
Årsmelding for Asker og Bærum skogeierlag og Asker 
og Bærum skogeierområde 2018 

Asker og Bærum skogeierlag hadde 101 medlemmer/andelseiere i 2018. Dette er en 
nedgang på 1 fra foregående år. Årsmeldingen dekker kalenderåret 2018. 

Årsmøtet i 2018 ble avholdt 11. april på Økri gård i Bærum.  Det var 24 andelseiere og 3 
gjester var tilstede. Til behandling var vanlige årsmøtesaker. I tillegg orienterte 
skogbruksleder Kaj Jørgensen og styremedlem i Viken skog Ragnhild Hallenstvedt om saker 
fra Viken skog. Ny skogbruksleder Ivar Smedsrud ble også presentert, som ble erstattet 
allerede etter drøyt et halvår av Axel Berlin. 

Styret har etter årsmøtet bestått av: 

Leder:   Helge Lindstad                                                                                   
Nestleder:   Anne Helene Wensaas                                                               
Styremedlem:  Kristen Aamodt (studieleder)                                                                    
Styremedlem:  Øivind Isachsen      

Styremedlem:  Erik Nordli                                                                                                                                                                                         

1. vara:  Jon Burum                   

2. vara:  Oscar Kristoffer Jøssong                                                                             

 3. vara:   Gro Wensaas 

     

Valgkomite: Jon Østen Ringi, Kari Margrethe Friis og Trond Buttingsrud 

I 2018 har det vært avholdt 4 styremøter. I tillegg er det e-post, sms og telefonkontakt 
mellom styremedlemmene ved behov. 

Arrangementer: 

11. januar arrangerte Viken skog informasjonsmøte på Thon hotell Oslofjord i Sandvika. 
Møte var for andelseiere i Osloområdet med temaer som siste nytt fra Viken skog, 
situasjonen rundt Norske skog, tømmermarkedet, og politiske saker som berører skogeiers 
rettigheter. 

8. februar arrangerte Viken skog ”Tømmer og marked 2018” på Sundvollen hotell.  

Flere av våre andelseiere deltok på disse møtene 

14. juni hadde vi skogkveld ved Dammyrveien, hvor skogsjef Carl Gustav Rye-Florentz i 
Løvenskiold-Vækerø fortalte om «Vedlikehold og oppgradering av veinettet hos 
Løvenskiold». Veiplanlegger hos Viken skog, Fredrik Løvenskiold orienterte om 
«veiplanlegging og muligheter for tilskudd». 

 



30. august arrangerte vi sammen med Viken skog en «sentral skogdag» ved Tobonn i 
Lommedalen. Kristen Aamodt stilte skog og grunn til disposisjon, og vi fikk oppdatering i 
ungskogpleie, tynning og veivedlikehold. 

28. november arrangerte vi skogkveld på Torstad gård. Tema var: «Limtre og massivtre – 
fremtiden i byggenæringen». Kristine Nore, forsknings- og utviklingssjef i Splitkon AS hold et 
interessant foredrag om satsingen til verdens største fabrikk for krysslimt tre på Åmot i 
Buskerud.  

Etterpå viste naturfotograf Svein Holo fantastiske bilder fra området rundt Tanumplatået. 

Skogeierlaget arbeidet sammen med Bondelaget og andre landbruksorganisasjoner for å 
arrangere «Åpen gård» på Syverstad i slutten av august. Arrangementet ble tilslutt avlyst, 
pga tørken som gjorde at det ble lite å vise frem av markens grøde. Mange av 
dugnadsgjengen var dessuten slitne både fysisk og psykisk etter mye ekstraarbeid i mangel 
på regn. 

 

Andre møter: 

Skogeierlaget har vært representert ved leder på årsmøte og høstmøte i Viken skog. 

Leder har deltatt på: 

- to områdeledermøter i Akershus og Østfold.  
- møte med skogbrukssjefene om rentemidler. 
- fagmøte med skogbruksledere i Viken skog, skogbrukssjefene i Akershus og 

fylkesskogsjefen i Oslo og Akershus. 
- deltatt i møte med skogbrukssjefen og teknisk etat i Asker kommune for 

utbedring og oppgradering / oppskrivning av Solliveien i Asker til 24 m / 50 tonn. 
- deltatt i flere møter angående opprettelse av nytt landbrukskontor i «nye Asker». 
- Helge Lindstad og Øivind Isachsen har deltatt på dialogmøte i Asker kommune 

sammen med andre organisasjoner knyttet opp til idrett, natur og friluftsliv. 

-                                                               
      

  

    Økonomi 

I år har vi brukt rammen vi er blitt tildelt i fra Viken skog til gjennomføring av årsmøte, 
styregodtgjørelse og fagdag/fagkveld. Fra skogeierlagets konto har vi også bidratt med  
kr 10 000 til et spleiselag, slik at skogbrukslinjen på Saggrenda kunne gå til innkjøp av ny 
brukt lassbærer og hogstmaskin.  

Vi har ved flere arrangementer kunne bruke rentemidler fra skogbrukssjefene i Asker og 
Bærum.  

Tømmerprisene har vært bedre enn i 2017, Gjennomsnittsprisen er 394 kr pr m3 og det er  
27 kr høyere enn i 2017. Vi ligger med den prisen på gjennomsnittet for hele Vikenland. Vi 



merker fortsatt et press fra andre aktører i tømmermarkedet, tømmerkjøpere som hører til 
andre organisasjoner. 

Det har vært oppgang i hogstaktiviteten/ salg av tømmer gjennom Viken skog. Totalt 20 197 
m3 tømmer ble omsatt gjennom Viken skog i fra 26 av våre andelseiere i 2018. Det er en 
oppgang på ca 5 350 m3 tømmer 

Asker og Bærum skogeierlag hadde i 2017 et underskudd på kr. 7 563,58. Styret foreslår at 
underskuddet dekkes slik:  

”underskuddet på kr 7 563,58 dekkes av lagets egenkapital.” 

 

Helge Lindstad /s/ Anne Helene Wensaas /s/ Øivind Isachsen /s/ 

Erik Nordli /s/  Kristen Aamodt /s/  

 

 

 


