Viken Skog SA er Norges største skogeiersamvirke, eid av cirka 9 500 skogeiere på Østlandet.
Konsernet har hovedkontor i Hønefoss og fem distriktskontor. Det er 90 ansatte i morselskapet
og 240 ansatte i konsernet. Viken Skog omsetter tømmer, leverer skogtjenester og opererer
i hele verdikjeden fra stubbe til industri. Viken Skog jobber for å utvikle en komplett bærekraftig
verdikjede basert på skogens ressurser. Selskapet har en årsomsetning på NOK 2 milliarder.

P R E S S E MELDING
Olav Breivik gjenvalgt til styreleder for femte året på rad
Hønefoss, 19. april 2018: Det var full støtte til Viken Skog på årsmøtet på
Sundvolden torsdag. Styreleder Olav Breivik ble enstemmig gjenvalgt og har full
tillit i selskapet.
-Takk! Dette var skikkelig moro! Det å få 182 stemmer av 182 mulige varmer selvsagt en
styreledes hjerte. Nå er det viktig og ikke «hvile på laurbærene», men løse nye oppgaver i
samme tempo. Organisasjonen blir både større og bedre for hver dag som går. Jeg føler at
vi har blitt et skikkelig godt team i Viken Skog og i 2019 er det ingen som skal være i
nærheten av oss. Det blir også en viktig oppgave for oss fremover å få samfunnet til å
forstå hvor stor del skogen er i klimaløsningen, sa Breivik.

Viken Skog-konsernet økte omsetningen i 2017 med 7% til 2,1 mrd. kroner og avvirket 3,2
mill. kubikkmeter tømmer. Dette gir en markedsandel i Norge på 29%. Årsresultatet for
konsernet er 39,7 mill. kroner som er opp fra -2,1 mill. kr i 2016.

Styret i Viken Skog SA består av:
•
•
•
•
•
•
•

Olav Breivik (Hessa), styrets leder
Gudbrand Gulsvik (Hallingdal), styrets nestleder
Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold)
Erland Lundby (Øvre Romerike)
Kristine Nore (Krødsherad-Modum)
Hallgeir Thorsen (ansattvalgt)
Halvor I. Ulven (ansattvalgt)

Varamedlemmer (skogeiervalgt) til styret:
1. Knut Sønju (Eiker)
2. Ole Nicolai Skulberg (Hessa)
3. Nils Peter Underbakke (Numedal)
Varamedlem (ansattvalgt) til styret:
• Hans Jørgen Tangevold

