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Årsrapport 2018 
5. driftsÅr 

Åsnes kommuneskoger KF 
 

Åsnes Kommuneskoger KF ble vedtatt opprettet i Åsnes kommunestyre i 24. juni 2013.  
Åsnes Kommune er ene-eier av selskapet. 

Åsnes Kommuneskoger KF har vært i operativ drift fra 1.1.2014 
Enheten er registrert i offentlige registre pr. 24.3.2014 

 

Sluttavvirkning i Tyskeberget 2018 

Åsnes kommuneskoger KF forvalter og drifter Åsnes Kommunes skogeiendommer som består av i 
alt 56 754 dekar beliggende i Åsnes Kommune. Av dette er vel 50.000 da produktive arealer. 

Eiendommen er fordelt på ulike teiger på østsiden av Glomma og mot Svenskegrensen.  
De største sammenhengende enheter ligger i Sævsjøberget, Haukåsen, Sebuberget, Eftasberget, 
Tyskeberget, Sørsåsen, Rotberget og Trangen/Losåsen/ Buttaråsen. 
Enkelt teiger ved Risbekken, Flobergsætra og Grønholen. Mindre teiger ved Baksjøen, Hof-Åsa, 
Brattåsen, Austadberget og Gjesåsberget. 
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Styret 
Styret har i 2018 bestått av:  
Knut Aandstad, leder, Frank Bjørneseth 
nestleder, Tonje Jakobsen Lillemo og Svein 
Olav Sjølli styremedlemmer. Styret har i året 
avholdt 4 styremøter. 

Rådmann Frank Hauge var selskapets 
formelle daglige leder frem til 31. mai 2018 
Rådmann Stein Halvorsen overtok daglig-
lederrollen fra 1. juni 2018. 

 

Styret og repr. fra kontrollkomitéen på befaring 
sammen med Sønsterud Skogskole i august 2018. Fra 
venstre Helge Strætkvern, Frank Bjørneseth, Stein 
Halvorsen, Ole K. Sjulstad, Svein Sjølli og Ørjan Bue. 

Administrasjon 
Selskapet leier kontorer av Sandermoen 
Eiendom AS i Kaffegata 13. 

Det løpende arbeidet utføres av konsulent 
Ole Jørgen Gjems i 30 % stilling og styrets 
leder som i 2018 utgjorde 75 % av full stilling. 
 
Økonomi 
Regnskapet for femte driftsår viser et 
årsresultat på 4 071 637 kroner. Selskapets 
egenkapital er på 16 448 280 kroner. 
Skogeiendommen, veger og koier er ført opp 
i balansen med en verdi på 6 116 500 kroner. 

Selskapet har ikke langsiktig gjeld.  Kortsiktig 
gjeld på 1 649 828 kroner som vesentlig er 
avsetning til skogfond med 250 000 kroner, 
skyldig merverdiavgift på 1 154 673 kroner 
som forfaller i april 2019, mellomværende 
Åsnes Kommune med 16 665 kroner, 
feriepenger og øvrige lovmessige 
avsetninger. Selskapet hadde ikke 
leverandørgjeld. 
Utestående fordringer på 197 391 kroner er 
for det meste for tømmerleveranser i 
desember måned og innbetalt i januar 2019. 
Styret anser at selskapets økonomi og 
likviditet er meget tilfredsstillende. 
 
Likviditet 
Samlede innskudd i bank er 11 664 130, 
hvorav skattetrekk 67 176 kroner. 

Regnskapsførsel – revisjon 
Selskapet fører sitt regnskap selv på 
anerkjent regnskapsprogram. Dette gir en 
god løpende oversikt. 
Økonomirådgivning Solør AS står som 
ansvarlig regnskapsfører. 
Lønningsregnskap og oppfølging blir godt i 
varetatt av kommunens lønningskontor. 
Hedmark Revisjon IKS er engasjert som 
selskapets revisor.  
 
Fond 
Innskudd egenkapital er 5 702 455 kroner og 
inntjent fri egenkapital er 2 938 768 kroner.  
Videre er det en samlet avsetning til 
prisreguleringsfond på 3 000 000 kroner. 
Næringsfond 2 421 937 kroner og 
eiendomsutviklingsfond 2 385 120 kroner. 
Kommunestyret vedtok i desember 2016 
regler for bruk av disse fondene. 

