
Årsberetning 2021 Follo skogeierlag – Viken Skog SA *) 

*) Dekker aktivitet i perioden juni 2021til mars 2022 

Follo skogeierlags styre har bestått av: 

Lars Rustad – styreleder 
Øistein Larsen – kasserer 
Kirsti Anker-Nilssen – sekretær 
Sigve Bylterud – studieleder 
Mette Wilhelmsen – styremedlem 
 

Styret har hatt 5 ordinære styremøter, herav 1 fysisk møte samt 4 Teams-møter avhengig av hva 

Covid 19-pandemien har tillatt.  

 

Hele styret var i november til stede på et møte arrangert av Naturvernforbundets lokallag på Ås der 

framtidens skogbruk var tema for et foredrag holdt av Gjermund Andersen. 

 

Andelseiermøte med årsmøtefunksjon ble avholdt digitalt 27. mai 2021 med 15 deltakere. 

 

Det ble arrangerte skogdag for andelseierne 18. september 2021 med aktuelle foredrag og innlegg 

av bla. Styreleder Olav Breivik, skogbrukssjef Morten Lysø, skogbruksleder Gjermund Nordhagen 

m.fl. Til sammen var det 32 deltakere fra hele Follo. Dagen ble arrangert i Frogn.  

 

Aktuelle saker: 

• Planlagt aktiviteter 

• Miljøkartlegging og skogbruksplanlegging i Follo/Enebakk 

• Dialog med kommunene i Follo angående oppskriving av kommunale veier med tanke på 

akselvekt, totalvekt og lengde slik at tømmertransport kan foregå lovlig. Arbeidet har skjedd 

i tett samarbeid med Viken Skog. 

Vi har nylig fått gjennomslag for godkjenning av Agnorveien på Nesodden for 

tømmertransport. 

 

Leder har i perioden deltatt i: 

• 3 regionale ledermøter i regi av Viken Skog SA 

• Ordinært årsmøte i Viken Skog SA  ble avholdt digitalt 9.6.2021 

• Ekstraordinært årsmøte for Viken skog avholdt på Vettre i Asker 4-5.11.2021 

• Leder og Øyvind Skui fra Vestby har i tillegg deltatt på en rekke møter ifm. 

skogplanleggingsprosjektet Follo/Enebakk 

 

Representanter fra styret har i tillegg til styremøtene deltatt i: 

• Kommunedelplan for naturmangfold i Nordre Follo 

• Rullering av kommuneplan for Ås 

• Rullering av kommuneplan for Vestby 

• Årsmøte med fagprogram for Skogselskapet i Oslo og Akershus, Sæteren gård i Asker 

 

Representanter fra styret har sendt innspill om/bidratt til: 

• Brev og dialog med kommunene i Follo om tømmertransport på kommunale veier  

(veier med manglende klassifisering, oppgraderingsbehov) 



Follo skogeierlag har 366 andelseiere ved utgangen av 2021. I meldingsåret har det vært 8 

innmeldinger og 10 utmeldinger.  

Det har vært 9 utmeldinger på grunn av overdragelse og salg, 1 utmelding på grunn av har ikke 

behov lenger. 

Av de 9 utmeldingene på grunn av overdragelse og salg har 4 meldt seg inn og 1 er andelseier fra før. 

Det er 4 nye eiere som vi vil ta kontakt med for å oppfordre de til å melde seg inn. 

Ingen av de som har meldt seg ut har sagt noe negativt om Viken Skog.  

I 2020 leverte 84 leverandører totalt 63 534kbm tømmer.  

I 2021 leverte 114 leverandører totalt 140 254kbm tømmer.  
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