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Styreleder har ordet – årsmøtet Viken Skog SA 2020 

 

Kjære alle sammen! 

La meg starte med å si at jeg er imponert over hvordan dere som våre sentrale 
tillitsvalgte i en vanskelig tid har vist vilje og evne til endring. Det at vi nå alle 
deltar på historiens første heldigitale årsmøte er ikke ønskelig, men nødvendig. 

Årsmøtet skal i dag ta stilling til styrets beretning og forslag til disponering av 
resultatet for 2019. Selv om vi snart er halvveis i 2020 må jeg derfor likevel 
dvele litt over det som ligger bak oss. Tor Henrik vil komme mere inn på 
detaljene. 

2019 var preget av at vi fortsatte den positive utviklingen for Viken Skog, vårt 
selskap. 2019 vil bli husket som det siste året i en av de lengste 
høykonjunkturene vi har hatt i skogbruket. Denne har vi i Viken Skog utnyttet 
godt, og vi har nå et selskap som er sterkere rustet enn noen gang til å takle 
usikre tider som de vi nå er inne i. Styret har satt seg som et strategisk mål at vi 
skal ha de laveste enhetskostnadene av skogeiersamvirkene. Det har vi klart, 
men det kommer ikke av seg selv. Dette er resultatet av hardt arbeid over flere 
år. Her må jeg bare få takke resten av styret, ledelsen med Tor Henrik i spissen, 
og en entusiastisk og høyt motivert stab.  

Avvirkningen i Norge økte i 2019 til over 11 millioner kubikk, og av det har vi i 
Viken Skog-konsernet omsatt hele 3,4 millioner – ny rekord! Like viktig er det at 
vi nå begynner å se resultatet av satsningen på et aktivt skogbruk i bred 
forstand. At vi på fem år har doblet plantingen til over 9 millioner er viktig både 
for oss skogeiere og for skogbrukets omdømme. Styret har i sin strategi nå tatt 
fatt på hvordan vi skal få til det samme med ungskogpleien- ett av de mest 
lønnsomme tiltakene vi som skogeiere kan gjøre i skogen vår, men hvor det er 
et stort etterslep. For å opprettholde og øke avvirkningen fremover er vi bare 
nødt til å få opp dette nivået.  Her trenger vi drahjelp fra dere – våre fremste 
tillitsvalgte! 

2019 var også året da en langvarig prosess med å få løst opp i en innelåst 
eierposisjon i Moelven. Vi har investert nesten 200 millioner for å kjøpe oss opp 
fra 11,8 til 20,8% i selskapet. Styret mener det er viktig at Viken Skog SA bidrar 
til at vi har bedrifter som er konkurransedyktige og som øker verdiskapingen av 
vår råvare. Jeg er valgt inn i styret, og vil arbeide aktivt for å utvikle selskapet 
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og å sikre Viken Skog – vårt selskap - sine interesser som tømmerleverandør og 
eier.   

Selskapet vårt har også andre viktige industriengasjementer. Vi vil fortsette å 
arbeide for at selskapet vårt deltar høyere opp i verdikjeden og kommer 
nærmere sluttkunden. Begna Bruk AS og Viken AT Market er eksempler på at vi 
som aktiv eier har bidratt til å sikre våre leveransser av tømmer og massevirke.  
Norges raskeste høvellinje står på Begna Bruk. Selskapet har vært gjennom en 
rivende utvikling og er godt posisjonert for hard konkurranse i byggemarkedet.  

 

Viken Skog har 7 hovedmål: 

1. Vi skal ivareta mennesker og miljøverdier. Miljø er i vår risikoanalyse 
definert som det mest kritiske, og det er derfor betryggende å vite at vi 
vel aldri har hatt så få avvik gjennom våre omfattende interne og 
eksterne revisjoner. 

2. Vekst i tømmervolum og markedsandel. Dette har vært kjernen i 
arbeidet siden jeg ble styreleder og helt avgjørende også for det neste 
målet: 

3. Lønnsom drift og avkastning på andelskapitalen. Dette har vi lykkes med, 
men arbeidet må fortsette. 

4. Til slutt har vi fire mål som går på best mulig avkastning over tid på 
arealet til skogeier, at vi skal være den foretrukne samarbeidspartneren i 
verdikjeden vår, at vi skal arbeide for bedre rammebetingelser, og sist 
men ikke minst at vi skal sørge for at skogbruket er en viktig bidragsyter 
til bioøkonomien. 

