
Årsmelding for Asker og Bærum skogeierlag 2020 
 

Asker og Bærum skogeierlag hadde 100 medlemmer/andelseiere ved utgangen av 2020. 
Dette er ingen endring fra foregående år. Årsmeldingen dekker kalenderåret 2020. 

Det ble ikke avholdt årsmøte i 2020 p.g.a smittesituasjonen med Covid 19. 

Styret har derfor fortsatt slik det ble valgt i 2019 og har 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: Oskar Kristoffer Jøssong 

3. vara:  Gro Wensaas 

Valgkomite: Kari Margrethe Friis, Trond Buttingsrud og Per Erik Oppegaard 

I 2020 har det pga smittesituasjonen kun vært avholdt 2 fysiske styremøter. Som vanlig er 
det jevnlig e-post-, sms- og telefonkontakt mellom styremedlemmene ved behov. 

28/5 ble det avholdt et digitalt andelseiermøte. Saker som skulle opp på Viken Skog SA sitt 
årsmøte ble behandlet. Leder Helge Lindstad ble valgt til å representere Asker og Bærum på 
Viken Skog SA sitt årsmøte. 8 andelseiere deltok sammen med 3 fra Viken Skog. 

 

Arrangementer 
Styret planla en skogdag i juni, men den ble utsatt til 16 september pga smittevernsregler. 
Tema på skogdagen var ungskogpleie og det var 20 stk som møtte opp ved Murenveien hvor 
det var et plantefelt som Viken skog var i gang med å rydde. Vi hadde også invitert skogeiere 
i fra Røyken og Hurum. Håvard Midtskogen fra Skogkurs demonstrerte og underviste i 
temaet. Etter interessante diskusjoner ute i plantefeltet, hadde vi bålkaffe og baguetter på 
«velteplassen» etterpå. 

 

Leder har deltatt på: 
- Seks områdeledermøter og orienteringsmøter i Viken skog.  
- Møte med skogbrukssjefene om fordeling av rentemidler.  
- Møte med skogbrukssjefene om NMSK midler.  
- Viken Skog SA sitt digitale årsmøte. 

Helge Lindstad sitter i valgkomiteen til Viken skog. 



Økonomi 
Asker og Bærum skogeierlag har god økonomi. Vi får tildelt en ramme fra Viken Skog SA 
hvert år, som skal dekke honorarer, møtegodtgjørelse, div møter osv. Denne rammen 
fastsettes etter hvor mye tømmer våre andelseiere selger til Viken Skog SA, og hvor mange 
andelseiere vi er i Asker og Bærum skogeierlag. Vi er et lite lag, og er derfor av de som får 
minst. Men vi har ikke trengt å tære vesentlig på oppspart kapital. Ved utløpet av 2020 sto 
det fortsatt igjen kr 6160,- på den tildelte rammen. Ubrukt beløp er det normalt ikke 
mulighet til å overføre. Men etter søknad ble det gjort et unntak, for å kunne bruke dette til 
en fagtur i 2021. I tillegg har vi mulighet til å dekke fagdager o.l. med rentemidler fra 
skogbrukssjefene.  

Tømmerprisen har gjennom året totalt sett gått ned, spesielt på massevirke. Siste del av 
2020 gikk imidlertid sagtømmerprisen betydelig opp grunnet stor aktivitet med oppussing, 
terrassebygging osv fordi de fleste måtte holde seg mye hjemme grunnet Covid 19. 
Gjennomsnittsprisen for hele 2020, alle sortimenter, ble 336 kr pr m3. I området til Asker og 
Bærum skogeierlag ble det omsatt totalt 17 469 m3 tømmer, hvor 13 506 m3 kom fra våre 
andelseiere. 

Asker og Bærum skogeierlag hadde i 2020 et overskudd på kr 2 276,50. Styre foreslår at 
overskuddet overføres til lagets egenkapital. 

 

 

Asker og Bærum 13 april 2021 

 

Helge Lindstad /s/ Anne Helene Wensaas /s/ Kristen Aamodt /s/ 

 

 

Øivind Isachsen /s/ Erik Nordli /s 

 


