
Årsmelding for Asker og Bærum skogeierlag og 
Asker og Bærum skogeierområde 2017 

Asker og Bærum skogeierlag hadde 102 medlemmer/andelseiere i 2017. Dette er det 
samme antallet som foregående år. Årsmeldingen dekker kalenderåret 2017. 

Årsmøtet i 2017 ble avholdt 4. april på Økri gård i Bærum.  Det var 21 andelseiere og 3 
gjester var tilstede. Til behandling var vanlige årsmøtesaker. I tillegg orienterte 
prosjektleder Martin Bråten, skogbruksleder Kaj Jørgensen og økonomisjef Mette Toft 
Bjørgen om saker fra Viken skog. 

Styret har etter årsmøtet bestått av: 

Leder:   Helge Lindstad                                                                                   
Nestleder:   Anne Helene Wensaas                                                               
Styremedlem: Kristen Aamodt (studieleder)                                                                    
Styremedlem: Øivind Isachsen                                                                            
Styremedlem: Erik Nordli                                                                          
1. vara:  Jon Burum                  
2. vara:  Oscar Kristoffer Jøssong                                                                             
3. vara:   Gro Wensaas 

     

Valgkommite:  Jon Østen Ringi, Mona Kinn og Kari Margrethe Friis 

I 2017 har det vært avholdt 4 styremøter. I tillegg er det e-post, sms og telefonkontakt 
mellom styremedlemmene ved behov. 

Arrangementer: 

19. januar arrangerte Viken skog informasjonsmøte på Thon hotell Oslofjord i Sandvika. 
Møte var for andelseiere i Osloområdet med temaer som drift og økonomi, 
tømmermarkedet, skogbeskatning, Treklyngen osv. 

16. februar arrangerte Viken skog ”Tømmer og marked 2017” på Sundvollen hotell 

6. juni var alle våre medlemmer invitert til å delta på årsmøtet til Oslo og Akershus 
skogselskap som ble avholdt på Torstad gård i Asker. Som vanlig var det både en faglig 
del, årsmøte og en sosial del med middag.  

Flere av våre andelseiere møtte frem på alle disse tre arrangementene  

I juni og i august arrangerte Viken skog flere ”sentrale” skogdager rundt omkring i Viken 
geografien. Vi vet ikke om noen av våre andelseiere møtte opp på ulike steder. Men de 
fikk tilbud om felles kjøring til skogdagen som ble arrangert  16. august i Sigdal. Vi var 3 
stykker som reiste midt på dagen, og vi hadde en sosial og faglig ettermiddag på 
eiendommen til Erland Linskov, før vi dro videre på skogdag/kveld i regi Viken skog. 

24. august arrangerte skogbrukssjefen i Asker, skogdag for formannskapet i Asker 
kommune i Tveitermarka. Øivind Isachsen demonstrerte bruk av hogstmaskin, og flere 



fikk sitte på med han mens han arbeidet og forklarte. Skogbrukssjefen tok for seg faglig 
spørsmål og utfordringer. Helge Lindstad orienterte om skogeierlagets arbeid.  

7. og 8. oktober arrangerte vi en fagtur til Oppland og Hedemark. Det var både faglige og 
kulturelle stopper underveis.  F.eks: Kistefossmuseet, Biri planteskole, Refling gård, som 
hadde en ny driftsbygning  for amme-ku i massiv tre, tretopphytter i Veldre allmenning. 
osv. 

7. november arrangerte vi skogkveld på Torstad gård. Olav Breivik, styreleder i Viken 
skog orienterte om driften, status i Treklyngen og utfordringer fremover. Etter en 
kaffepause, holdt Harald Kolstad et lokalhistorisk foredrag om Vestmarka.  

 

Andre møter: 

Skogeierlaget har vært representert ved leder på årsmøte og høstmøte i Viken skog. 

Leder har deltatt på: 

- tre områdeledermøter i Akershus og Østfold.  

