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Follo skogeierområde og Follo skogeierlags virksomhet
Follo skogeierområde består av andelseiere i kommunene Vestby, Frogn, Nesodden, Ås, Ski 
og Oppegård. Follo skogeierlag er en forening av nevnte andelseiere. Skogeierlagets formål 
er å forvalte den kapital skogeierlaget disponerer til størst mulig nytte for andelseierne i 
skogeierlagets område, samt ivareta medlemmenes interesser ved å gjennomføre lokale 
oppgaver i samarbeid med sitt skogeierområde.

Aktiviteter
Andelseiermøte med årsmøtefunksjon samt årsmøte i skogeierlaget ble avholdt 4. april på 
Folkvang, Frogn. På årsmøtet deltok 17 andelseiere.  Det var vanlige vedtektsfestede 
årsmøtesaker.

Styret har i løpet av året hatt 3 styremøter, hvorav ett som vi hadde besøk fra 
Landbrukskontoret og Skogselskapet. 

Vi har arrangert Skogkveld sammen med ansatte fra Viken sentralt. Her var det fokus på 
planting, ungskogpleie og tømmerpris. Avsluttet med pølser og kaffe.

Styret har deltatt i et prosjekt «Skogbruk og publikum i Follo» ledet av Landbrukskontoret og
Skogselskapet. Prosjektet startet høsten 2017 og skal beskrive forholdet mellom 
næringsmessig skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo, og vurdere tiltak for å bedre forholdet 
mellom skogeiere/skogbruksnæringen og fritidsbrukere.

I Follo er det flere befolkningstette områder hvor mange bruker skogen til rekreasjon, og 
hvor det også drives et aktivt skogbruk. Landbrukskontoret registrerer stadig spørsmål, 
misnøye og klager på hogst.
Prosjektets bakgrunn er at forholdet sannsynligvis kan bedres, blant annet med mer 
informasjon til fritidsbrukerne om næringsmessig skogbruk. Det er også mulig at mer 
informasjon kan bidra til større tillit til skogbruket blant befolkningen, mindre negativ omtale
og redusert sjanse for innføring av eller ønske om strengere restriksjoner for skogbruket i 
Follo. Prosjektet gjennomføres i perioden 2017-2019 og styres av en gruppe med to 
representanter fra Follo skogeierområde, en fra Follo landbrukskontor og en fra 
Skogselskapet i Oslo og Akershus. Prosjektet finansieres av rentemidler. 

Styret har jobbet med kommunedelplan for naturmangfold både i Ski og på Nesodden.

14. desember 2016 vedtok Nesodden kommunestyret å bevilge 100 000 kroner til 
utarbeidelse av et mulighetsstudie for vern av Nesoddmarka. Mulighetsstudiet ble levert i 
slutten av 2017. Nesodden Grunneierlag, Nesodden Landbrukslag og Follo Skogeierområde 
sendte en samlet uttalelse til kommunen om denne rapporten. Rapporten konkluderer med 



at det ikke er spesielt hensiktsmessig å innføre markalov på Nesodden, men at kommunen 
har en rekke andre virkemidler for å verne marka.
Initieringen av dette mulighetsstudiet viser at vi har en vei å gå i forhold til å informere 
bedre om moderne skogbruk, også til politikere. 
Det ble i denne forbindelse også arrangert en Skogdag 8. april for kommunestyrepolitikere 
og deler av administrasjonen i Nesodden kommune. I tillegg til deltakere fra kommunen, 
deltok to fra styret, skogbrukssjefen i Follo, skogbruksleder i Viken for Follo, og en 
representant fra Skogselskapet i Oslo og Akershus.

Leder har i meldingsåret deltatt i 
 Årsmøte i Viken Skog

 Høstmøte i Viken Skog SA

 Områdeledermøter i Viken Skog SA

I tillegg har nestleder deltatt på 

 Konferanse om tømmer og marked

 Tillitsmannskurs for nye tillitsvalgte

Økonomi og revisjon
Styret vedtok å sponse 4H-klubbene i Ås som arrangerte aspirantleir for 4H-ere i Follo, samt 
fylkesleir for 4H-ere i Akershus og Oslo, med Kr 5.000,-.
Follo skogeierlag har et positivt årsresultat. Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd 
disponeres slik: Overføres til skogeierlagets egenkapital, kr 36.936,-.
Follo skogbrukslag er ikke formelt regnskapspliktig og dermed heller ikke revisjonspliktig. De 
siste årene er det derfor ikke foretatt en full revisjon av skogeierlagets regnskap. Viken Skogs
revisor har imidlertid foretatt avtalte kontrollhandlinger av regnskapet og har derigjennom 
kontrollert de vesentligste forhold i skogeierlagets regnskap. Fra og med regnskapsåret 2012
ble det besluttet at det heller ikke er nødvendig at det foretas avtalte kontrollhandlinger av 
regnskapet. Det vil derfor ikke foreligge noen revisjonsberetning for 2017.

Virkesleveranser
Follo skogeierområde har 387 andelseiere. I 2017 leverte 93 leverandører 57.587 m3 
tømmer. I 2016 leverte 91 leverandører totalt 62.630 kbm tømmer. Det vil si at det i 2017 
har vært en reduksjon i virkesleveranser fra Follo på ca 9%. 

Follo, 08. april 2018

Styret i Follo skogeierområde og Follo skogeierlag

       Trond Oscar Svae               Hanne Granerud Hilde Wetlesen

                                         Ole Egge              Jan Ivar Tjernæs


