Årsmelding for 2021 for Eiker Skogeierlag
Styret har bestått av:
Leder

Kristoffer Røren

Nestleder

Anton Lundteigen

Styremedlem

Lars Kr. Haga

Styremedlem

Hilde M. Ruud

Styremedlem

Terje Vernsskog

1. varamedlem

Anne Barbro Kårtvedt

2. varamedlem

Henry Brekke

Møter og arrangementer i 2021 kan oppsummeres slik:
Antall
Styremøter

6

Årsmøte

2

Deltakere

Tema

16

Eiker Skogeierlag, teams

32

Ekstraordinært, Nedre Eiker går ut av Eiker Skogeierlag.

Medlemsmøte
Egne fagmøter, åpne

1

25

Webinar om skogfond

1

12

Webinar om gjødsling

Egne skogdager/kvelder åpne

Skolearrangementer

1

Deltok med mannskap på skoleskogdag for alle 5.
klassingene i Øvre Eiker, skogstien på Hoensvannet.

Kurs
Motorsag

2

11

Ungskogpleie

1

7

Vedlikehold og bruk av motorsag, 1 kveld i verkstedet +1
praksisdag
1teorikveld + 1 praksisdag

Turer

1

Andre arrangementer

1

Andre aktiviteter

6

25

For inviterte fra «skog Norge» og vår egen
skogbruk/miljø gruppe, naturtype registreringer etter
NIN ved Sirikirke.
Styrets skogbruk og miljø gruppe har hatt 6 møter

2

20

Møte med Statsforvalteren og sertifikatholder,
skogbruksplan

I tillegg har styret deltatt slik
-

Årsmøte og ekstraordinært årsmøte Viken Skog
Regionmøte Viken Skog
12 teamsmøter for tillitsvalgte/lokallagsledere i Viken Skog
Næringsrådet Øvre Eiker
Dugnad skogplanting
Viken Fylkeskommune, skogmøte på teams

Litt mer om hva det er arbeidet med:
Kommuneplan, arealdel 2021 -2033
Styret behandlet kommunestyrets høringsforslag på samferdsel/arealdel. Vi syntes
skogbruksdelen var bra, men kom med noen kommentarer og noen saker som vi mente skulle
vært med.
Lagsstruktur
Det ekstraordinære årsmøte vedtok enstemmig at Nedre Eiker går ut av Eiker skogeierlag, og
får med seg den samme % av kapitalen pr 31/12-2021 som de kom inn med ved
sammenslåingen i 2007.
Det ble vedtatt nye vedtekter for Eiker skogeierlag.
Pr 1/1.2022 er det 219 medlemmer i Eiker skogeierlag
Kurs
Laget har arrangert flere kurs med meget god deltakelse. Klart flertall av deltakerne har vært
16 - 20 år og er klare for å lære om skogbruk. Nytt er at 2 kurs er kjørt som webinar, etter de
forholdene som har vært syntes vi det fungert bra. Men for mange av oss føler vi at det er
noe som mangler når vi ikke kan møtes.
Skogbruksplan
Forarbeidet mot en ny skogbruksplan har startet. Øvre Eiker skal lage plan sammen med
Nedre Eiker og Svelvik (Drammen). Vi avholdt møte med statsforvalteren og engasjerte
skogeiere fra Øvre Eiker og Drammen. Statsforvalteren arrangerte teams møte med
sertifikatholderne, der utfordringen er MiS registreringer i forhold til naturtype registreringen
som er foretatt på Eiker.
Styret har valgt følgende takstutvalg for Øvre Eiker: Petter Hægstad, Fredrik Bråthen, Anton
Lundteigen og Kristoffer Røren. Drammen har valgt 3 medlemmer til takstutvalget.
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Årsmelding 2021 for gruppe skogbruk/miljø.
Eiker skogeierlag utnevnte i 2019 ei gruppe som skulle arbeide med utfordringer i
grensesnittet skogbruk/miljø. Gruppas medlemmer er: Kristoffer Røren, Knut Kvale, Per
Aker, Per Olaf Lundteigen, Tor Flesaker, Erik Juel, Frode Mohus og Knut Sønju. Astrid Aass
valgte å trekke seg fra gruppa i 2021. Gruppa har hatt 6 møter det siste året. Så langt har
gruppa i hovedsak arbeidet med miljøspørsmål som virker begrensende på et aktivt og
produksjonsrettet skogbruk. Det siste året er det arbeidet i hovedsak med følgende:
•

•

•

•

•

•

I 2020 gjorde Landbruksdirektoratet en «testundersøkelse» basert på fullverdig NiN i
et område omkring Veia. Hensikten var å kunne sammenligne resultatene fra denne
registreringen med resultatene fra Miljødirektoratets registreringer etter Mdirs
instruks. Gruppa deltok i forberedelsene til testundersøkelsen. I teorien skulle de to
registreringene vise like resultater. Resultatene viser store forskjeller i skogbrukets
disfavør i Mdirs registrering.
Gruppa har diskutert hvordan en bør arbeide videre med disse utfordringene til
fordel for skogbruket.
Artsobservasjoner er et system for registrering av planter, sopper og dyr. Hvem som
helst – enkeltpersoner eller organisasjoner – kan rapportere inn enkeltstående
eksemplarer. Noen av disse registreringene kvalitetsikres av fagfolk - andre ikke.
Uansett må skogeier forholde seg til registreringen. Hvis den har verneverdi, gir det
begrensninger i skogbruket, og skogeier må i noen tilfeller leie inn kompetanse for å
vurdere hvordan skogen kan drives fordi observasjonen må ivaretas.
Viken skog arbeidet med denne saken både i næringsorganisasjonen og i media.
Gruppa har derfor ikke gått videre med denne saken nå.
Øvre Eiker står for tur til å utarbeide ny områdeplan med miljødel. Gruppa har
diskutert hvordan registreringene etter Mdirs instruks vil kunne påvirke denne
planen.
Gruppa har anbefalt styret i skogeierlaget å sette foten ned og bare delta i
forberedelsene til områdetaksten hvis registreringene etter Mdirs instruks holdes
utenfor.
Gruppa vurderer i tiden som kommer å arbeide med hvordan skogbruket bør drives i
framtida når en legger klimakampen og behovet for å produsere trevirke til grunn, og dette holdt opp mot behovet for å ivareta viktige deler av naturmangfoldet.
Eiker skogeierlag har fått kr 100 000 av Viken skog til arbeidet som gjøres gjennom
gruppa.