Det er utbetalt til Åsnes Kommune 968 063 
av midler fra Næringsfondet.. 
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Skogfond 
Skogfondskontoen ved årsskiftet var på  
1 515 511. Udekket investering var på 1 939 
918 kroner. Samlet ble det innbetalt til 
skogfond 1 316 928 kroner og innkommet 
ved tilskudd 460 565 kroner på ulike tiltak.  
Målsettingen er at vi skal ha innestående på 
skogfond midler som dekker tiltak i skogen og 
veger kommende år.   
Det var før 2014 avsatt for lite midler på 
skogfond og dette etterslepet er nå rettet 
opp. 
 
Drift i skogen 

Kåre Olav Strand med sin hogstmaskin i Tyskeberget 
sommeren 2018  

Avvirkningen ble i 2018 tilsvarende det som 
er anbefalt som balansekvantum i henhold til 
skogbruksplan. 
Vi fortsetter i å prioritere furutynning og 
hogst av eldre gran og gran over 60 år på 
gode boniteter. 
Det er i alt avvirket 25 766 m3. Dette fordeler 
seg med anslagsvis med 12 400 m3 på 
sluttavvirkning og 13 400 m3 tynningsdrifter.  
I 2018 var tynningsandelen 58 % mot 38 % i 
2017. Med dagens priser er det viktig å foreta 
mest mulig tynning. 

 

 
Hovedgrupper i m3: 

 Gran Furu Bjørk SUM 
Spesialvirke 117 234  441 
Sagtømmer 8 603 5 085  13 688 
Gjerdevirke  666  666 
Massevirke 5 252 3 026 1 482 9 760 
Biovirke     439 
Øvrig    772 
SUM 13 972 9 011 1 482 25 766 

 
Før avsetning til skogfond ga sluttavvirkning 
og tynning en netto på 415 kroner pr. m3 
Innbetaling til skogfond utgjør 55 kroner/m3. 

De største driftene var i Tyskeberget, 
Rotberget og Haukåsen. Mest tynning i 
Buttaråsen og Tyskeberget. 
Solør Videregående Skole, avd. Sønsterud, 
var med på drift i Buttaråsen og Haukåsen. 
 

 

Drift i Rotberget 2018 med Kristian Bråten som kjørte for 
Nortømmer 
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Skogbruksplan 
Dette er et meget nyttig og nødvendig 
verktøy for planlegging av aktiviteter i årene 
fremover. Det er etablert rutiner for 
oppfølging av planen slik at den til en hver tid 
er oppdatert. 
På en så stor og omfattende skogeiendom er 
det nødvendig å ha en oppdatert 
skogbruksplan. 

Hovedtall kommuneskogen gjennom 50 år 

År Volum 
m3 

snitt 

Pris 
Snitt  

kr/m3 

Resultat 
Drift 

Mill.kr. 
snitt/år 

Trukket, 
betalt og 
tilskudd 
inn på  
skogfond 
hele tusen 

     
1967–69 10 360 90 0,3  

     
1970–70  13 160 140 0,7  

     
1980–89 13 600 338 2,25  

     
1990–99 17 100 401 2,49 318 

     
2000 9000 328 1,0 213 
2001 9005 318 0,9 229 
2002 10085 331 2,0 268 
2003 10403 292 1,4 241 
2004 12274 324 2,5 294 
2005 17018 358 3,5 463 
2006 12347 337 2,0 414 
2007 15282 379 2,7 444 
2008 17018 421 3,9 294 
2009 17168 359 3,7 492 

     
2010 17663 415 4,5 567 
2011 21546 416 5,3 701 
2012 12526 370 2,5 353 
2013 9134 305 1.0 223 
2014 9720 388 1.2 1 445 
2015 16769 350 1.5  978 
2016 19490 342 1,6 1 149 
2017 20 029 364 3,5 913 
2018 25 766 415 4,1 1 777 

 
Oppgitte priser er naturlig nok preget av markedet de 
aktuelle år og sammensetting av sluttavvirkning og 
tynning. Resultatet er etter avsetning til skogfond  

 

 

Trond Holter (fra venstre)  og Tom Nilsen hadde 
tynningsoppdrag i Sebuberget.  
Her sammen med Jon Arne Borg Engø i SB Skog. 

Skogpleie 
Skogen har løpende behov både for skogpleie 
og forhåndsrydding og dette arbeidet ble 
intensivert ytterligere i 2018.  

Det er i 2018 behandlet 1 708 dekar.  
I alt gjennom sommeren er det plantet 340 
dekar, avstandsregulert 837 dekar og 
forhåndsryddet 641 dekar. I tillegg er det 
gjort supleringsplanting på rundt 75 dekar. 

