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Årsberetning 2020
Styret har dette året bestått av:
Styreleder (+kasserer):
Nestleder:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:

Thrine-Lise Tryterud
Ola Stave
Turi-Anine Rognerud Lamoudru
Tone Løchen Foght
Runar Gjerald

Varamedlemmer (ikke benyttet):

André Stensrud
Dag Henaug
Henrik Færden Petersen

Organisasjon
Reorganiseringen av Viken Skog SAs organisasjonskart 2019-2020 medførte avvikling av
Skogeierområdene (tidligere innført i 2011) og nå revitalisering av Skogeierlagene. Ringerike
Skogeierlag underskrev ved årsmøtet 28.04.20 en ny samarbeidsavtale med Viken Skog SA, samt
vedtok nye vedtekter for skogeierlaget.
Styret har ellers en målsetning om å benytte midler (tid og penger) på informasjon og opplæring
av skogbrukere og andre skoginteresserte, med hovedfokus på ungdom, i det brede spekteret
natur/miljø/skogbruk.
Styrets møtevirksomhet
Årsberetningen går fra årsmøte til årsmøte. Det er grunnet koronasituasjonen ikke avholdt fysiske
styremøter dette året, men 2 styremøter via Teams. I tillegg har styret hatt mye kontakt via e-post.
Vi har dette året jobbet bl.a med innspill til vedtektsutvalget samt hatt kontakt med kommunens
trainee i næringsutvikling for miljø og arealforvaltning. Styrets leder og nestleder har deltatt på en
del regionale ledermøter holdt på Teams, og Viken Skog har også holdt noen infomøter for alle
tillitsvalgte i lagene. Nestleder deltok høsten 2020 på årsmøte for Glatvedt Brygge.
Hole skogeierlag var i 2020 ikke klar for en ny behandling av en eventuell sammenslåing av våre 2
skogeierlag.
Arrangement
Styret har grunnet koronasituasjonen ikke kunnet arrangere fysiske kurs/utekvelder/infomøter/
elev-skoleskogdag. Vi har derimot denne våren hatt 3 foredrag på nett som omhandlet frivillig
vern, vegplanlegging og -vedlikehold samt massivtre med miljøperspektiv.
Regnskap
Protokollen fra årsmøtet 2020 vedrørende pkt. 11 - Ringerike Skogeierlags midler sier:

I og med inngåelsen av ny samarbeidsavtale med Viken Skog SA (sak 8) og nye vedtekter (sak
9) for Ringerike Skogeierlag, vil kapitalen som Ringerike Skogeierlag har pr dags dato holdes
adskilt fra driftsmidler for laget.
Vedtak: Lagets midler, bl.a. fra gammelt elvekassefond, minnefond og gaver, nå stående på 3
kontoer i Sparebank 1, øremerkes «Informasjon og utdanning av fortrinnsvis barn og ungdom i
hele vårt distrikt med tanke på skog og natur», og skal dermed ikke benyttes til
driftsmidler/honorarer i nye skogeierlaget.
Skogeierlagene med samarbeidsavtale med Viken Skog SA mottar driftstilskudd fra Viken Skog,
størrelsen avhengig av antall andelseiere og tømmerleveranse. Vårt driftstilskudd 2020 på kr.
47 880,- står på en brukskonto adskilt fra skogeierlagets vedtatte «bundne/øremerkede» midler.
Grunnet koronasituasjonen og dermed liten kurs-/møteaktivitet i lagene dette året, har
utbetalingen fra Viken Skog kun vært 60% av tildelte midler. Skogeierlagets regnskap følger
kalenderåret, og regnskapet for 2020 viser at laget har hatt driftskostnader på kun kr. 8 037,-.
Beløpet gjelder hovedsakelig styrehonorar for siste år. Regnskapsmessig har Viken Skog så avsatt
resterende av ubenyttet driftstilskudd som kortsiktig gjeld, slik at skogeierlaget ikke kan
skattebelastes. Midlene «tildeles» på nytt, sammen med neste års tildeling i 2021. Årsresultatet er
da regnskapsmessig satt til kr.13 725,83 (hovedsakelig renteinntekter).
Aksjer/andeler og Bankinnskudd
Ringerike Skogeierlag har 1 andel pålydende kr 20 000,- i Stiftelsen Glatvedt Brygge med en
bokført verdi på kr. 20 000,-.
Skogeierlagets bundne midler forvaltes i Sparebank 1 Ringerike-Hadeland fordelt på 3 ulike
fastrenteinnskudd med ulik bindingstid. Samlet bankinnskudd ved årsskiftet er på kr 861 102,inkludert renteinntektene på kr 12 382,Nøkkeltall:
Ringerike Skogeierlag hadde ved årsskiftet 402 andelseiere, hvorav 168 solgte tømmer i 2020.
Viken Skog SA har i 2020 omsatt 192 883 m3 tømmer (mot 205 754 m3 i 2019) fra skogeiere på
Ringerike, hvorav andelseiere har levert 147 820 m3 av dem. Gjennomsnittsprisen (furu/gran
sagtømmer/massevirke/energivirke) var i 2020 kr 387,- (mot kr 429,- i 2019).
De omsatte 192 883 m3 fordeler det seg med 155 865 m3 fra sluttavvirkning og 37 018 m3 fra
tynning, og kan også fordeles på 54 % sagtømmer, 36 % massevirke og 10 % annet.
Viken Skog satte ut 340 000 planter i 2020 (mot 450 000 i 2019), og ryddet/avstandsregulerte
1893 daa ungskog i 2020 (mot 1985 daa i 2019).
På Ringerike hadde Viken Skog SA en markedsprosent på tømmerkjøp på 74% (Nortømmer 12%,
Glommen 11% og andre 4%).
Forslag til vedtak på årsmøtet:
Årsmøtet tar styrets årsberetning for 2020 til etterretning.
Årsmøtet godkjenner styrets årsregnskap for 2020, herunder styrets forslag til overføring av årets
overskudd på kr. 13 725,83 til skogeierlagets egenkapital.
Hønefoss, 14. april 2021
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