
 

 

Årsmelding 2020 

Nedre Lågen skogeierlag 

 

Styret har bestått av Kristian Fredrik Gudem (leder), Leif Arne Asbjørnrød (nestleder), 

Mariann H. Eskedal (studieleder), Kåre Kristoffersen (styremedlem) og Anders B. Andersen 

(sekretær). Varamedlemmer har vært Ragnvald Bjerke og Bjarne Saga. Tollef Fjære har vært 

skogeierlagets representant i Hedrum elgvalds styre, og Kristian Fredrik Gudem i Brunlanes 

driftsplanområde for hjortevilt. 

Nedre Lågen skogeierlag har 369 andelseiere pr. 31.12.2020, og det var 97 leverandører som leverte 

til sammen 36 287 m3 virke i 2020. Av dette utgjorde gran ca. 26 000 m3 med en skurandel på ca. 

57%.  Nesten 20 000 m3 ble levert av lagets egne medlemmer. 

Styrets arbeid: 

Grunnet den spesielle situasjonen det siste året har det ikke vær avholdt fysiske styremøter eller 

fysiske medlemsmøter og aktiviteter for medlemmene. Leder Kristian Fredrik Gudem har deltatt og 

representert skogeierområdet i en rekke nettmøter med 1) Viken skog sentralt,  

2) regionsnettmøte/områdeledermøte for regionen rundt Viken sitt kontor på Revetal,  

3) dialogmøte på Landbrukskontoret i Larvik vedr. fordeling av smil midler og tilskudd til 

skogkulturtiltak. Videre har leder lest seg opp og satt seg inn i saker vedrørende biotop registreringer 

i Tvedalen, Halle - Lund vassdraget og forslag om frivillig vern av skog i området. 

Styrets arbeid og intern kommunikasjon gjennomføres for øvrig effektivt ved hjelp av 

telefonkorrespondanse, sms og mail.  

Det er gjennomført et nettmøte for medlemmene innen tema vedlikehold av skogsbilveier sammen 

med Lardal Skogeierlag. 

Med bakgrunn i at det ikke har vært gjennomført lokale fysiske arrangement det siste året så blir 

årsmeldingen for laget i år dertil kort. 

For de skogeierne som har ønsket så har det vært gode muligheter til å følge nettmøter som er 

organisert og arrangert av Viken skog. 



 
  

 

Tabellen viser omsatt tømmervolum og verdi (kr) i Nedre Lågen skogeierområdet fra 2016 til 2020.  

OMSETNINGSTALL               
Nedre Lågen 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Antall leverandører 167 169 169  97 

 

Antall andelseiere 384 381 375  369 

 

TØMMERKJØP 

  

m3 64 722 69 164 81 524 50 650 36 287 

kr 19 728 133 22 472 104 30 777 620 20 106 795 12 540 114 

kr / m3 305 325 325 397 346 

,        

 

 

 

 

Økonomi og regnskap skogeierlaget 
Skogeierlaget har pr. 31/12 2020 en egenkapital på kr 355 018,35. Regnskapet for 2020 viser et 
overskudd på kr 2 564,00. Styret foreslår at årets overskudd overføres til skogeierlagets egenkapital. 

Styrets forslag til vedtak på årsmøtet: 

Årsmøtet tar styrets årsberetning for 2020 til orientering. Årsmøtet godkjenner styrets forslag til 
årsregnskap for 2020, herunder styrets forslag til disponering av årets overskudd som overføres til 
skogeierlagets egenkapital med kr 2 564,00. 

Larvik, 12.05.2020 

 

Kristian Fredrik Gudem  (s)      Leif Arne Asbjørnrød (S)  

 

Mariann H. Eskedal (s)   Kåre Kristoffersen (s)  Anders B.  Andersen (s) 

      


