
Årsmelding Viken Smaalenene Skogeierområde 2017 

 

Styret i Viken Smaalenene Skogeierområde har i 2017 bestått av følgende: 

Leder/kasserer:  Ole Petter Holene, Rakkestad 

N.Leder:   Ole Ludvig Gjøby, Rakkestad 

Studieleder:  Johan Lysaker, Eidsberg 

Sekretær:  Øyvind Hammersborg, Eidsberg 

Styremedlem:  Ole Haakaas, Trøgstad 

 

Møter og Representasjon 

Leder har deltatt på Viken Skog sitt årsmøte, høstmøte og områdeledermøter. I tillegg har styrets 
leder deltatt i omvisning på Nordisk 4H leir på Kalnes og møte med fagetatene i Østfold. 
 

Arrangement og styrearbeid 

Styret har hatt tre styremøter i løpet av året og en julemiddag. 
 
Smaalenenes Skogeierområde har i løpet av året søkt fylkesmannen om fellingstillatelse på en ulv i 
Trøgstad. Søknaden ble avslått, dette gjaldt alle som søkte om den samme fellingstillatelsen. 
 
I år arrangerte Viken Skog sentralt skogkvelder på tidligsommeren. I vårt område ble denne 
skogkvelden holdt 7. juni i Rakkestad, nærmere bestemt ved Jonsrud/ Slettemoen. Oppmøtet var 
bra. 
 
Vi hadde høstmøte 21. november på Bamsrudlåven. Det var bra frammøte med ca 40 stykker. 
Tema var press på grunneierrett, rovdyrutfordringen i Østfold, status Viken Skog ved Gudbrand 
Gulsvik og lønnsomhet i tømmerdrifter ved skogbruksleder Krog og Bergum. 
 
 
Medlemstall, hogst og priser 
 
Viken Smaalenene Skogeierområde har nå 366 andelshavere, mot 374 i 2016.  
 
 
  



Hogst og skogsskjøtsel (kommunevis). 
 
Rakkestad 
  Antall kbm hogd:       87 691 m3 
  Antall trær som er planta:              197 440 stk. 
  Antall dekar ungskogpleie:        2000  daa  
  Nybygd/opprusta veg   13708 meter 
                              
 
Eidsberg 
  Antall kbm hogd:       76 055 m3  
  Antall trær som er planta:           276 065 stk. 
  Antall dekar ungskogpleie:                 1679 daa 
  Ny skogsbilveg                          0 meter 
  Opprusta /ombygd veg                        0 meter 
   
 
Trøgstad 
  Antall kbm hogd:                   31 346 m3  
  Antall trær som er planta:         109 865 stk. 
  Antall dekar ungskogpleie:                          625 daa 
  Ny skogsbilveg                                0 meter 
  Opprusta/ombygd veg                       0 meter 
   
Dette gir totalt 195 092 m3 avvirket (levert) i våre kommuner, samt at det ble plantet 583 370 nye 
planter og utført ungskogpleie på 4304 daa. Det er opprusta/nybygd 13708 meter med skogsbilveier, 
dette er bare i Rakkestad. I Eidsberg og Trøgstad er det flere skogsbilveier som har hatt vedlikehold 
som har ført til en standardheving. Det blir større aktivitet på dette området i 2018 for nevnte 
kommuner. 
 
 
Hogst og tømmerpriser, levert til Viken Skog 
 
I 2017 var det 131 leverandører som leverte virke i Smaalenenes Skogeierområde. 
Her kommer en oversikt over hva som er levert. 
 
Sagtømmer gran: 43 848 m3 
Sagtømmer furu: 16 613 m3 
Massevirke gran: 23 555 m3 
Massevirke barr: 12 171 m3 
Massevirke annet:      194 m3 
Energivirke:     5128 m3 
 
Totalt hogd 2017: 101 510 m3 med en gjennomsnittspris på 397 kr/m3 
 
I 2017 ble det hogd 60 461 m3 sagtømmer med en gjennomsnittspris på 505 kr/m3 
  



Økonomi 
 
Generelt høyt aktivitetsnivå og noen sent innkomne kostnader fra 2016 har en viss kostnadsøkning 
fra 2016. 
 
Området har i 2017 ikke hatt noen inntekter utover tildelte midler fra Viken Skog sentralt. 
 
Driftskostnader beløper seg iht følgende oppstilling. 
 
Sum honorarer (lønn) tillitsvalgte     80 493 
Sum møtekostnader      25 627 
Sum rekvisita og porto        3 876 
Sum gaver og tilskudd      15 000 
Totale driftskostnader    124 996 
 
 
 
 
Vi ser frem mot et aktivt skog år i 2018! 

 

 

Ole Petter Holene   Ole Ludvig Gjøby  Øyvind Hammersborg 

 

 

Johan Lysaker         Ole Haakaas 

 


