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Follo skogeierområde og Follo skogeierlags virksomhet
Follo skogeierområde består av andelseiere i kommunene Vestby, Frogn, Nesodden, Ås, Ski 
og Oppegård. Follo skogeierlag er en forening av nevnte andelseiere. Skogeierlagets formål 
er å forvalte den kapital skogeierlaget disponerer til størst mulig nytte for andelseierne i 
skogeierlagets område, samt ivareta medlemmenes interesser ved å gjennomføre lokale 
oppgaver i samarbeid med sitt skogeierområde.

Aktiviteter
Andelseiermøte med årsmøtefunksjon samt årsmøte i skogeierlaget ble avholdt 11. april på 
Folkvang, Frogn. På årsmøtet deltok 25 andelseiere.  Det var vanlige vedtektsfestede 
årsmøtesaker.

Styret har i løpet av året hatt 1 styremøte.

Styret har deltatt i et prosjekt «Skogbruk og publikum i Follo» ledet av Landbrukskontoret og
Skogselskapet. Prosjektet startet høsten 2017 og skal beskrive forholdet mellom 
næringsmessig skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo, og vurdere tiltak for å bedre forholdet 
mellom skogeiere/skogbruksnæringen og fritidsbrukere.

I Follo er det flere befolkningstette områder hvor mange bruker skogen til rekreasjon, og 
hvor det også drives et aktivt skogbruk. Landbrukskontoret registrerer stadig spørsmål, 
misnøye og klager på hogst.
Prosjektets bakgrunn er at forholdet sannsynligvis kan bedres, blant annet med mer 
informasjon til fritidsbrukerne om næringsmessig skogbruk. Det er også mulig at mer 
informasjon kan bidra til større tillit til skogbruket blant befolkningen, mindre negativ omtale
og redusert sjanse for innføring av eller ønske om strengere restriksjoner for skogbruket i 
Follo. Prosjektet gjennomføres i perioden 2017-2019 og styres av en gruppe med to 
representanter fra Follo skogeierområde, en fra Follo landbrukskontor og en fra 
Skogselskapet i Oslo og Akershus. Prosjektet finansieres av rentemidler. 
I løpet av siste året er det avholdt flere møter, hvor man blant annet har forberedt og gått 
igjennom spørreundersøkelser for skogbrukere og fritidsbrukere av skog, både lokalt og på 
landsbasis. Det er også jobbet med informasjon om hogst, som plakater og facebook-innlegg.
Det er også avholdt møte med Frognmarkas venner.

På Nesodden har styremedlem og andre skogeiere deltatt i medvirkningsverksted i 
forbindelse med oppstart av arbeid med Kommunelplan for kulturminner og bevaring. 
Det er også deltatt i kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Nesodden kommune, en 
fortsettelse av arbeidet som ble påbegynt i 2018.



Det jobbes mot kommunen for å endre klassifiseringen av kommunale veier, slik at vi lovlig 
kan transportere tømmer på kommunale veier. Klassifiseringen av veiene på Nesodden er 
helt spesiell. Nesten ingen veier er tillatt for mer enn 32 tonn, selv om akseltrykket på bilen 
kun er 8 tonn. På de fleste kommunale veier er det ikke tillat å kjøre mer en 12,4 meter lange
vogntog. En tømmerbil er konstruert slik at den har en lavere belastning på veinettet en mye
øvrig tungtransport, da den har langt flere aksler enn vanlig tungtransport.
Både skogeiere og Viken sentralt sliter med å få kommunen i tale her, selv om Nesodden 
kommune har sagt at de skal satse på næring.
Dette er også ett problem i de fleste Follo kommunene. Skogeierområdet må sammen med 
Viken sentralt jobbe videre med dette, slik at tømmeret kan kjøres ut på en lovlig måte. 

Follo skogeierlag har i samarbeid med Kråkstad og Ski bondelag skrevet innspill til ny 
kommuneplan for Nordre Follo kommune. I arealdel for Oppegård kommune var det under 
skogbruk skrevet «Det må vurderes om de mest brukte områdene skal sikres med hensyn til 
rekreasjonsverdier og folkehelseperspektivet hvor plukkhogst skal være den normale 
driftsformen. Flatehogst skal unngås.» Dette er ikke i tråd med hverken Skogbruksloven 
eller Markaloven, og er ikke økonomisk bærekraftig. En slik bestemmelse ville gi sterk 
begrensning i muligheten for å drive skogbruk i Oppegård.

Skogeierlaget var representert ved åpent møte i Frogn vedrørende forslag til innføring av 
Markagrense i Frogn. Frogn politikerne har som en målsetning for neste planperiode å 
innføre Markagrenser i Frogn. Frognmarkas venner arrangerte derfor et åpent møte nå i 
mars, hvor de inviterte alle politiske partier til å komme med sine synspunkter. Dette skal 
være starten på en prosess, der de ønsker at en arbeidsgruppe bestående av alle involverte 
parter, skal legge frem ett forslag om fysiske grenser innen noen få år. Vi regner med at 
skogeierlaget blir invitert til dette.

Styre har i meldingsåret deltatt i 
 Årsmøte i Viken Skog

 Områdeledermøter i Viken Skog SA

 Konferanse om tømmer og marked

Økonomi og revisjon

Follo skogeierlag har et positivt årsresultat. Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd 
disponeres slik: Overføres til skogeierlagets egenkapital, kr 13.108,80.
Follo skogbrukslag er ikke formelt regnskapspliktig og dermed heller ikke revisjonspliktig. De 
siste årene er det derfor ikke foretatt en full revisjon av skogeierlagets regnskap. Viken Skogs
revisor har imidlertid foretatt avtalte kontrollhandlinger av regnskapet og har derigjennom 
kontrollert de vesentligste forhold i skogeierlagets regnskap. Fra og med regnskapsåret 2012
ble det besluttet at det heller ikke er nødvendig at det foretas avtalte kontrollhandlinger av 
regnskapet. Det vil derfor ikke foreligge noen revisjonsberetning for 2018.



Virkesleveranser
Follo skogeierområde har pr. 31.12.2018 383 andelseiere. I 2018 leverte 70 leverandører 
totalt 64.028 kbm tømmer. I 2017 leverte 93 leverandører 57.587 m3 tømmer. Det vil si at 
det i 2018 har vært en økning i virkesleveranser fra Follo på ca 11%. 
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