
                                                                                                                               

 
Numedal skogeierområde 

 

 
Årsberetning 2017 
Årsmøtet for 2016 ble avholdt på Idrettskolen Rollag, 13. april 2016.   
 
Leder, styremedlemmer og varamedlemmer ble valgt av årsmøtet.   
Resten av styret konstituerte seg på først styremøte og har hatt følgende 
sammensetning. 
 
Leder                      Nils Peter Undebakke, Nore og Uvdal                                        
Nestleder                Hellik Fossan, Rollag og Veggli 

Sekretær                                             Sverre Ulland, Flesberg 

Styremedlemmer                     Thov Wetterhus, Nore og Uvdal 

     Lars Simensen, Flesberg    

     Ulrik Hoff, Rollag og Veggli 

 

Varamedlem for 1. år:   Ole Førlie, Flesberg 

                                                 Inger Lene Bekkjorden, Rollag og Veggli 

                                      Arve Lund, Nore og Uvdal   

Innkjøper Viken Numedal møter fast på styremøtene.  

Dag Utklev har funksjonsområde Nore og Uvdal.  Bente Tveita - Nedre Numedal (og 

Kongsberg) 

Prosjektleder for Skogvekst Numedal, Anders Wåla, har vært til stede på styremøtene og 

rapportert fra prosjektets aktiviteter. Prosjektet ledes av en egen styringsgruppe Se egen 

årsmelding frå Prosjektet, som vedlegg til  årsmeldinga. 

 

Kurs og arrangement  

• 2 Motorsag kurs i Flesberg og Nore og Uvdal med til sammen 13 deltakere, 4 timer 

• 2 Hogst kurs med 8 deltakere i Flesberg og 9 i Uvdal, 15 timer 

• Ungskogpleie kurs med 9 deltakere i Rollag, 15 timer 

 

• Deltagelse med ”stands” på Lampelandmarken i samarbeid med Skogskolen i 
Saggrenda. og «Landbrukets Dag» på Rødberg 

• Yrkesmesse i Numedalshallen. Sammen med Skogskolen i Saggrenda. 

• «Skogvandring i Flesberg (Skytebanen), ett svært godt besøkt arrangement 

• 3 «Skogtreff», ett i hver kommune, på ettermiddagen «på velta», ute med informasjon 
om prosjektet «Skogvekst i Numedal/Kongsberg», priser - marked og kaffe; en 
uformell møteplass for aktive skogbrukere med både faglig og sosialt «påfyll». 
 
  

Det er avholdt 4 styremøter i meldingsåret 
De viktigste sakene som styret har behandlet. 

• Skogbruksleder, kapasitet og kontinuitet i Numedal. Dette har i meldingsåret fungert 
svært bra, og styret vil gi en honnør til både Viken skog og selvfølgelig til våre 2 
skogbruksledere/innkjøpere for godt utført arbeid. 



• Felles kontaktutvalg for skog i Numedal, styrke samholdet og se virkemiddelbruken i 
fellesskap. Rentemiddelbruken blir vedtatt i dette forum.  

• Kurs og aktiviteter 2017.  

• Prosjekt «Skogvekst i Numedal og Kongsberg». Se egen vedlagte årsmelding. 

• Viken har tatt initiativ i alle kommunene med sikte på å få oppskrevet veg-klassene 
(24 m – 60 tonn) på alle viktige veier for utfrakt av tømmer. Sigurd Ole Ruud,  har 
vært engasjert for direkte dialog med kommunene/fylkeskommunen. 

 
 

Viken Numedal har god dialog og informasjon fra Moelven Numedal. Styret i Viken 

Numedal setter pris på denne dialogen og håper den vil fortsette i neste arbeidsår.   
 

 Møtedeltakelse 

• Leder og nestleder har deltatt på årsmøte og høstmøte i Viken Skog SA.   .   

• Leder har deltatt på områdeledersamlinger i Viken Skog SA. 

