Årsmelding for Øvre Romerike Skogeierlag 2012
Styret i skogeierlaget i 2012 har bestått av: leder Ole Semming Wiig, Torer Fladby, Inger Cecilie Laake,
Amund Haga, Grete Ruden og Nils Lieungh.
Årsmøtet for 2011 ble holdt i Gjerdrum Kulturhus 13.mars 2012. Det møtte 38 andelseiere. Fra Viken
Skog møtte styremedlem Grete Sønsteby og skogbrukslederne Bent Smukkestad og Øyvind Nyquist.
Skogbrukssjefene i Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum møtte og orienterte blant annet om bruk av
skogfondsmidler.
Øvre Romerike Skogeierlag har 362 medlemmer i Gjerdrum, Nannestad og Ullensaker pr desember
2012 som også er andelseiere i Viken Skog BA. I 2012 har andelseierne levert 77 703 m3 til Viken
Skog. Dette er en klar økning fra 2011, og skyldes i stor grad stormen i julen 2011 som medførte mye
vindfall som ble hentet ut i 2012. Gjennomsnittsprisen pr m3 var i 2012 kr 310 pr m3, mot kr 365 i
2011. Markedsprisene falt i 2012, men prisgjennomsnittet ble i større grad påvirket av den store
andelen vindfall.
Øvre Romerike Skogeierlag inngår i Viken Skog Øvre Romerike Skogeierområde sammen med Hurdal
skogeierlag. Styret i skogeierområdet har bestått av leder Ole Semming Wiig, Inger Cecilie Laake,
Torer Fladby, Amund Haga, Grete Ruden, Nils Lieungh og Ola Ruud fra Hurdal skogeierlag.
Styret i skogeierområdet har i perioden hatt 7 styremøter. Leder møtte på Viken skog BA
representantskap i mars og november. I tillegg har leder og medlemmer fra styret deltatt på møter
for områdeledere, informasjonsmøter og fagmøter om blant annet Treklyngen på Follum, «Grønn
leverandør» og vanndirektiv. Leder er 1.vararepresentat til Viken Skog BAs styre, og møtte i
årsmøtet til Skogeierforbundet.
Styret har behandlet høringsuttalelser og deltatt i møter med kommunene på Øvre Romerike som
blant annet har omhandlet fordeling av rentemidler og SMIL/NMSK midler og andre forhold som
berører skogbrukets interesser. I august var skogeierområdet som vanlig representert på «Åpen
Gård» arrangementet. Skogeierområdet har mange felles utfordringer med lokale bondelag,
grunneierlag og andre foreninger som forvalter grunneieres interesser. Vi tilstreber å legge til rette
for en god dialog mellom grunneiere og allmennheten og ønsker å legge til rette for positiv ferdsel og
aktivitet i skogen på en måte som er forenlig med vår skogsdrift. Styret har gjennom året jobbet frem
en omforent avtale-mal med Ullensaker kommune for tilrettelegging av turstier og skiløyper.
Styret i skogeierområdet sender ut informasjon til andelseierne ved behov på epost og sms.
Kurstilbud, turer, fagmøter og andelseiermøter varsles også gjennom informasjonsblader fra
landbrukskontorene i de 4 kommunene. Tidsskriftet Skog sendes til alle andelseiere. Formelle
innkallinger til møter og direkte informasjon til andelseierne i skogeierområdet ligger som vedlegg til
dette tidsskriftet.
Våren 2012 ble det initiert arbeid med nye skogbruksplaner i vårt område. Skogbruksplanene er 1015 år gamle, og det er behov for ny kartlegging. Arbeidet med nye skogbruksplaner omfatter alle
kommuner i vårt skogeierområde, samt deler av Nittedal, til sammen ca 850 000 dekar.

Det planlegges flyfotografering og laserskanning av arealene i 2013, bearbeiding av data og synfaring
gjennom 2014 og at skogbruksplanene kan ferdigstilles og leveres i 2015. Skogeierne skal bli holdt
godt informert gjennom hele prosessen. Arbeidet styres av en prosjektgruppe med representanter
fra Fylkesmannen, de berørte kommunene, skogbruksledere fra Viken Skog, samt tillitsvalgte for
skogeierne. Sekretær i prosjektgruppen er Eivind engh, skogbruksleder i Nannestad, og
prosjektgruppen ledes av skogeierområdets leder.
En viktig bruker av massevirke, Norske Skog Follum, ble lagt ned i 2011. Viken Skog SA fikk kjøpt
fabrikkområdet, uten papirfabrikken, i 2012. Formålet med kjøpet er å etablere virksomheter som gir
økt verdiskaping for hele treet og bidrar til økt avsetning av tømmer. Viken Skog SA har
fremtidsrettede og langsiktige planer for storsatsningen som har fått navnet Treklyngen. Viken Skog
ser for seg foredling av tømmer til bioenergi, plank og bjelker, papir, kjemikalier som erstatter plast
basert på mineralolje, smakstilsetting, produkter til farmasøytisk industri, hygieneprodukter, tekstiler
som eksempelvis erstatter bomull, reduksjonsstoffer i betong og metallindustrien. Trevirke er uten
tvil et fremtidsrettet materiale.
Øvre Romerike Skogeierområde arrangerte sammen med kommunene skogtur til Østerrike i august
2012 med ca 40 deltakere. Det var en vellykket tur hvor vi fikk innblikk skogbruket i Østerrike og
hvilke muligheter og utfordringer skogeiere i EU og Østerrike har.
Skogeierområdet arrangerte andelseiermøte 8. november og fredag 7.desember inviterte vi til den
tradisjonelle juleskogdagen sammen med landbrukskontorene i Hurdal, Nannestad, Ullensaker og
Gjerdrum. Det var også i år gledelig stor oppslutning med ca 50 skogeiere. Hovedtemaet var «Grønn
leverandør». Dagen ble avsluttet med hyggelig julemiddag.
Skogeierområdet har en åpen og god dialog med skogbrukssjefene og landbrukskontorene for
Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker kommuner. Det føler vi er betryggende og viktig med de
store muligheter og utfordringer vi har som skogeiere i det distriktet i landet med raskest voksende
befolkning. Vi er opptatt av at kommunene bruker nødvendige og riktige ressurser på å ivareta sitt
skogfaglige miljø.
Vi oppfordrer medlemmene til å bruke Vikens Skogs driftsapparat og tjenestetilbud aktivt. Det er
enkel tilgang til informasjon på www.viken.skog.no. Viken Skog har også lokalt kontor på Kløfta. Ta
kontakt med Bent Smukkestad eller Kaj Jørgensen der.
Øvre Romerike Skogeierlag har i 2012 gått med et underskudd på kr 6 366,47. Styret foreslår for
årsmøtet at årets overskudd disponeres slik: Overføres lagets egenkapital kr 6 366,47.
Styret anser at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsberetningen er satt opp under denne
forutsetningen.
Jessheim, 20.mars 2013
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