
 
 

Å rsmelding 2017 for Nedre Lå gen 
skogeierområ de og skogeierlåg 

Styret er det samme i skogeierområdet og skogeierlaget. Skogeierlagets oppgave er kun å forvalte 

innestående kapital til nytte for skogeierne, mens det praktiske arbeidet skjer i regi av 

skogeierområdet. Det skrives dermed her en felles årsmelding for de to organisasjonene. 

Styret har bestått av leder Kenneth Carlsen, nestleder Kristian Fredrik Gudem, øvrige medlemmer: 

Mariann H Eskedal (studieleder), Anders Lunde og Anders B. Andersen (sekretær). Varamedlemmer 

har vært Ragnvald Bjerke og Leif Arne Asbjørnrød. Tollef Fjære har vært skogeierlagets representant i 

Hedrum elgvalds styre, og Kristian Fredrik Gudem i Brunlanes driftsplanområde for hjortevilt. 

Styrets arbeid: 

Det er avholdt to styremøter siden forrige årsmøte, derav et felles møte med styret i Lardal og Siljan 

skogeierlag.  

Styret har deltatt på møte med skogsjef,  salgssjef og produksjonsleder i Viken skog, samt daglig leder 

i Norsk Virkesmåling vedrørende problemstillinger knyttet til fotowebmåling og avregning av 

tømmer.  

Styret har sammen med styret i Lardal og Siljan gjennomført møte med daglig leder i Viken skog og 

de lokale skogbrukslederne vedrørende markedssituasjonen for tømmerkjøp i distriktet, og 

kommunikasjon av priser og vilkår opp mot skogeier. 

Leder Kenneth Carlsen har i tillegg til arrangementene i laget deltatt på: 1)årsmøtet i Viken skog i 

Valdres, 2)tillitmansmøte på Klækken hotell, 3)telefonmøte med skogssjef i kommunen, Lars 

Gladhaug vedrørende fastsetting av tilskuddssatser.  

Nestleder har deltatt på områdeledermøte på Revetal. 

Styrets arbeid og intern kommunikasjon gjennomføres forøvrig effektivt ved hjelp av 

telefonkorrespondanse, sms og mail. Styret har jobbet med planlegging og gjennomføring av 

arrangementer som listes under. 

Arrangementer: 

Årsmøtet i skogeierområdet og skogeierlaget ble avholdt på gamle Brunlanes Herredshus 23. mars 

2017. De vanlige årsmøtesakene ble gjennomgått i.h.t saksliste og vedtekter.  Styreleder i Viken skog 

Olav Breivik var til stede og orienterte om Viken skog sin drift, og videre strategier for selskapet.  

Geir Jacobsen, prosjektleder for ungskogprosjekt i  Vestfold  deltok, og orienterte om status i 

prosjektet og viktigheten av å utføre ungskogpleie til rett tid.  35 medlemmer deltok på årsmøtet.  

 



 
 

Kappedag ble gjennomført  lørdag 20.januar på Granborg ved Odberg. Arrangementet kunne ikke 

gjennomføres ute i skogen som planlagt p.g.a store snømengder, og det meste av dagens program 

foregikk innendørs. Kappedagen ble gjennomført som et felles arrangement for medlemmer av 

Lardal og Siljan, Nedre Lågen og Midtre Vestfold skogeierområde. Det var ca. 40 deltakere.  Leder 

Kenneth Carlsen innledet møtet og hadde et innlegg om HMS knyttet til bruk av motorsag og arbeid i 

skogen.  Deretter gjennomførte Jørgen Eikehaug  i Norsk Virkesmåling  en grundig gjennomgang av 

apteringsteori. Skogbrukslederne  Tom Horntvedt og Håkon Bingen fra Viken orienterte om gjeldene 

sortimenter og priser på tømmer. Tom Horntvedt refererte til en nylig utført drift i Larvik med over 

80 % skurandel! Etter servering og hyggelig prat ble dagen avsluttet med praktisk aptering utenfor 

lokalet. Passende trær var hogd og kjørt fram av Håkon Landsverk og Inge Solberg på forhånd.  

«Tømmer og Marked i Vestfold»: 

Arrangementet ble gjennomført som et åpent møte på Hedrum bygdetun i Kvelde, 15. mars 2018. 

Det var ca. 60 deltakere. Daglig leder i Viken skog, Tor Henrik Kristiansen holdt et engasjerende 

innlegg om utviklingstrekk i tømmermarkedet og siste nytt i næringen. Skogsjef Lars Kristen Haug og 

Bjørn Magne Berg gjennomgikk oppgjørsmetodene for tømmer, og redegjorde for forskjellene på 

fotowebmåling (Bergene Holm avd. Hellenes) kontra stokkmåling (BH avd. Haslestad). Videre 

forklarte de hvordan man bør sammenligne såkalte "tilbud" fra de forskjellige tømmer kjøperne i 

området vårt. 

Kurs og kompetansearbeid:  Leder har brukt tid på å organisere og iverksette kurs. Det er 

gjennomført 1 stk. hogstkurs, og 1 stk. kurs i PEFEC skogstandard startes nå.  Markedsføring av 

kursene fungerer fint ved hjelp av administrasjonen i Viken skog som sender ut info på SMS og mail. 

Tabellen viser omsatt tømmervolum og verdi (kr) i Nedre Lågen skogeierområdet fra  2013 til 2017. 
En meget positiv utvikling i volum de siste årene! 

OMSETNINGSTALL               
Nedre Lågen 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Antall leverandører 130 85 130 167 169 

 

Antall andelseiere 422 401 386 384 381 

 

TØMMERKJØP 

  

m3 35 396 27 757 53 656 64 722 69 164 

kr 9 445 024 9 526 459 17 826 801 19 728 133 22 472 104 

kr / m3 267 343 332 305 325 

 



 
 

 

 

Økonomi og regnskap skogeierområdet 

Skogeierområdet har fått tilført midler fra Viken sentralt etter faktisk bruk. Grunnlaget for fordeling, 

er tømmerhogst i vårt område året før og antall medlemmer. Vi havnet på et samlet forbruk på kr 65 

495 som var kr 2495 over budsjett.  

Styremedlemmene leverer timeliste for medgått tid til arbeid og reiseregning, og får utbetalt etter 

standard satser vedtatt av årsmøtet i Viken skog.  
Økonomi og regnskap skogeierlaget 
Skogeierlaget har pr. 31/12 2017 en egenkapital på kr 371 684. Regnskapet for 2017 viser et 
underskudd på kr 24 447,09 som blant annet skyldes nedskriving av verdipapirer i Norske skog  med 
kr. 20 239. Styret foreslår at årets underskudd overføres fra skogeierlagets egenkapital. 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet tar styrets  årsberetningen for 2017 til orientering. Årsmøtet godkjenner styrets forslag 
til årsregnskap for 2017, herunder styrets forslag til disponering av årets underskudd som 
overføres fra skogeierlagets egenkapital med kr 24 447,09. 

Larvik, 03.04.2018 

 

Kenneth Carlsen (s)   Kristian Fredrik Gudem  (s) 

 

Mariann H. Eskedal (s)   Anders Lunde (s)  Anders B.  Andersen (s) 

 

      

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2013 2014 2015 2016 2017

Tømmervolum omsatt i Nedre Lågen 2013 - 2017 (m3) 


