Årsmelding for Asker og Bærum skogeierlag 2021
Asker og Bærum skogeierlag hadde 99 medlemmer/andelseiere ved utgangen av 2021.
Dette er nedgang på 1 medlem fra foregående år. Årsmeldingen dekker kalenderåret 2021.
Årsmøte i 2021 ble avholdt 12. mai på Teams p.g.a smittesituasjonen med Covid 19. Det var
12 medlemmer og 2 fra Viken skog SA som deltok. Siden det ikke ble avholdt årsmøte i 2020,
så var alle styremedlemmene på valg, henholdsvis for 1 og 2 år.
Styret som ble valgt på årsmøtet i 2021 har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. vara:
2. vara:
3. vara:
Valgkomite:

Helge Lindstad (for 1 år)
Anne Helene Wensaas (for 1 år)
Kristen Aamodt (studieleder) (for 1 år)
Øivind Isachsen (for 2 år)
Anne Johnsrud (for 2 år)
Jon Burum (for 1 år)
Oskar Kristoffer Jøssong (for 1 år)
Gro Wensaas (for 1 år)
Kari Margrethe Friis, Trond Buttingsrud og Per Erik Oppegaard Bjørum

I 2021 har det pga smittesituasjonen kun vært avholdt 2 fysiske styremøter. Som vanlig er
det jevnlig e-post-, sms- og telefonkontakt mellom styremedlemmene ved behov.

Arrangementer
15. og 16. oktober arrangerte vi en fag-tur til NMBU i Ås og til Røyken og Hurum. 18 stk.
deltok og fikk mye ny informasjon og kunnskap. Vi så «massivtrehus» i studentbyen på Ås og
fikk høre om «klimasmart skogbruk». Vi lærte om utleiehytter i Filtvet og så på
foryngelseshogst på Dikemark.
10. november arrangerte vi skogkveld på Økri gård. Dag Arthur Aasbø holdt et meget
interessant foredrag om Borregaard og Yngve Andersen fortalte og viste bilder om skogsdrift
før og nå. Det var 30 stk som møtte, og mange positive tilbakemeldinger ble gitt.
Røyken og Hurum skogeierlag arrangerte en skogdag 30/10 som våre medlemmer også ble
invitert til. Her var det både faglig påfyll og sosialt samvær. Flere av våre medlemmer deltok.

Leder har deltatt på:
-

Møte om Strategisk temaplan for næring, Asker kommune
Møte sammen med Røyken og Hurum skogeierlag m.fl. angående Asker
kommunes ønske om å innføre en «lokal markagrense» i Asker syd.
Dialogmøte med Asker kommune, Temaplan næring, Asker kommune
Møte om Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, Asker kommune
3 planleggingsmøter og befaringer om oppsetting av «TenkTre» skiltstier på
Murenveien og Myggheimveien

-

Digitalt årsmøte i Viken skog SA
Ekstraordinært årsmøte i Viken skog SA
3 regionale ledermøter i Viken skog
8 digitale infomøter i Viken skog, hvor også noen av styremedlemmene deltok
Skogeierlaget har sendt inn: Innspill til Temaplan, handling mot klimaendringer,
Asker kommune

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. Fagturen i høst ble finansiert ved egenandel fra deltagerne og aktivitetstilskudd fra
Viken skog.
Skogkvelden ble dekket av rentemidler fra skogbrukssjefene.
Tømmerprisen gjennom året har i forhold til tidligere år vært god. Gjennomsnittsprisen for
hele 2021, alle sortimenter, ble 445 kr pr m3, mot 336 kr pr m3 i fjor. I området til Asker og
Bærum skogeierlag ble det omsatt 18355 m3 tømmer fra våre andelseiere.
Asker og Bærum skogeierlag hadde i 2021 et overskudd på kr 1516,15. Styret foreslår at
overskuddet overføres til lagets egenkapital.
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