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Årsmelding for Hadeland skogeierområde / skogeierlag 2017 

 

 

Organisasjon 

 

Styret i 2017: 

 

Leder:    Anders M.E. Hohle  

Nestleder:   Per Frøislie 

Styremedlem:   Anders Bratvold 

Styremedlem:   Olaf Haakenstad 

Styremedlem:   Lars Magne Rustad  

Styremedlem:   Mari Dæhlen  

 

Skogbruksleder 

Kjel Jarle Kvamme 

Tlf: 41402640  E-post: kjel.jarle.kvamme@viken.skog.no 

 

 

Virkesomsetning og andelseiere 

 

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland skogeierområde 2017 (2016): 

Virkesomsetning:   149 494 m3 (135 513 m3) 

Gjennomsnittlig tømmerpris:  355 kr/m3 (326 kr/m3) 

Antall andelseiere:   451 (451)  

Antall leverandører:   152 (130)  
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Av volumet på 149 494 m3 kom 79 759 m3 fra private andelseiere, 4 720 m3 fra ikke-andelseiere og 

65 015 m3 fra de fire almenningene. 

 

Gjennomsnittprisen økte med 29 kr/m3 i forhold til 2016. I 2015 var til sammenligning 

gjennomsnittsprisen 347 kr/m3. 

 

Antall andelseiere var stabilt på 451, det har imidlertid vært en rekke eiendomsoverdragelser og 

noen ordinære ut- og innmeldinger. 

 

 

Budsjett skogeierområdet 

 

Tildelt ramme fra Viken Skog for 2018 er NOK 76 000. Dette er en økning på NOK 10 000 i forhold til 

2017, som skyldes økt tømmervolum i forhold til foregående år. 

 

 

Skogeierlagets årsregnskap 

 

Hadeland Skogeierlags årsregnskap viser et positivt resultat etter finans på NOK 8 683,29. 

Styret foreslår for årsmøtet at årets overskudd disponeres slik: 

Overføres til skogeierlagets egenkapital; NOK 8 683,29. 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Aktiviteter 

 

 16. mars 2017 ble det avholdt kveldskurs om skogbeskatning på Bergslia. SKI stod for 

forelesningen og det var ca. 30 fremmøtte. 

 

 Styreleder har deltatt på tre områdeledermøter og møter med skogbruksmyndighetene i 

Oppland. 

 

 Styreleder og styremedlemmene Anders Bratvold og Per Frøislie har deltatt på to møter i 

kontaktutvalget for skogbruk for Hadeland. Styreleder fungerer som leder for dette forumet. 

 

 Viken Skog sentralt avholdt sommeren 2017 flere regionale skogkvelder med tema 

skogøkonomi med fokus på hvordan får mer ut av skogverdiene. 

 

 Det har i gjennom 2017 blitt arbeidet betydelig med ny områdetakst for skogen på Hadeland. 

Tre av skogeierområdets styremedlemmer satt i styringsgruppa for taksten. Det ble avholdt 

fem utvalgsmøter for MiS, og befaringer av klagesaker på høsten. Planene ble ferdigstilt og 

overlevert i mai-september 2017. 

 

 

Tømmermarkedet 

 

2017 har vært et år med god avsetning på alle sortimenter. Tømmerprisene var relativt uforandret 

gjennom året, men massevirke fikk en stor prosentmessig økning i starten av 2018. Det er nå meget 

stor etterspørsel av massevirke og energivirke, sistnevnte grunnet en relativt kald vinter. Det foretas 

store investeringen i massvirkeforbrukende industri i Sverige og Finland, som allerede er i ferd med å 

øke etterspørselen etter norsk virke og sannsynligvis vil øke den enda mer de kommende årene. I 

skrivende stund er det uavklart hva som skjer med konkursboet etter Norske Skogindustrier ASA. 

 

Det jobbes med etablering av biodrivstoffproduksjon basert på tømmer, blant annet ved Treklyngen 

på Follum. Viken Skog stiftet i november 2017 Norsk Skogkapital AS sammen med flere av de øvrige 

skogeierandelslagene, med formål å øke investeringene i norsk skogindustri. 
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Styret takker ansatte i Viken Skog og driftsapparatet, samt Landbrukskontoret for et godt samarbeid i 

året som har gått. 

 

 

Brandbu, 27.03.2018 

 

 

Styret i Hadeland skogeierområde 

 

 

Per Frøislie                           Anders Bratvold                                             Mari Dæhlen 

 

Lars Magne Rustad                         Olaf Haakenstad      Anders M.E. Hohle 

 
 

 

 

 


