
Årsmelding Viken Smaalenene Skogeierområde og 

Smaalenene Skogeierlag 2018 

 

Styret i Viken Smaalenene Skogeierområde har i 2018 bestått av følgende: 

Leder/kasserer:  Ole Petter Holene, Rakkestad 

N.Leder:   Ole Ludvig Gjøby, Rakkestad 

Studieleder:  Johan Lysaker, Eidsberg 

Sekretær:  Øyvind Hammersborg, Eidsberg 

Styremedlem:  Kai Fjeld, Trøgstad 

Styremedlem:  Ole Asbjørn Haugaard, Rakkestad 

 

Møter og Representasjon 

Leder har deltatt på Viken Skog sitt årsmøte, høstmøte og områdeledermøter. 

 

Arrangement og styrearbeid 

Styret har hatt tre styremøter i løpet av året som har gått og en julemiddag. 
 
Vi var med på stand på Markens Grøde slik som tidligere i samarbeid med Glommen Skog og Østfold 
Skogselskap. Men vi måtte improvisere da noen hadde brent opp gapahukene vi har pleid å bruke. 
Skogbruksleder Bergum fikk henta en utstyrshenger på Viken Skog sitt hovedkontor på Hønefoss. Vi 
hadde helstekt elg på gassgrill, kull grill var ikke lov pga brannfaren. Det ble delt ut 900 lomper med 
grilla elgkjøtt til publikum. Det var 300 som gjennomførte Barnas Brannvokter på vår stand. 
Ole Ludvig Gjøby hadde to motorsagshow på lørdag. Målet vårt var å presentere skogbruket. 
Standleie og andre kostnader er dekket med Smaalenene Skogeierlags midler. 
 
I år arrangerte Viken Skog sentralt skogkvelder på tidligsommeren for andre gang. I vårt område ble 
denne skogkvelden holdt 29. august i Sarpsborg, nærmere bestemt ved Slangsvoll/ Harehjellhytta. 
Oppmøtet var bra og skogdagen lærerik. 
 
Vi har på vegne av Smaalenene Skogeierlag gitt 15 000 kroner til Kongsberg VGS, avdeling Saggrenda 
etter søknad om penger til ny lastbærer. Summen det ble søkt om var 3% av Skogeierlaget sine 
midler. Dette er den eneste skolen i Viken Skog sitt område som utdanner elever til en jobb i skogen 
med hogstmaskin og lastbærer. Vedtaket i styret var enstemmig. 
 
Vi hadde høstmøte 15. november på Bamsrudlåven. Det var bra frammøte med ca 40 - 50 stykker. 



Tema var flisfyring ved Håvard Midtskogen fra Skogselskapet Oslo og Akershus. Han holdt et meget 
interessant foredrag og var innom alle aspekter rundt dette. 
Ny skogsjef i Viken Øst, Even Bergseng, presenterte seg og holdt et bra innlegg rundt temaene, 
volumutvikling, planting, markberedning og ungskogpleie. 
Til slutt prata skogbruksleder Krogh og Bergum om prising av forskjellige drifter, de tok for seg to 
drifter som var gjennomført i vårt område. 
 
Tynning og tynningskapasitet har vært et tema som har vært oppe på alle styremøtene. Det siste vi 
har foretatt oss her er å skrive under på en bekymringsmelding om tynningskapasiteten i vårt 
område sammen med HESSA, Våler og Svinndal og Sarpsborg-Ytre Østfold Skogeierområde. 
Tendensen var positiv en stund men nå er utviklingen i ferd med å snu. Styret følger opp denne 
saken. 
 
 
Medlemstall, hogst og priser 
 
Viken Smaalenene Skogeierområde har nå 357 andelshavere, mot 366 i 2017.  
 
 
Hogst og skogsskjøtsel (kommunevis). 
 
Rakkestad 
  Antall kbm hogd:       91 948 m3 
  Antall trær som er planta:              282 000 stk. 
  Antall dekar ungskogpleie:        1800  daa  
  Nybygd vei               0 meter 
                            Opprusta vei       5300 meter 
 
Eidsberg 
  Antall kbm hogd:       63 781  m3  
  Antall trær som er planta:           199 497  stk. 
  Antall dekar ungskogpleie:                   1141 daa 
  Ny skogsbilveg                       300  meter 
  Opprusta /ombygd veg                     230  meter 
   
 
Trøgstad 
  Antall kbm hogd:                   48 131  m3  
  Antall trær som er planta:         143 825  stk. 
  Antall dekar ungskogpleie:                          489  daa 
  Ny skogsbilveg                              50 meter 
  Opprusta/ombygd veg                       0 meter 
   
   
 
 
 
Dette gir totalt 203 860 m3 avvirket (levert) i våre kommuner, samt at det ble plantet 625 322 nye 
planter og utført ungskogpleie på 3430 daa. Det er opprusta/nybygd 5530 meter meter med vei i vårt 
område. Det er bygga 350 meter med ny vei. 
 
 



 
 
 
 
 
Hogst og tømmerpriser, levert til Viken Skog 
 
I 2018 var det 137 leverandører som leverte virke i Smaalenenes Skogeierområde. 
Her kommer en oversikt over hva som er levert. 
 
Sagtømmer gran: 52 255 m3 
Sagtømmer furu: 17 527 m3 
Massevirke gran: 24 358 m3 
Massevirke barr: 11 584 m3 
Massevirke annet:      371 m3 
Energivirke:     6473 m3 
 
Totalt hogd 2018: 112 568 m3 med en gjennomsnittspris på 457 kr/m3 
 
I 2018 ble det hogd 69 782 m3 sagtømmer med en gjennomsnittspris på 551 kr/m3 
 
Økonomi 
 
Generelt høyt aktivitetsnivå gjør at Smaalenene skogeierområde har gått noe over tildelt 
busjettramme på kr 79 000 
 
Området har i 2018 ikke hatt noen inntekter utover tildelte midler fra Viken Skog sentralt. 
 
Driftskostnader beløper seg iht følgende oppstilling. 
 



 
 
Det har ikke vært annen aktivitet i Smaalenene Skogeierområde utover det som er beskrevet i denne 
årsberetning.  
 



 
 
 



 
 



 
 

 

Vi ser frem mot et aktivt skog år i 2019! 

 

 

Ole Petter Holene   Ole Ludvig Gjøby  Øyvind Hammersborg 

 

 

Johan Lysaker           Kai Fjeld   Ole Asbjørn Haugaard 

 


