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Årsmelding for Hadeland skogeierlag 2020 

 

Organisasjon 

Styret i 2020 

Leder:                            John Anders Strande 

Nestleder:                    Tor Kristen Grindaker 

Styremedlem:              Anders Bratvold 

Styremedlem:              Olaf Haakenstad 

Styremedlem:              Lars Magne Rustad 

Styremedlem:              Randi Kristensen 

 

Virkesomsetning og andelseiere 

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland skogeierområde 2020 (endring fra 2019) 

Virkesomsetning:                                         121 285 m3 ( -13.438 m3) 

Gjennomsnittlig tømmerpris:                    449 kr/m3  

Markedsandel Viken Skog SA:  77% 

Planter:     434 018 stk (-88.812stk) 

Ungskogpleie:    806 da (-116da) 

Antall andelseiere:          447  

Antall leverandører:        133  

Antall andelseiere har gått litt ned til 447, men er relativt stabilt. Det har imidlertid vært en rekke 

eiendomsoverdragelser og noen ordinære ut og innmeldinger. 
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Tømmermarkedet 

2020 har vært et utfordrende år. Som resultat av store billeangrep i Europa 19/20 har avsetning på 
massevirke vært utfordrende gjennom året. Corona bidro heller ikke positivt til avsetning av 
massevirke, men førte til en økning i oppussingsprosjekter, som igjen økte etterspørselen av 
sagtømmer. Spesielt på furu sagtømmer ble dette merkbart. Denne ubalansen i markedet sammen 
med corona bidro til en liten nedgang i hogst og kulturarbeid i skogene på Hadeland.   

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 2021 er NOK 72 000.  

 

Skogeierlagets årsregnskap 

Hadeland Skogeierlags årsregnskap viser et positivt resultat etter finans på NOK  3338,18 

Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik: 

Overføres til skogeierlagets egenkapital;  NOK 3338,18 
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Aktiviteter 

 Styret har ikke avholdt fysiske styremøter pga coronasituasjonen, men behandlet enkeltsaker 

på mail. 

 Årsmøte i Hadeland skogeierlag for 2019 ble gjennomført 27.05.20 som forenklet møte på 

theams med valg av utsendinger til årsmøtet til Viken skog. 15 deltagere 

 Øvrig planlagt aktivitet innstilt pga corona. 

 

Gran  04.04 april 2021 

 

Styret i Hadeland skogeierområde 

 

John Anders Strande                      Tor Kristen Grindaker             Randi Kristensen 

 

Lars Magne Rustad                          Olaf Haakenstad                                     Anders Bratvold 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkxuaX1dTgAhXvtIsKHWTQCTsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lillebyas.no/referanser-2/&psig=AOvVaw0p3Hl9ZPvSHOR-9jfUD7YW&ust=1551107849390601

