Årsmelding 2018 for Nedre Lågen
skogeierområde og skogeierlag
Styret er det samme i skogeierområdet og skogeierlaget. Skogeierlagets oppgave er kun å forvalte
innestående kapital til nytte for skogeierne, mens det praktiske arbeidet skjer i regi av
skogeierområdet. Det skrives dermed her en felles årsmelding for de to organisasjonene.
Styret har bestått av leder Kenneth Carlsen, nestleder Kristian Fredrik Gudem, øvrige medlemmer:
Mariann H. Eskedal (studieleder), Anders Lunde og Anders B. Andersen (sekretær). Varamedlemmer
har vært Ragnvald Bjerke og Leif Arne Asbjørnrød. Tollef Fjære har vært skogeierlagets representant i
Hedrum elgvalds styre, og Kristian Fredrik Gudem i Brunlanes driftsplanområde for hjortevilt.
Nedre Lågen skogeierområde har 375 andelseiere pr. 31.12.2018, og det var 169 leverandører som
leverte til sammen 81 529 m3 virke i 2018. Av dette utgjorde gran ca. 60 000 m3.
Styrets arbeid:
Leder Kenneth Carlsen har deltatt og representert skogeierområdet på: 1) årsmøtet i Viken skog,
2)regionsmøte/områdeledermøte på Revetal, 3)dialogmøte på Landbrukskontoret i Larvik vedr.
fordeling av smil midler og tilskudd til skogkulturtiltak.
Nestleder har deltatt på møte vedrørende prosesser knyttet til ny organisasjonsstruktur i Viken skog,
og regionledermøte på Kongsberg.
Sekretær har deltatt på møte med skognettverket i Vestfold.
Styrets arbeid og intern kommunikasjon gjennomføres for øvrig effektivt ved hjelp av
telefonkorrespondanse, sms og mail.
Arrangementer:
Årsmøtet i Nedre Lågen ble avholdt på Bøndenes hus i Tjølling 4.april 2018. Det var 34 medlemer
som deltok. De vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått i.h.t saksliste og vedtekter. Fra Viken skog sin
administrasjon deltok økonomisjef Mette Toft Bjørgen, og styremedlem Ragnhild Hallenstvedt. De
gjennomgikk siste års drift og videre strategier i Viken skog. Skogbruksleder Tom Horntvedt
informerte om tømmerpriser, avsetning og sortimenter samt planting og ungskogpleie.
Kappedagen ble gjennomført lørdag 12.januar. Det var 35 deltakere. Kappedagen ble gjennomført
som et åpent arrangement for alle laga i Vestfold med Nedre Lågen som arrangør. Nestleder Kristian
Fredrik Gudem ledet arrangementet. Første delen av dagen foregikk inne på Hedrum bygdetun med
en teoretisk gjennomgang av apptering, reglement og priser. Det var Anders Aschjem fra Viken sin
administrasjon som fortalte om siste nytt vedrørende priser og vilkår. Tømmermåler Lars Lier
gjennomgikk appteringsteori. Det ble servert lappskaus.
Andre del av kappedagen foregikk i felt hos skogeier Ole Johan Bjørnøe med praktiske eksempler.

Kurs og kompetansearbeid: Leder har brukt tid på å organisere og iverksette kurs. Det er
gjennomført 1 stk. kurs i PEFEC skogstandard, og 3 stk. kurs i hogstteknikk . Markedsføring av
kursene fungerer fint ved hjelp av administrasjonen i Viken skog som sender ut info på SMS og mail.
Tabellen viser omsatt tømmervolum og verdi (kr) i Nedre Lågen skogeierområdet fra 2014 til 2018.
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Økonomi og regnskap skogeierområdet
Skogeierområdet har fått tilført midler fra Viken sentralt etter faktisk bruk. Grunnlaget for fordeling,
er tømmerhogst i vårt område året før og antall medlemmer. Vi havnet på et samlet forbruk på kr 55
557 som var noe lavere en budsjettet.
Styremedlemmene leverer timeliste for medgått tid til arbeid og reiseregning, og får utbetalt etter
standard satser vedtatt av årsmøtet i Viken skog.

Økonomi og regnskap skogeierlaget
Skogeierlaget har pr. 31/12 2018 en egenkapital på kr 352 705. Regnskapet for 2018 viser et
underskudd på kr 18 978,65. Styret foreslår at årets underskudd overføres fra skogeierlagets
egenkapital.
Styrets forslag til vedtak på årsmøtet:
Årsmøtet tar styrets årsberetningen for 2018 til orientering. Årsmøtet godkjenner styrets forslag
til årsregnskap for 2018, herunder styrets forslag til disponering av årets underskudd som
overføres fra skogeierlagets egenkapital med kr 18 978,65.
Larvik, 15.03.2019
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