsteby, Flesberg og Numedal, gikk ut av styret ved årsmøtet i 2016. Vi har derfor 
ingen direkte representasjon inn i styret i Viken skog SA lenger. (Nils Peter Undebakke er 3. 
vara til styret – ikke innkalt til noen styremøter i 2018) 
Torkel Wetterhus, Nore og Uvdal, er æresmedlem i Viken Skog SA 
Kontrollutvalget blei avviklet på sist årsmøte. 
 
 
Styret i Numedal skogeierområde. 
 
Nils Peter Undebakke Arve Lund 
 
Hellik Fossan   Ulrik Hoff    
 
Lars Simensen  Ole Førlie 


