
ÅRSBERETNING 2018 
 
Styret i 2018 har bestått av: 
  
Leder                      Hans Eid Grøholt 
Nestleder               Cathrine L. Olafsen 
Kasserer                 Harald Wessel-Berg 
Styremedlem         Fredrik Ramnæs Blichfeldt 
1.varamedlem        Morten Hyllseth 
    
Årsmøte for 2017 ble holdt på Skogvang 11. april 2018. Fra Viken Skog SA møtte 
skogbruksleder Bjørn Thrane. Skogbrukssjef Terje Olav Ryd i Drammen, Lier, Røyken og 
Hurum orienterte om skogbruket i Drammen. Det møtte 12 medlemmer av skogeierlaget. 
 
Deltakelse i møter og utvalg: 
 

• Leder deltok i møte i kontaktutvalget for landbruket i Drammen kommune 6. mars 
2019 

• Einar Beheim, som representerer Skoger skogeierlag, er valgt leder i Drammen – 
Hurum skogeierområde. I den egenskap har han deltatt på to styremøter i 
skogeierområdet, andelseiermøte, samt på årsmøtet i Viken skog SA. 

• Einar Beheim deltok på vårsamling for Buskerudskogbruket på SIB, planteskolen, 
Hokksund. 

• Einar Beheim har fulgt opp arbeidet med områdetaksering, og deltok på et møte 7. juni 
2018 for evaluering av MIS og leveransen av skogbruksplaner. Leder har deltatt på to 
møter og tre telefonmøter i takstutvalget for skogtakst i Drammen og Kongsberg 
kommuner. 

• Harald Wessel-Berg har deltatt på dialogmøte for Natur og Park i Drammen 
kommune, og deltok også på skoleskogdagene for skolene i Drammen 26. og 27. 
september 2018. 

 
 



 
Styrets arbeid: 
 
Laget har hatt 2 styremøter. Av saker som er behandlet er: 

• Oppfølging av årsmøtevedtak om sondering for eventuell sammenslutning av 
skogeierlaget og Skoger Grunneierlag.  

• Planlegging og forberedelse til årsmøte. 
• Eventuelle aktuelle saker som kan fremmes på kontaktutvalgsmøtet med 

Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum.   
• Aktiviteter i 2019 

 
Lagsaktiviteter i 2018/2019: 
 
16. april:         Skogplankurs med godt oppmøte. 
06. juni:  Skogdag i samarbeid med Skoger Grunneierlag med skogvandring fra 

Knive til Knutestulen. Hovedtema var orientering om arbeidet med frivillig 
vern av arealer rundt Trestikle. Representanter fra Fylkesmannen og Viken 
Skog deltok med orienteringer. Godt oppmøte.  

11. juni:  Oppfølging av PEFC kurs med utedag på Eiksetra. Kurset i regi av Viken 
Skog og skogeierområdet Drammen- Hurum.                                 

 
          

 
Medlemmer: 
 
Laget har 39 andelseiere, en nedgang på 4 fra 2017, mens antall leverandører var 19 i 2018.  
 
Avvirkning og omsetning fra medlemmene gjennom Viken skog siste 5 år: 
 
2014                    2015                         2016                         2017                       2018 
 
3.190 m3             3.729 m3               10.520 m3                14.009 m3             13.506 
 
I de senere årene har det vært en betydelig økning i levering av tømmer fra andelseiere til 
Viken Skog SA. Medlemmene fikk i 2018 levert skogbruksplaner som gir god oversikt over 
skogeiendommenes status med hogst- og aktivitetsforslag. Dette vil med stor sannsynlighet gi 
et godt grunnlag for fortsatt høyt avvirkningsnivå.  
 
Økonomi: 
 
Laget innkrever ingen medlemskontingent, får ingen overføringer fra Viken Skog og har 
således ingen inntekter. Det har kun vært kostnader til avvikling av årsmøtet i 2018, som har 
redusert lagets kapital tilsvarende. Årsregnskapet er gjort opp med underskudd på kr 4 247, og 
egenkapitalen var ved utgangen av året på kr 10 258. Forutsetningen om fortsatt drift er til 
stede. Årsregnskapet for 2018 er utarbeidet med ovennevnte forutsetninger.  
 
Fremtidig organisering av laget: 
 
Det ble innledet samtaler med Grunneierlaget på tampen av fjoråret med sikte på å kunne 
legge frem et forslag til årsmøtet. Under forberedelsene til dette, ble det informert fra Viken at 



et organisasjonsutvalg hadde foreslått at skogeierområdene skulle avvikles, og oppgavene i 
skogeierområdene skulle ivaretas av skogeierlagene i fremtiden. Utvalget pekte på tre grunner 
til dette; for det første at mange skogeierlag hadde slått seg sammen slik at de var identiske 
med skogeierområder og kommunereformen sannsynligvis også ville aktualisere 
sammenslåing av skogeierlag der dette ville være hensiktsmessig, og for det tredje at 
skogeierområdene ikke har vært en vellykket organisasjonsmodell for å skape aktivitet. 
Utvalgets innstilling skal behandles på årsmøtet i Viken Skog våren 2019. Styret vil avvente 
denne behandlingen før det tas nye skritt for å vurdere organisasjonsmessige løsninger for 
skogeierlaget.  
 
Grunneierlaget er informert om denne prosessen i Viken Skog, og man er i felleskap enige om 
å samarbeide om skogdager, informasjon ellers og kontakt med myndighetene på 
kommunenivå.  
 
Etter avklaring av saken på årsmøtet i Viken Skog, vil det foreligge to hovedalternativer. 
Dersom utvalgets innstilling vedtas, vil det være naturlig å ta kontakt med de andre 
skogeierlagene med geografisk tilhørighet til «Nye Drammen», og andre lag det kan være 
naturlig å samarbeide med i en slik sammenheng. Dersom skogeierområdene, som 
organisasjonstilknytning til andelseierlaget, opprettholdes foreslås det at vurderinger om 
eventuell sammenslutning med Skoger Grunneierlag igjen tas opp. Forslag til vedtak i saken 
er inntatt i sakslisten.  
 
Styret foreslår at følgende vedtak fattes: 
 
Årsmøte tar styrets årsberetning for 2018 til orientering.  
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsregnskap for 2018, herunder styrets forslag til 
disponering av årets underskudd:  
 
Overføres fra annen egenkapital, kr 4 247 
 
 
 
Skoger, 6. mars 2019 
        
 
 

 
Hans Eid Grøholt                             Cathrine L. Olafsen                              Harald Wessel Berg 
        Leder                                                Nestleder                                                   Kasserer                                                        

 
 

                   
                                                      Fredrik Ramnæs Blichfeldt 
                                                                 Styremedlem                                                                  