Noe av det mest krevende vi som skogeiere står over for er presset mot 
grunnleggende rettigheter til å forvalte skogen på best mulig måte. Blant annet 
er vi under konstant press med stadig mer omfattende kartlegging av det som 
blir definert som truede arter og naturtyper. Konsekvensene for skogbruket er 
uklare, men det blir i hvert fall ikke lettere å utnytte skogen til verdiskaping. 
Her har jeg bare ett svar, og det er å slutte opp om arbeidet til 
Skogeierforbundet. Jeg vil også berømme det engasjementet som Eiker 
skogeierlag viser her. De har satt ned en egen gruppe som kritisk stiller 
spørsmål både ved prosessen og resultatene av de mange kartleggingene. Eiker 
har også vært en pådriver og god støttespiller for det mer overordnede 
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arbeidet som Viken Skog og Skogeierforbundet gjør på dette området. Står vi 
sammen - får vi best gjennomslag. 

Stortingets mål om vern av 10% av skogen er kontroversielt, men vi må 
forholde oss til at det er bred politisk enighet om dette. Hittil har vernet 
medført relativt små konsekvenser for det aktive skogbruket, men mange føler 
at dette er i ferd med å endre seg når ambisjonene om en større andel vern av 
høyproduktive områder i lavlandet øker. Skogeiersamvirket har stått sammen 
om følgende prinsipper på dette området:  

• Vi må sikre frivillig vern som ordning. 
• Alle skogeiere som har verneverdig skog, bør få mulighet til å vurdere om 

vern er et alternativ. 
• Frivillig vern må være basert på reell frivillighet.  
• Vernet bør gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige 

konsekvenser for avvirkningen og skogbrukets bidrag til det grønne 
skiftet. 
 

Et annet næringspolitisk viktig område er arbeidet for en mer effektiv 
infrastruktur. Vi har gjennom systematisk arbeid fått løst opp i de aller fleste 
flaskehalsene på veinettet, men fortsatt står det igjen en del bruer og dårlige 
veistrekninger. Som næring har vi spart over 100 millioner på de 
oppskrivingene vi har fått til de siste årene, men det er mer å hente.  

Store deler av skogen i Viken ligger langt fra massevirkeindustrien, og der er 
effektive terminaler og jernbaneinfrastruktur avgjørende. Dere som er 
tillitsvalgte i Oppland, bør merke dere at det er Viken Skog som er garantisten 
for at det fortsatt arbeides for en tømmerterminal på Rudshøgda, et tiltak som 
sparer minst 8000 tømmerbillass for 37 km kjøring og en innsparing på minst 
10 millioner kr årlig. 

Viken Skog skal kjennetegnes av slagordet «Kompetanse som lønner seg». Vår 
oppgave er å gi våre eiere de beste mulighetene til å lykkes med et langsiktig og 
lønnsomt skogbruk. «Kompetanse som lønner seg» skal gjennomsyre hele 
virksomheten, fra den daglige kontakten med skogbruksleder til tilbud om kurs, 
rådgivningstjenester og arrangementer som Tømmer & Marked. Dette er et 
område hvor vi virkelig skiller oss fra de andre, og det kan vi være stolte av! 

Coronakrisen har også rammet skogbruket og selskapet vårt. Dette vil Tor 
Henrik si mer om, men jeg vil bare benytte anledningen til å berømme hele 
verdikjeden vår i hvordan dette har vært håndtert. Verst har det vært for 
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mange av våre hogstentreprenører. Viken Skog har gjort alt vi kan for å sikre 
avsetning og holde hjula i gang.  

Som skogeier kan vi være stolte av at vi forvalter en ressurs som er kritisk viktig 
for det langsiktige målet om et klimanøytralt samfunn. Vi må bruke skogen 
aktivt, og sørge for at så mye som mulig blir brukt som karbonlager i det vide 
spekteret av produkter som kommer fra skogen. Her er Tenk Tre satsningen 
viktig. Vi er nødt til å få flere til å forstå skogens betydning i det grønne skiftet. 

Da vil jeg avslutte med ønske dere alle lykke til videre i arbeidet videre som 
tillitsvalgt i Viken Skog – vårt selskap!  

 

 


