Årsmelding Smaalenene Skogeierlag 2020
Styret i Viken Smaalenene Skogeierlag og Skogeierområde har i 2019 bestått av følgende:
Leder/kasserer:

Ole Petter Holene, Rakkestad

N.Leder:

Ole Ludvig Gjøby, Rakkestad

Studieleder:

Johan Lysaker, Eidsberg

Styremedlem:

Hans Kristian Hedemarken, Eidsberg

Styremedlem:

Kai Fjeld, Trøgstad

Styremedlem:

Kjetil Sæves, Rakkestad

Generelt
Grunnet Coronasituasjonen har aktivitetsnivået i laget vært begrenset i 2020, da alle planlagte
aktiviteter har måttet utgå grunnet Coronasituasjonen.
Møter og Representasjon
Leder/ en fra styret har deltatt på Viken Skog sitt årsmøte, høstmøte og områdeledermøter. I 2020
har disse grunnet Coronasituasjonen vært holdt som en kombinasjon av fysiske møtet og digitalt når
Coronasituasjonen har krevd denne. Tre representanter fra styret har også deltatt i forberedende
møte for arbeid med nye skogbruksplaner i vårt område.
Viken Skog sentralt har også avholdt kvartalsvise informasjonsmøtet, hvor alle tillitsvalgte har blitt
invitert. Smaalenene Skogeierlag har vært representert på alle disse.
Styret vil berømme Viken Skog sentralt for å ha opprettholdt et høyt aktivitetsnivå og å ha informert
godt gjennom et krevende år.
Arrangement og styrearbeid
Styret har hatt to styremøter i løpet av året som har gått, et fysisk og et digitalt, da lakt aktivitetsniåt
Coronasituasjonen har gjort det vanskelig å avholde møter. På det ene styremøtet deltok Daglig
Leder og Skogsjef Øst i Viken Skog.
Styrets nestleder har deltatt i et utvalg som har arbeidet frem nye vedtekter for Viken Skog SA.
Styret har inngått ny samarbeidsavtale med Viken Skog, etter at områdemodellen ble lagt ned i 2020,
og skogeierlaget ble den aktive enheten i området.
Styret har gjennom året arbeidet med forskjellige saker, men er spesielt fornøyd med at tilbud på
tynning nå ser ut til å være på plass..
Det har ikke vært mulig å avholde noen arrangementer i året som har gått, så vi håper at det vil være
mulig å avholde vårt tradisjonelle høstmøte igjen i 2021.

Medlemstall, hogst og priser
Viken Smaalenene Skogeierområde har nå 349 andelshavere, mot 355 i 2019.

Hogst og skogsskjøtsel (kommunevis).
Rakkestad
Antall kbm hogd:
Antall kbm hogd Viken Skog:
Antall trær som er planta:
Antall dekar ungskogpleie:

56 753 m3
27 022 m3
226 000 stk
3050 daa

Indre Østfold
Antall kbm hogd:
Antall trær som er planta:
Antall dekar ungskogpleie:

179 322 m3
762 000 stk
6310 daa

Dette gir totalt 236075 m3 avvirket (levert) tømmer i Rakkestad og Indre Østfold kommune. Disse
tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, da nå det nå kun er mulig å hente ut
statistikk på hele Indre Østfold kommune. Hva angår planting, ungskogpleie, tynning og
opprustning/nybygging av skogsvei foreligger det bare tallmateriale fra nye Indre Østfold Kommune.
Hogst og tømmerpriser, levert til Viken Skog
I 2020 snudde dessverre den positive trenden på tømmerpris,
grunnet store leveringsbegrensninger og mye tømmer i
markedet internasjonalt.
Denne utviklingen snudde i siste halvår, og prisbildet er nå mye
bedre spesielt på sagtømmer.

Her kommer en oversikt over hva som er levert.
Sagtømmer gran:
Sagtømmer furu:
Massevirke gran:
Massevirke barr:
Energivirke:

28 424 m3
15 486 m3
18 565 m3
11990 m3
7365 m3

Totalt hogd 2020:

81 830 m3 med en gjennomsnittspris på 407 kr/m3.
Av dette var 35 436 m3 fra andelseiere.

Totalt hogd 2019:

130 904 m3 med en gjennomsnittspris på 466 kr/m3

Økonomi
Driftsresultat:
Da Coronasituasjonen har lagt en demper på alle aktiviteter i 2020, er kostnadsnivået deretter.
Lagets driftsinntekter er i 2020 utelukkende tilskudd fra Viken Skog. Det er tatt en avsetning for
Møter og aktiviteter på kr 15532,- med tanke på planlagte aktiviteter som har blitt utsatt..
Det ble et positivt driftsresultat på kr 133,- , samt et finansresultat på kr 3135,01 relatert til
renteinntekter fra bankinnskudd i Eidsberg Sparebank og innskudd i Viken Skog.
Årsresultat på kr 3135,01 overføres til lagets egenkapital.

Balanse:
Skogeierlaget har en god økonomi med kr 419 780,- i egenkapital.

Vi ser frem mot et Coronafritt og aktivt skog år mot slutten av 2021!
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