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Styret for 2017 har bestått av: 
 
Leder:  Lars Henrik Sundby (Aurskog) 
Nestleder/studieleder:  Atle Killingmo (Fet) 
Styremedlem: Holm Holmsen (Blaker/Sørum) 
Styremedlem:  Morten Haugerud (Aurskog) 
Styremedlem:  Hans Olav Rhode-Hæhre (Nes) 
 
 
 
Aktivitet: 
Siden forrige årsmøte den 4. april har styret hatt 7 styremøter. 
 
Få dager etter årsmøtet, den 7.4., arrangerte styret en fagtur med buss til Borregaard 
industrier og Svenneby Sag og Høvleri.  De 30 som deltok ble servert enkel lunsj på veien 
nedover, med et velsmakende glass lokalprodusert øl til. Ved ankomst Borregaard fikk vi en 
interessant gjennomgang av det brede produktspekteret som produsereseres av grana.  
Deretter en flott omvisning på industrianlegget.  
 
Vi satte kursen mot Skiptvedt og Svenneby Sag og Høvleri der vi fikk en grundig og energisk 
gjennomgang av familiebedriften fra oppstart til i dag. De har bl.a. levert utvendig kledning 
(furu kjerneved) til den nye skolen på Bjørkelangen. Etter omvisning fikk vi også der servert 
hjemmebrygget øl fra mikrobryggeriet MicroMeyer på gården. Dagen ble avsluttet med et 
hyggelig samvær og middag i gammelfjøset hos Geiteberg Kulturbruk.  
 
Vi arrangerte en skogkveld 4.7. med tema «skånsom utkjøring av tømmer» på Larsrudvegen i 
Blaker. Fint vær og grillmat lokket et 40 talls skogeiere og andre interesserte til skogs.  
 
Styret tok initiativ til og gjennomførte et miniseminar om klima og skog med tittelen «Kan 
skogen redde klimaet?» 7.3. på Skedsmo samfunnshus (i samarbeid med Nedre Romerike 
skogeierområde). Ca 120 deltagere bevitner om et arrangement med aktuelt tema. En rekke 
profilerte foredragsholdere og adm. dir. Erik Lahnstein i skogeierforbundet som møteleder 
bidro til at arrangementet ble en suksess. I tillegg var det 10 utstillere som stilte opp og bidro 
til en hyggelig ramme og interessante stands.  
 
Leder og nestleder har deltatt på Viken Skog sitt årsmøte. Flere i styret var også representert 
på stormøtet Tømmer og Marked 2018. 
 
Leder har i tillegg deltatt på tre regionledermøter, samt et møte i forbindelse med oppstart 
skogplanlegging i deler av vårt område. Nestleder og ett styremedlem sitter i 
styringsgruppen i tillegg til skogbruksleder (Knut Waaler). 



 
Av andre arrangementer kan nevnes tilstedeværelse og bidrag fra vårt styre i festivalen 
«Stuttreist og Himlaga» på Bjørkelangen og «Skauen-dagen» i Fet. 
 
De ulike medlemmene i styret har deltatt i de respektive kontaktutvalg i skogbruk i Fet, 
Aurskog-Høland, Sørum og Blaker. 
 
For øvrig kan nevnes at Aurskog skogeierlag opprettholder sin tilhørighet til Viken Skog. 
Sørum/Blaker og Nes skogeierlag består fortsatt, men har fristilt seg organisatorisk til Viken 
Skog. Fet skogeierlag er nedlagt (2015). 
 
Tømmeromsetningen 
Viken Skog økte omsetningen fra 2 268 791 m3 i 2016 til i 2 276 210 m3 2017 
(2 197 457 m³ i 2015). 
 
Tallene for Østre Romerike Skogeierområde har gått noe ned i forhold til i fjor, men er 
fortsatt på et høyt nivå; 160 089 m3 i 2017 fordelt på 207 leverandører (173 279 m3 i 2016 og 
127.823 m³ i 2015). V 
 
Viken har godt over 80% andel i Sørum og Fet. I Aurskog er også andelen høy i det ubundne 
markedet. I Nes er andelen relativ lav (drøye 40%). Den fortsatt høye volumet og andelene 
forteller at konkurranseevnen til Viken Skog har blitt opprettholdt i vårt område, samt at vi 
har tre svært dyktige skogbruksledere i vårt nedslagsfelt. 
 
Gjennomsnittsprisen i vårt område ble i 2017 kr 349,- pr m³ (2016; kr 338,- pr m³, kr 379,- pr 
m³ i 2014 og 2015). Endringene avspeiler både prisnivå i markedet og mix mellom slutthogst 
og tynning. For Viken Skog samlet er gjennomsnittprisen for 2017 kr 344,- pr m³ (kr 322,- pr 
m³ i 2016) 
 
Hittil i år (t.o.m. uke 12) er det produsert 55.443 m3 i vårt område som er 9% økning fra 
tilsvarende periode i fjor. For Viken totalt er økningen 6%. Dette vitner om svært høy 
aktivitet i skogene som følge av gode driftsforhold og priser som vi har sett nå i vinter. 
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