• Deltagelse på orienteringsmøter i Viken Skog SA. 

• Kommunesamlinger, Fylkesmannen i Buskerud. 

• Kontaktutvalget for skog i Numedal. 

• Utdanningsstrukturen i Buskerud. Aktivt arbeid for å fortsette naturbruksutdanningen 
med vekt på skog og anlegg på Saggrenda. 

 
 

Andre aktuelle ting 

• De respektive skogeierlag har fulgt opp sin egen kommune i forhold til lokale saker. 

• Flesberg i gang med med ny Skogbruksplan (sammen med Sigdal) 

• Nore og Uvdal, oppgradering av sikringsradioen – mer og sikrere strømforsyning. 
 
 
Tømmeromsetning 2017 gjennom VIKEN skog (2016 i parentes) 
 
Tømmer omsatt: 124.094 m3, verdi 42.141 mil kr. (120` m3  - 38.8 mil kr)  
 
Dette gir et gjennomsnitt i Numedal på kr 344/m3 (kr 322). Snittet i Viken er kr 344/m3 
Høyest i Flesberg på kr 359/m3 – Rollag kr 341/m3 og kr 329/m3 i Nore og Uvdal. 
Gjennomsnittspris i Buskerud totalt er kr 339/m3 (338) (alt virke uansett kjøper) 
  
Høyest i Viken er kr.397/m3 (Smaalene).   
Lavest er kr 290/292/m3 (Hallingdal/ Øvre Valdres). 
 
 
Det er gjennomført kommunevise priser.  Det skiller nå 40 - 50 kr/m3 internt i Numedal.  
Dette synes fortsatt styret er stor forskjell, særlig når gran sagtømmer blir levert på Moelven 
sag i Flesberg. I noen grad er vi hørt: Differensieringen er blitt noe mindre, ca 10 kr/m3.  I 
tillegg har Moelven i Flesberg opprettholdt eget Numedal-tillegg for gran skurtømmer på  kr 
40/m3. 
 
Antall andelseiere er nå 582 (583) (582) (594), hvorav antall leverandører er 225  (234),(198) 
(205).    
Totalt omsatt i Numedal 145’m3 tilsvarende 87%  (90%) (88%) (85%) av total volum solgt til 
Viken Skog.  
Skogfond i Numedal har innestående kr 32,7 mil (29,04)  (28.5)   
Utbetalt 2017: kr 8,1 mil  (7,3) fordelt på Flesberg: 5 mil (av 16 mil), Rollag 1,6 mil (av 6,7 
mil) og Nore og Uvdal 1,5 mil (av 10 mil) 
 



 
Regnskap 
Numedal skogeierområde hadde en budsjettramme fra Viken Skog SA til sin drift og 
godtgjørelse til tillitsvalgte i 2017 på kr 92.000.- Fordelingen mellom skogeierområdene er 
basert på en vekting 70/30 av levert volum og antall andelshavere   
Forbruk er på beskjedne kr 50.370.-    
En del utgifter blir av forskjellige årsaker bokført på 2016.  Det er gjort en avsetning for å ta 
høyde for dette. 
 
Representasjon i Viken Skog SA 
Numedal skogeierområde har 2 utsendinger og 10 stemmer på årsmøtet i Viken Skog SA. 
Leder og nestleder møter. 
Grete Sønsteby, Flesberg og Numedal, gikk ut av styret ved årsmøtet i 2016. Vi har derfor 
ingen direkte representasjon inn i styret i Viken skog SA lenger. 
Torkel Wetterhus, Nore og Uvdal, er æresmedlem i Viken Skog SA 
Olav O. Evju, Flesberg, medlem av kontrollkomiteen  Viken Skog SA 
 
Styret i Numedal skogeierområde. 
 
Nils Peter Undebakke Thov Wetterhus 
 
Hellik Fossan   Ulrik Hoff 
 
Sverre Ulland/Ole Førli   Lars Simensen 


