
Årsmelding for 2017, Lardal og Siljan skogeierlag/skogeierområde

Styret besto fram til årsmøtet i april 2017 av styreleder Tor Erik Hustuft-Riis, Svend Ole Øverbø, Liv Aakre, 
Marikken Røsholt, Bjørn Ruberg, Arne Bergan (vara), Jan Olav Øverbø (vara).

Etter årsmøtet har styret bestått av styreleder Tor Erik Hustuft-Riis, Svend Ole Øverbø, Liv Aakre, Nils 
Jakob Røsholt, Bjørn Ruberg, Arne Bergan (vara), Jan Olav Øverbø (vara).

Skogvert har vært Ole Petter Skjerven.

Nøkkeltall for skogeierområdet

Skogeierområdet har et noenlunde stabilt antall andelseiere. I 2017 hadde Lardal og Siljan 159 andelseiere 
(2016: 161, 2015: 161, 2014: 165, 2013: 173, 2012: 181).

I 2017 omsatte 53 av andelseierne 26 092m³ tømmer gjennom Viken. Dette er en halvering fra 2016. Grafen 
under viser omsatt volum de siste årene.
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Gjennomsnittsprisen pr m³ steg i 2017, til kr 350/m³. Tidligere snittpriser: 2016: 317 kr/m³, 2015: 344 kr/m³, 
2014: 376 kr/m³, 2013: 292 kr/m³, 2012: 311 kr/m³, 2011: 360 kr/m³. Gjennomsnittsprisen for tømmer levert 
fra Lardal og Siljan lå rett over i forhold til hele Vikens område (kr 344/m³).

Samlet omsetning for området utgjorde kr 9 120 642 (2016: kr 16,5 mill, 2015: kr 8.9 mill, 2014: kr 12.1 
mill).

Aktiviteter i 2017

• Styreleder har deltatt på samtlige områdeledersamlinger.
• Styreleder har deltatt på i møter i regi av Viken sentralt med agenda «hvordan vitalisere 

organisasjonen vår».
• Styreleder har bidratt med innspill i arbeid med ny kommunikasjonsstrategi for Viken skog
• Styreleder deltok på møter i Vestfold skogsamvirke.
• Styreleder deltok på Viken skogs årsmøte.
• Styrerepresentanter har deltatt i kontaktutvalgsmøter i kommunene.
• Skogvert avholdt todagers skogbrukskurs på Lardal ungdomsskole, en dag inne og en dag ute. 

Faglige emner inkluderer trevirkets mange bruksområder, MIS-problematikk, og miljøhensyn.
• Det har blitt avholdt 1 årsmøte og 1 ordinært styremøte i tillegg til at enkelte styresaker har vært 

håndtert pr epost.
• Det ble ikke arrangert høstmøte i 2017.
• Det ble ikke arrangert skogdag i 2017. Viken sentralt arrangerte på travbanen på Skjervenmoen.
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• Saken om tømmerprising/konkurransekraft har vært den som har dominert arbeidet i året som gikk. 
Sammen med Nedre Lågen har primært styreleder satt fokus på hvordan Viken arbeider for å møte 
hard konkurranse i vårt område. Selv om det er et stor lerret å bleke har arbeidet materialisert seg i at 
Viken i februar 2018 sendte ut epost med priser (det er mer konkret priskommunikasjon enn noen 
gang tidligere), og at Viken holder info møte om pris og konkurransevilkår 15 mars i 2018. Vi har 
også fokusert på at det må kommuniseres gjennomsnittspris der det blir avregnet med gj.snitt som 
følge av fotowebmåling.

• Sammen med Nedre Lågen tok vi initiativ til et møte (30. mai 2017) for å diskutere fotowebmåling 
og avregning basert på påstand om at det blir avregnet en snittpris på ALT tømmer som blir 
fotowebmålt. Det viste seg at den påstanden var korrekt. Resultatet er at Viken da må kommunisere 
denne snittprisen slik at skogeier er klar over det ved leveranse.

 

Utstyr til utleie

Skogeierlagets utstyr til utleie har vært mye brukt. Greinsag og ryddesag er mest populært. Traktorsprøyta 
har ikke blitt brukt. Som i tidligere år har Lardals utstyr blitt forvaltet av Ole Petter Skjerven.

Regnskap og balanse

Årets regnskap viser at vi i 2017 fikk et overskudd på kr 15 311,00 (drift) pluss renter på kr 6 963,31 og et 
aksjeutbytte på kr 204,00 – totale drifts- og finansinntekter på kr 22 478,31.

Imidlertid er aksjene i Norske Skog nå nedskrevet til kr 0,-. Dette medfører et finansielt tap på kr 36 770,44, 
hvilket gjør at egenkapitalen må nedskrives med kr 14 292,13. Balansen viser dermed en nedgang i 
egenkapital fra kr 360 656,43 i 2016 til kr 346 364,30 i 2017.

Styret foreslår for årsmøtet at årets underskudd disponeres slik: Overføres fra skogeierlagets egenkapital, kr 
14 292,13.

Lardal/Siljan, 25. mars 2018

Tor Erik Hustuft-Riis (s) Svend Ole Øverbø (s)

Nils Jakob Røsholt (s) Liv Aakre (s) Bjørn Ruberg (s)





Lardal/Siljan, 25. mars 2018

Tor Erik Hustuft-Riis (s) Svend Ole Øverbø (s)
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 Lardal og Siljan skogeierlag

Note 1 Honorarer/Sosiale kostnader

Skogeierlaget har ingen ansatte.

Samlede utgifter til honorarer og sosiale kostnader til styret fremgår av resultatregnskapet.

Note 2 Aksjer og andeler

Antall Pålydende Bokført verdi

Norske Skogindustrier ASA 12 812 142 790 0

0

Aksjene er bokført til anskaffelseskost. Investeringene er nedskrevet til virkelig verdi 

dersom verdifallet ikke er forbigående.
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Skogeierlagets virksomhet 

 

 
Skogeierlaget er en forening av skogeiere. 
Skogeierlagets formål er å forvalte den kapital skogeierlaget disponerer til størst mulig nytte 
for skogeierne i skogeierlagets område, samt ivareta medlemmenes interesser ved å 
gjennomføre lokale oppgaver i samarbeid med sitt skogeierområde. 
 
 
Regnskapsprinsipper 

 
Skogeierlaget anses ikke å ha erverv til formål. Skogeierlaget har ikke regnskapsplikt etter 
regnskapsloven og driver heller ikke skattepliktig virksomhet etter skatteloven. 
 
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med grunnleggende regnskapsprinsipper og god 
regnskapsskikk så langt dette er praktisk mulig. 
 
 


