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NORDRE LAND SKOGEIERLAG 
 
ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2020 
 
Styret har bestått av: 
 
Hans Christian Endrerud, leder 
Thor Vegard Woxen, nestleder/sekretær 
Stine Røen, styremedlem 
Johan Wien, styremedlem 
Hans Hasvold, styremedlem 
 
Agnar Elton, varamedlem 
Hild Wolden, varamedlem 
 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
 
Gulbrand Thomle (valgt 2018) 
Harald Tønderum (valgt 2019) 
Olav Dalen (valgt 2020) 
 
Utsending til generalforsamling i Dokka Biovarme AS, Dokka Fjernvarme AS og Land Sag og 
Høvleri AS har vært Øistein Røen, Hans Hasvold (vara) 
 
Styrets arbeid 

• Styremøte på digital plattform 
• Kontakt i styret på digitalt, på telefon og via e-post. 
• Deltakelse i møter i Viken Skog SA sin regi 
• Kontakt opp mot kommunens skogetat 
• Leder har vært innkalt i Nordre Land landbruksforum 
• Leder har deltatt i Nordre Land miljøforum i regi av Lensmannen i Nordre Land 
• Leder har deltatt i Viken Skog sin valgkomite 
• Styremedlem og leder er styremedlemmer i Gjøvikregionens utviklingsforum for levende 

landbruk (GULL) 
 
Årsmøte 2019 ble gjennomført på Fredheim 27. oktober 2020 grunnet Covid-19. Det har vært svært 
begrenset mulighet for fysiske møter siden årsmøtet, bl. a uten fysiske møter i styret eller for 
medlemmene. 
 
Organisasjon og omsetningsvolum i 2020 
 
Nordre Land skogeierlag organiserte i 2020 104 (105) andelseiere i Viken Skog SA. Dette er en 
mindre enn i 2019. Av disse har 59 levert tømmer via Viken Skog SA, mot 52 i 2019. 
 
Skogeierområdet for Torpa, Nordre Land og Etnedal ble lagt ned i 2019, etter 8 års funksjonstid. 
Skogeierlaget er nå bindeleddet mellom andelseierne og Viken Skog SA. Det er signert en 
samarbeidsavtale mellom skogeierlaget og Viken Skog SA. 
 
Virkesdata for 2020 (tall i parentes for 2019):   
 
Massevirke, gran: 16.368 m3 (17.911 m3) Barr: 5.733 m3 (5.705 m3)     Energi: 1483 m3 (685 m3) 
Sagtømmer, gran: 17.130 m3 (26.181 m3)   Sagtømmer furu: 4.708 m3 (4.531 m3)  
 
Snittpris, sagtømmer: 455 kr/m3 (510 kr/m3) 
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Totalt volum: 45.422 m3 (55.013 m3)       Pris: 16.599.761 kr (23.579.311 kr) 
Snitt, m3 pris: 365 kr/m3 (429 kr/m3) 
 
Tømmerprisutvikling fra 2007 til 2020 – Nordre Land skogeierlag (løpende kroner) 

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Snittpris 374 370 308 365 369 328 297 345 330 316 323 383 429 365 

 
Biovarme-satsning 
Skogeierlaget har en aksjekapital på kr 250.000 i Dokka Biovarme AS og er selskapets største 
aksjonær.  Laget har en aksjekapital på 195.000 kr i Dokka Fjernvarme AS. I 2013 ble det tegnet en 
aksjekapital på 50.000 kr i Land Sag og høvleri AS. Laget har hatt aksjonærutbytte i Dokka Biovarme 
AS og Dokka Fjernvarme AS de siste årene.  
 
Skoleskogdager 
Siden 2019 er Oppland skogselskap inn direkte mot skolene i forbindelse med skoleskogdager, med 
fokus på 5. klasse. Det var i høsten 2020 en skoledag for 5. klasse ved Dokka barneskole. 
 
Tilbud til medlemmer 
Det ble i 2018 kjøpt inn en Drammensslodd med pallegafler og ryddesag som kan brukes av 
medlemmene. Ryddesaga er plassert på FK Dokka, og det betales en dagsleie for bruken, pluss bensin. 
Det finnes også tineapparat og utstyr for skogsprøyting. Lavvo til skoleskogdager mm. 
 
Skogeierlagets økonomiske resultat 2020 
 
Regnskapet følger vedlagt som eget dokument, som er gjort tilgjengelig digitalt for årsmøtet. 
 
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr 60.986,32.  Styret foreslår dette overført fra lagets 
egenkapital som etter dette vil være kr 763.323,93 
 
Forutsetning for fortsatt drift er til stede. 
 
Styrets forslag til årsmøtevedtak vedrørende årsberetning og disponering av årsresultatet: 
 

1. «Årsmøtet tar styrets årsberetning for 2020 til orientering» 
 

2. «Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2020, herunder styrets forslag til 
bruk av årets overskudd: Overføres til annen egenkapital, kr 60.986,32 » 

 
 
Styrets takk for samarbeid i 2020 
 
Styret retter en takk til Viken Skog SA sentralt og distriktskontoret på Dokka, kommunens skogetat, 
transportører, hogstlag, sesongansatte, Dokka Biovarme AS, Dokka Fjernvarme AS, Land Sag og 
høvleri AS, Torpa skogeierlag, og andre vi har samarbeidet med i året som gikk. 
 
 
Dokka, 22. april 2021 
 
Styret i Nordre Land skogeierlag 