- møte med skogbrukssjefene om rentemidler 

- fagmøte med skogbruksledere i Viken skog, skogbrukssjefene i Akershus og 
fylkesskogsjefen  

- møte med skogbrukssjefene i Asker og Bærum, Martin Bråten og Kaj Jørgensen 
fra Viken skog, for å undersøke mulighetene til å utnytte masser fra utbygging av 
Ringeriksbanen og E16, til bygging og utbedring av skogsbilveier i vårt område. 

- Kristen Aamodt og Helge Lindstad har deltatt på møte med mål om å skrive opp 
flest mulige viktige kommunale veier for tømmertransport i Asker og Bærum til 24 
m/56 tonn  

- styret har sendt inn høringsuttalelse om forslag til nye markaforskrifter. 

- Øivind Isachsen har deltatt på dialogmøte i Asker kommune sammen med andre 
organisasjoner knyttet opp til idrett, natur og friluftsliv.                                                       
             

  

    Økonomi 

I år har vi hatt et overforbruk på kr 7.880 i forhold til rammen vi er blitt tildelt i fra 
Viken skog. Dette er pga forandringen på utbetaling av godtgjørelse til styret. 
Godtgjørelse har tidligere blitt utbetalt etterskuddsvis. Mens det nå blir utbetalt i slutten 
av året. Vi har derfor i 2017 hatt utbetaling både for 2016 og 2017.  

Vi har ved flere arrangementer kunne bruke rentemidler fra skogbrukssjefene i Asker og 
Bærum.  



Skogeierlaget fikk i 2016 en gave fra Asker og Bærum sikringsradiolag på kr 26.494,51 
etter oppløsning av dette laget. Pengene kom inn på regnskapet for 2017. Det er ikke 
lagt føringer for bruken av gaven. Den er lagt til styrets disposisjon. Vi takker for gaven. 
Vi har også fått tilført midler etter oppløsning av LOF-kontoret i Asker  på  kr 27.342 

Tømmerprisene har vært bedre enn i 2016, og på tampen av året gikk spesielt slipprisen 
opp med ca 25%.  Gjennomsnittsprisen er kr 367 kr pr m3 og det er kr 20 høyere enn i 
2016. Vi ligger med den prisen helt i øvre sjikt når vi ser på hele ”Vikenland”. Vi merker 
fortsatt et press fra andre aktører i tømmermarkedet, tømmerkjøpere som hører til 
andre organisasjoner. Andelseierne er ikke forpliktet til å selge tømmeret sitt til Viken, 
men for at Asker og Bærum skogeierområde skal kunne få en tilfredsstillende 
rammeoverføring fra Viken skog, så vil vi oppfordre andelseierne til å selge tømmeret 
sitt i gjennom Viken skog.. På den måten kan vi i styret arbeide som best for dere lokalt, 
og Viken skog for dere sentralt. Det er f.eks svært få andre tømmerkjøpere som arbeider 
mot våre lokale kommuner og veimyndigheter, for at de kommunale veiene kan skrives 
opp til 24m/60 tonn. Vi oppnår høyere tømmerpris, når transportkostnadene går ned 
når bilene kan kjøre med fulle lass. 

Det har vært nedgang i hogstaktiviteten/ salg av tømmer gjennom Viken skog. Totalt 
14.851 m3 tømmer ble omsatt gjennom Viken skog i fra 24 av våre andelseiere i 
2017.Det er en nedgang på ca 2.500 m3 tømmer 

Asker og Bærum skogeierlag hadde i 2017 et overskudd på kr. 66 641,48. Styret foreslår 
at overskuddet disponeres slik:  

”Overskuddet på kr 66 641,48 overføres til lagets egenkapital.” 

 

Helge Lindstad /s/ Anne Helene Wensaas /s/ Øivind Isachsen /s/ 

Erik Nordli /s/ Kristen Aamodt /s/  

 

 


