
Årsmelding for Asker og Bærum skogeierlag og Asker 
og Bærum skogeierområde 2019 

Asker og Bærum skogeierlag hadde 100 medlemmer/andelseiere ved utgangen av 2019. 
Dette er en nedgang på 1 fra foregående år. Årsmeldingen dekker kalenderåret 2019. 

Årsmøtet i 2019  ble avholdt 27. mars på Økri gård i Bærum.  Det var 27 andelseiere og 3 
gjester var tilstede. Til behandling var vanlige årsmøtesaker. I tillegg orienterte salgssjef 
Heidi Tanberg om saker fra Viken skog. Skogbruksleder Axel Berlin orienterte om driften i 
vårt område. 

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: Kari Margrethe Friis, Trond Buttingsrud og Per Erik Oppegard 

I 2019 har det vært avholdt 3 styremøter. Som vanlig er det jevnlig e-post, sms og 
telefonkontakt mellom styremedlemmene ved behov. 

Arrangementer: 

14. februar arrangerte Viken skog  ”Tømmer og marked 2019” på Sundvollen hotell.  

14. november arrangerte Viken skog informasjonsmøte på Thon hotell Oslofjord i Sandvika. 
Møte var for andelseiere i Osloområdet med temaer som: Siste nytt fra Viken skog, nye 
«skogpakker», tømmermarkedet, fagkompetanse og innsikt i næringen. 

Flere av våre andelseiere deltok på disse møtene. 

Egne møter: 

16 februar arrangerte vi vinterskogdag hos Odd Einar Hjortnæs på Øvre Jerpåsen gård. Dette 
var et møte med mye sosialt tilsnitt. Vi grillet pølser og kokte skaukaffe. De som ville kunne 
være med Øivind å kjøre hogstmaskin. Ellers var det lagt frem ulike stokker med og uten feil. 
På denne måten kunne vi se årsaker til i hvilke sortimenter stokkene havnet i. Det var 20 
fremmøtte. 

23. april hadde vi en studietur til Splitkon AS, Åmot på Modum. Dette var et arrangement i 
samarbeid med Eiker skogeierområde. Her fikk vi omvisning og orientering, og fikk se de 



store elementene som var opptil 16 meter lange. Splitkon satser stort på å bli ledende i 
Norge på krysslimt tre. Vi var ca 10 stk fra Asker og Bærum. 

24-27 oktober dro vi på studietur til Tirol i Østerrike. Vi var 13 fra Asker og Bærum, og 26 
stykker totalt. 

 

27 november hadde vi skogkveld på Torstad gård. Vi hadde besøk av miljø og kvalitatssjef i 
Viken skog: Per Hallgren. Han snakket om nøkkelbiotoper og naturtyper. Skogbruksleder 
Axel Berlin orienterte om tømmersituasjonen, priser og ungskogpleie. I tillegg ble det vist 
bilder fra turen til Østerrike. 

Andre møter: Øivind Isachsen har ved flere anledninger hatt ulike grupper på befaring i 
skogen, for å lære mere om skogsdrift. De fleste av disse arrangementene er organisert 
gjennom Viken skog. 

Helge Lindstad har deltatt på: 

- tre områdeledermøter i Viken skog,  
- hatt møte med skogbrukssjefene om fordeling av rentemidler,  
- hatt møte med skogbrukssjefene om NMSK midler,  
- deltatt i møter med skogbrukssjefer fra flere kommuner om ny strategiplan for 

skogbruket i nye Viken fylke. 

Økonomi 

I år har vi brukt rammen vi er blitt tildelt i fra Viken skog til gjennomføring av årsmøte, 
skogkveld, styregodtgjørelse, honorarer/møtegodtgjørelse ved heldagsmøter i Viken skog. I 
tillegg har vi brukt rentemidler fra skogbrukssjefene til skogdag og tilskudd til fagturen til 
Tirol. 

Tømmerprisen var ved årets start på sitt høyeste på flere år. Etter sommeren falt prisen 
endel. Så fra januar 2019 og ut desember 2019 har prisen falt med ca 15 %. Men sett 
gjennom hele året som et gjennomsnitt har prisen steget med 3 kroner til 397 i forhold til 
2018. 

Det er 30 andelseiere som tilsammen har levert 13 862 m3 tømmer. Tilsammen i Asker og 
Bærum er det levert 20 500 m3 tømmer. 

 

Asker og Bærum skogeierlag hadde i 2019 et overskudd på kr 1959,77. Styre foreslår at 
overskuddet overføres til lagets egenkapital. 
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