
 

Årsmelding 2022 

Nedre Lågen skogeierlag 

Styret har bestått av Kristian Fredrik Gudem (leder), Kjell Arne Bøe, Jan Anton Sannes og Anders B. 

Andersen (sekretær). Bjarne Saga har vært skogeierlagets representant i Hedrum elgvalds styre, og 

Kristian Fredrik Gudem i Brunlanes driftsplanområde for hjortevilt. 

Nedre Lågen skogeierlag har 350 andelseiere pr. 31.12.2022, og det var 73 leverandører som leverte 

til sammen 25 816 m3 virke i 2022.  Det fordelte seg på: 11 064 m3 gran sagtømmer, 800 m3 

sagtømmer furu, 7670 m3 massevirke gran, 5004 m3 energivirke og 1278 m3 annet massevirke. 

Gjennomsnittlig tømmerpris ble 457 kr/m3 ( + 62 kr/m3 mot 2021). Det ble solgt 132 940 planter fra 

Viken skog, og utført ungskogpleie på 316 dekar.  

Styrets arbeid  

Leder Kristian Fredrik Gudem har 1) deltatt og representert skogeierområdet på to kveldsmøter for 

lederne i skogeierlaga i regionen (skogeierlaga tilknyttet Viken sitt kontor på Revetal) 2) deltatt på 

samhandlingsmøte med Larvik kommune våren 2023, 3) deltatt på årsmøte og ekstraordinært 

årsmøte i Viken. 4) deltatt på flere planleggingsmøter ifm. prosjektet «Ut i skauen» som er et 

samarbeid mellom skogselskapet i Vestfold og skogeierlaga.  

Flere av styremedlemmene har hjulpet til med å arrangere «Ut i skauen dager» på søndager høsten 

2022. 

Kjell Arne Bøe representerte styret på samhandlingsmøte med Larvik kommune våren 2022. 

Styremedlemmene deltar på digitale informasjonsmøter i regi av Viken skog som gjennomføres ca. 

hver andre mnd. 

Tre av styremedlemmene deltok på arrangementet «Tømmer og marked 2023». 

Det er avholdt et fysisk styremøte. Styrets arbeid og intern kommunikasjon gjennomføres utover det 

effektivt ved hjelp av telefonkorrespondanse, sms og mail. 

 

 

 

 



 
Årsmøtet ble avholdt på Hedrum bygdetun 07.03.2022. Det var 20 medlemmer som deltok. 

Skogbruksleder Kjell Jarle Kvamme var til stede og informerte om avsetningsmuligheter og priser, 

samt det viktige arbeidet med å plante og stelle skogen i årene etter hogst.  Salgssjef Heidi Bålerud 

fra Viken sitt hovedkontor deltok, og gjennomgikk driften av selskapet det siste året. Videre fikk 

årsmøtedeltakerne høre salgssjefens betraktninger knyttet til trendene og forventningen i 

tømmermarkedet nasjonalt og internasjonalt på kort og lang sikt.    

Styret ved leder har gjennom året fulgt opp henvendelser fra medlemmer og kommunisert med 

organisasjonsavdelingen i Viken skog etter behov. 

For de medlemmene som har ønsket så har det vært gode muligheter til å følge nettmøter som er 

organisert og arrangert av Viken skog gjennom året. Videre har det vært tilbud om Viken skogkvelder 

med faglig  og sosial påfyll. 

 

Tabellen viser omsatt tømmervolum og verdi (kr) i Nedre Lågen skogeierområdet fra  2018 til 2022.  

OMSETNINGSTALL               
Nedre Lågen 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Antall leverandører 169  97 113 73 

 

Antall andelseiere 375  369 359 350 

 

TØMMERKJØP 

  

m3 81 524 50 650 36 287 40 682 25 816 

kr 30 777 620 20 106 795 12 540 114 16 069 390 11 791 467 

kr / m3 377 397 346 395 457 

 

Larvik, 10.03.2023 

 

Kristian Fredrik Gudem  (s)      Kjell Arne Bøe (S)  

 

  Jan Anton Sannes (s)    Anders B.  Andersen (s) 

      


