
Årsberetning 2017 

Styret har etter årsmøtet i 2016 bestått av: 

Leder  Petter Bøe Bjerknes 

Nestleder  Ragnhild Gudrun Vikesland 

Studieleder  Tom Erik Landemoen 

Styremedlem  Øyvind Kjørstad 

Styremedlem Ole Henrik Thorsnes 

1. vara  Hans Jakob Rogstad 

2. vara  Mette Gunnes 

Det har blitt avholdt 4. styremøter i 2017. Det har blitt arrangert markdag i Hauane med fokus på 

nøkkelbiotoper. Administrasjonen i Viken avholdt skogdag i Lardal, hvor mange fra vårt område deltok. Vi 

hadde medlemsmøte med fokus på ajourføring av de nye skogplanene. Dernest hadde vi høstmøte, med 

besøk av administrerende Tor Henrik og feiring av John Hvaal. Vi deltok på skogkveld på Hedenstad med 

skogbruksleder og prosjektleder Numedal. Og nå på nyåret hadde vi kappedag på Sørby. 

Sikringsradiolaget, som er organisert under skogeierlaget, har hatt et godt driftsår og medlemsøkning. Vi 

har direkte alarmering til Vestviken 110-sentral. 52 medlemmer og 73 radioer er tilknyttet laget. De fleste 

nye radioer i laget har GPS-modul, en viktig sikkerhetsdetalj som gir 110-sentralen nøyaktig posisjon ved 

bruk av nødfunksjonen. Basestasjonen er styrket gjennom flere tiltak dette året og har blitt mer 

driftssikker også vinterstid. Vi satte i 2017 i gang med kurs for nye sikringsradiobrukere. Sikringsradioen er 

tatt i bruk av brann- og redningstjenesten i kommunen.  

Informasjon på nett: Styret har benyttet Fb-sidene til «Viken Skog, Numedal og Kongsberg 

skogeierområder» og «Sikringsradioen» for å dele informasjon om aktivitet i laget.   

Skogtakst: Mis-revidering ble ferdig på våren og resterende prøveflater blei gjort slik at mye av arbeidet 

sto ferdig til fellesferien. Slipp av data til skogeier kom i første halvdel av august og deretter fulgte 

muligheten for ajourføring av det som hadde skjedd på eiendom etter bildetaking. Deretter skulle det ta 

nesten et halvt år før ferdige planer med kart kom i posten starten av feb 2018. Viken bidrar med gratis 

kurs i bruk av planene nå i april som kompensasjon for forsinkelse. 

Avvirkningen i skogeierområdet i 2017 var 46454 m3 som var nesten som i 2015, men ca 3500 m3 mindre 

enn i 2016. 

Omsetningen var på 15826293 kr, noe som gir en gjennomsnittspris på 341 kr/m3. Det er 9 kr bedre enn i 

2016, men 11 kr lavere enn i 2015. Gjennomsnittet for Viken Skog var 344 

Skogeierområdet og skogeierforeningen har nå 263 andelseiere/ medlemmer, en mindre enn i 2016. 

Andelskapitalen i Viken skog for våre medlemmer er 5833960 kr. 

Foreningen hadde 10317 aksjer i Norske Skog med bokført verdi kr 0 

Foreningen har 15 aksjer i Vittingfoss Vel AS med bokført verdi  kr 1500 

Skogeierforeningen har et negativt årsresultat, inklusive finans, eksklusive skatt på 54099,67 kr. Det 

skyldes overforbruk på 69000 kr i området i 2012. Dette har stått som kortsiktig gjeld fram til nå, men er 

blitt belastet skogeierlaget i 2017.  

Likevel, med en beholdning på 2180142,59 kr, er forutsetningene for fortsatt drift tilstede. Årsregnskap er 

satt opp under denne forutsetning. 

Styret 


