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Årsmelding for Hadeland skogeierlag 2021 

 

Organisasjon 

Styret i 2021 

Leder:                            John Anders Strande 

Nestleder:                    Tor Kristen Grindaker 

Styremedlem:              Stine Bleken Eid 

Styremedlem:              Olaf Haakenstad 

Styremedlem:              Lars Magne Rustad 

Styremedlem:              Randi Kristensen 

 

Virkesomsetning og andelseiere 

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland skogeierområde 2021 (2020) 

Virkesomsetning:                                         85.261 m3 ( 68.460m3) 

Gjennomsnittlig tømmerpris:                    452 kr/m3 (358 kr/m3) 

 

Antall andelseiere:          429  

Antall leverandører:        113  

Antall andelseiere har gått litt ned til 429, men er relativt stabilt. Det har imidlertid vært en rekke 

eiendomsoverdragelser og noen ordinære ut og innmeldinger. 
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Tømmermarkedet 

2021 har vært et spesielt år for norsk skogbruk. Etterspørselen på trelast resulterte i over en dobling 
av trelastprisene. Dette i sin tur var med å trekke opp sagtømmerprisene, men ikke i nærheten av 
hva det burde være, dessverre. Likevel ble det i 2021 rekordavvirkning i Norge. På Hadeland var året 
preget av opprydding av de omfattende snøbrekkskadene, noe som er avgjørende for å hindre 
oppblomstring av barkbiller.  

Covid-19 la igjen begrensninger på tilgangen på arbeidskraft til kulturarbeid og planting. Det 
begynner å bli et betydelig etterslep som må hentes inn igjen. Dessverre ser nå krigen i Ukraina ut til 
å begrense arbeidskraften fra Ukraina og Russland, som vi er sterkt avhengig av. 

Styret takker ansatte i Viken Skog og driftsapparatet samt Landbrukskontoret for godt samarbeid i 

året som har gått. 

 

Budsjett skogeierområdet 

Tildelt ramme fra Viken Skog for 2022 er NOK 69.000. Denne er bruksbetinget og den faktiske 

tildelingen vil dermed variere med aktiviteten. 

 

Skogeierlagets årsregnskap 

Hadeland Skogeierlags årsregnskap viser et positivt resultat etter finans på NOK 2.556,47 

Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik: 

Overføres til skogeierlagets egenkapital;  NOK 2.556,47 
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Aktiviteter 

 Styret har ikke avholdt fysiske styremøter pga coronasituasjonen, men holdt styremøte på 

teams og behandlet enkeltsaker på mail. 

 Årsmøte i Hadeland skogeierlag for 2020 ble gjennomført 15.04.21 på theams. 18 deltagere 

 Skogkveld med juleavslutning på Hadeland Gjestegård 23.11, 27 deltagere 

 Det er gjennomført 2 møter i Kontakutvalget for skogbruk på Hadeland og Nittedal. Sentrale 

saker som er behandlet er NMSK-midler, rentemiddelbudsjetter, JOB:U-prosjektet og 

næringspolitiske uttalelser.  

 Leder representerte skogeierlaget i både ordinært og ekstraordinært årsmøte i Viken skog i 

2021. 

 Lars Magne Rustad har representert skogeierlaget i Landbrukets Fagråd Hadeland.  

 Øvrig aktivitet har vært begrenset pga corona. 

 

 

Gran  09.03 april 2022 

 

Styret i Hadeland skogeierområde 

 

 

John Anders Strande                      Tor Kristen Grindaker             Randi Kristensen 

 

 

Lars Magne Rustad                          Olaf Haakenstad                                     Stine Bleken Eid 
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