
 

 

 

Årsmelding Sør-Aurdal skogeierlag 2021 

Styrets sammensetning: 

Lars Elsrud, leder 

Nils-Ivar Grøv, nestleder 

Monica Hagenborg Bakken, styremedlem 

Arne Martin Langedrag, styremedlem 

Mari Olea Skinnes Lie, styremedlem 

Skogbruksleder: Kai Reidar Dølven 

 

Møter 

Styret har holdt 5 styremøter i løpet av året og 2 medlemsmøter. 

 

Representasjon 

Laget har hatt følgende representasjoner: 

- Vedtaksutvalget i Viken Skog (Lars) 

 

Viktige saker / temaer for styret i år har vært: 

- Stormskader 

- Skogeierens rolle som virkesleverandør (aktive skogeiere) 



- Vikens industrirolle 

- Tømmeromsetning 

- Høringsinnspill til KULA 

- Forvaltningsplanen for hjort 

Siste del av året har de enorme konsekvensene for skogbruket i området av 

stormen 19. november vært hovedtemaet. Styret fikk i samarbeide med 

administrasjonen og Sør-Aurdal kommune gjennomført informasjonsmøte hvor 

Skogbrand var til stede. Det har vært arbeidet aktivt inn mot sentrale ledd, 

politiske kanaler og gjennom media for å få myndighetene til å komme på 

banen med tiltak for å avhjelpe området. I denne sammenheng er det også 

arbeidet med å få frem at dagens forsikringsordning og samspillet med 

naturskadeordningen ikke er god nok når det er så omfattende skader som vi 

fikk her i området. Dette er en type endringer som krever at regjeringen 

kommer på banen. Dette arbeidet har så langt i liten grad gitt de effektene som 

håpet. 

Tidligere på året har arbeidet med forvaltningsplanen for hjort vært et tema 

styret har arbeidet med og bl.a. hatt som tema på medlemsmøte. 

Vi engasjerte oss også inn mot det politiske miljøet i høringen av KULA og er 

godt fornøyde sett fra skogeiernes side med vedtaket Sør-Aurdal kommune 

gjorde i saken. 

 

Kontaktutvalget 

Som tidligere informert er ikke dette lengre et formalisert utvalg. 

Styret og skogbrukssjefen har vært i dialog knyttet til tilskuddssatser / øvrige 

disponeringer og andre aktuelle tema slik som hjorteviltforvaltning inkludert 

beitetaksering. 

 

Skogskoledag 

Etter at vi av forskjellige årsaker ikke fikk gjennomført skogskoledag i 2020, så 

ble dette gjennomført for to klassetrinn (6. og 7. klasse) i år i et godt 

samarbeide med Skogselskapet, kommunen v/ skogbrukssjefen og 

skolekontoret, og skogbrukslederen. Da det var svært tørt ble det ikke å legge 

opp til grilling i år. Skolene meldte tilbake stor tilfredshet med det de fikk ut av 

skogskoledagen. 

 



Møter og arrangement i løpet av året 

Leder har deltatt i orienteringsmøte for skogeierlagsledere. 

P.g.a. corona-karantene som valgt delegat havnet i 45 minutter før årsmøtet i 

Viken skog, har ikke skogeierlaget deltatt på årsmøte i år. 

Leder har deltatt i møter i vedtektsutvalget i Viken skog. 

Skogeierlaget har hatt to medlemsmøter i 2021. 

 

Tømmeromsetning 

Av skogeierlagets 305 andelseiere har 95 levert tømmer gjennom Viken. 
Det er levert 83.853 m3 (mot 55.400 m3 i 2020), hvorav 45.368 m3 var 
sagtømmer, 36.508 m3 var massevirke og 1.976 m3 var energivirke. 
Sagtømmeret fordelte seg på 37.646 m3 gran og 7.722 m3 furu. 
Gjennomsnittsprisen var 430,- kr/m3 mot 369,- kr i 2020. Dette gir dermed en 
omsetningsverdi for 2021 på 36.021.258, - kr. 
 

Økonomi 

Det ble ikke gjort utbetalinger i regnskapsåret. Styret foreslår for årsmøtet at 

årets overskudd disponeres slik: Overføres til skogeierlagets egenkapital. 

 

Hedalen 31.01.2022 

 

Lars Elsrud       Nils-Ivar Grøv 

sign        sign 

 

Mari Olea Skinnes Lie     Monica Hagenborg Bakken 

sign        sign 

 

Arne Martin Langedrag 

sign 

 

 