Arbeidet i Viken Skog
Styret har vært representert i møter i Viken skog. Det er fra Vikens ledelse orientert om
aktuelle saker, og det er i møtene anledning til å gi tilbakemeldinger fra lokale tillitsvalgte.
Fra Eiker har vi ved alle anledninger påpekt det store presset som er for vern av skog og
hvilken makt enkelt personer har for å påvirke hvordan vi som skogeiere kan forvalte og drifte
skogen. Viken har satt fokus på mange av de utfordringene Eiker har tatt opp.
Det siste året har Viken Skog brukt mange penger på å kjøpe seg opp i treforedlingsindustrien,
fra Eiker har vi støttet dem fullt på det valget. Kravet fra Eiker er da at det vi tjener på den
innvesteringen skal betales ut til andelseierne på tømmerstokken.
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Samarbeidet med kommunene og staten.
Styret samarbeider tett med skogbrukssjefene i Øvre Eiker og Drammen og takker dem for å
være positive til å bruke rentemidler for å støtte våre arrangement. Fylkesmannen og
Landbruksdirektoratet har vært positiv i møter og gjennom annen dialog i arbeidet til
skogbruk – miljø gruppa

Rentemidler:
Øvre Eiker
Innestående 31.12.2021

835.677

Opptjente rentemidler i 2021

250.017

Rentemidlene er fordelt slik i henhold til regelverk:
Viken Skog……………………………………………………….

(30%)

kr

97.308

Statsforvalteren………………………………………….

(20%)

kr

64.872

Landbruks- og matdepartementet……………...

(20%)

kr

64.872

Ø. Eiker kommune (Landbrukskontoret)

(30%)

kr

97.308

Det er renteinntektene i 2020 som fordeles/brukes i 2021

Nøkkeltall
År

2017

2018

2019

2020

2021

Medlemmer i Viken

285

276

273

268

219

Antall Viken-leverandører

68

76

76

82

66

Hogst levert Viken, m3

36.930

43.883

47.333

Andel levert til Viken, %

48

54

Gjennomsnittspris pr m3 til
Viken

342

389

Hogst i alt, m3, iflg
skogfondsregnsk.

77.000

81.000

98.188

87.539

60.685

Plantet i alt på Øvre Eiker, stk

275.000

250.000

274.500

220.000

199.400

Ungskogpleie i alt på Ø.Eiker, da

3.950

2.700

2.531

2.410

1.650

Felte elg på Eiker

89

78

75

85

61

Felte hjort på Eiker

20

19

25

25

21

40.268

32.586

48

46

54

420

367

432

Hokksund 15/-2022
Kristoffer Røren
Sign.

Anton Lundteigen
Sign.

Terje Vernsskog
Sign.

Hilde M. Ruud
Sign.

Lars Haga
Sign.
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Regnskap Eiker skogeierlag 2021:
Regnskapet ligger på de siste sidene i denne årsberetningen.

Styret foreslår overfor årsmøtet at årets overskudd disponeres slik:
Årets overskudd overføres til skogeierlagets egenkapital, kr 524,92.

ARBEISPLAN 2022
-

8. MARS - ÅRSMØTE
MARS/APRIL – STORMØTE PÅ FOSSESHOLM – NATURTYPEREGISTRERINGER
25. OG 26. MARS - MOTORSAGKURS
29. MARS – SKOGKVELD
19. MAI – FABRIKKBESØK PÅ HELLEFOSS
JUNI – UNGSKOGPLEIEKURS
TUR TIL OSLO KOMMUNESKOGER – PLUKKHOGST/FLATEHOGST
HØSTEN – BESØKE SPLITTKON – ÅMOT
KURS / SAMLINGER FOR SKOGEIERE – MOTIVASJON FOR AKTIVT SKOGBRUK (IKKE
FRIVILLIG VERN)
SKOGBRUK/MILJØ GRUPPA JOBBER VIDERE FOR AT NATURTYPEREGISTRERINGENE
KOMMER PÅ SPORET FOR Å FØLGE STORTINGETS VILJE/VEDTAK.
STARTE ARBEIDET MED EN NY SKOGBRUKSPLAN PÅ ØVRE EIKER

EIKER SKOGEIERLAG`S UTSTYR FOR UTLEIE/UTLÅN:
VEIHØVEL – HOS FK-EIKER
-PRIVAT GÅRDSVEI KR. 300 / DAG
-SKOGSBILVEI KR. 600 / DAG
MARKBEREDER – HOS PER AKER
-GRATIS LEIE
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