Langtidsplan 2016 – 2023 
Som forutsatt fra kommunestyrets side ble 
det i 2015 utarbeidet en grundig langtidsplan 
for driften av kommuneskogen. Plan for 2016 
– 2023 ble godkjent i Åsnes Kommunestyre 
den 21. september 2015. 
Denne planen er grunnlaget for de årlige 
budsjetter og handlingsplaner. 
Langtidsplanen skal rulleres minimum hvert 
4. år og ny plan for de neste 8 år fremlegges 
til kommunestyret i september 2019. 

 

Eiendomsforvaltning 
Det ligger inne i langtidsplanen at det bør 
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gjøres enkelte strukturendringer i 
eiendommene. Dette kan være makeskifte, 
mindre frasalg og mindre innkjøp av 
eiendom.  
Dette rapporteres tilbake til kommunestyret 
en gang i året.  

Følgende er gjennomført i 2018: 

• Noen mindre grensejusteringer 
• Frasalg av 20 dekar i Meiningen til 

nabobruk for dyrking 
• Sluttført jordskifte i Gråberget for 

tilrettelegging av salg av 10 
hyttetomter som nå er bygslet 

• Forberedelser for noen makeskifter 
som kommer i 2019 

 

Johnny Strand (t v) og Fred Sletten har merket mange 
kilometer med linjer i kommuneskogen. 

Oppfrisking av våre skoglinjer ble utført både 
i 2017 og 2018 og det kommer en del til i 
2019. 

Det er gjort avtale med Åsnes Finnskog IL om 
bruk av snøscootertrasè i henhold til vedtak 
fattet av Åsnes Kommunestyre.  

Arbeidet med eiendomsforvaltningen er 
omfattende og tar mye tid. Særlig gjelder det 
den offentlige behandlingen som fradeling, 
oppmåling, skylddeling, konsesjoner, sletting 
av utgåtte heftelser og tinglysning. 

Skogbranner 13 – 23. juli 2018 

Sommeren 2018 ble en farlig tørkesommer. 
Lynnedslag i Losåsen om ettermiddag den 13. 
juli ble kritisk, men med god innsats av 
mange involverte mannskaper ble omfanget 
begrenset. 

 

Dagene med bistand til etterslokking med brannmester 
Jo Midtsundstad og Bjørn Rune Nordtorpet fra 
brannkorpset og Jan Tore Lilleaasen fra 
skogbrannberedskapen. 

Mannskap fra skogbrannberedskapen og 
frivillige deltok i dagene etter på vakt og 
etterslokking. Det viste seg og være meget 
nødvendig da det blusset opp mange ganger 
etterpå. Det var vakt og oppsyn følgende uke.   
. De første vaktene var 5 mann på stedet og 
senere trappet ned til siste oversyn. 
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Lørdag 14.7 var disse i aktivitet: 
Fra venstre: Ola Martin Kveseth, Trond Christensen, 
Kjetil Aandstad, Halfdan Mælum og John Amundgaard. 

Det hører med til oppsummeringen at det 
også ble skogbrann ved 
Vermundsdammen/Gravbergsvegen 17. juli 
og Grenberget den 23. juli. Begge disse 
gjorde begrensede skader takket være godt 
organisert arbeid og iherdig innsats av 
mange. 

 

Lars Erik Nymoen og Kent Roger Guttormsen med 
etterslokking i Losåsen søndag 15. juli 2018 

Veger 
Kommuneskogen er deltager i rundt 60 veger 
tilknyttet skogeiendommene. Samlet sett har 
vi omtrent 72 000 ansvarsmeter.  
Kynndalsvegene og vegnettet i Sørsåsen og 
Rotberget er organiserte i egne SA. I 

Tyskeberget er vi med i Øvre Tyskeberget 
Veger SA.  

2018 ble et aktivt år med ulike vegprosjekt 
som var planlagt over tid.  Det største løftet 
var ny bilveg nord i Haukåsen på 1800 meter. 

 

Arbeidene ble utført av Vermundsjøen 
Bioenergi og grus ble levert fra 
Kynndalsvegene sitt steinbrudd i Åsnes 
Kommuneskoger ved Kringsjå. Brodahl 
Grusforretning ordnet med utkjøring av 
bærelag og slitelag.  

 

 

Roger Sagerud med gravemaskinen 

 

Planlegging, stikking og utforming er en 
vesentlig del av vegbyggingen. Vi hadde her 
bistand fra Uthushagen Plan og oppfølging av 
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Fylkesskogmester Tore Holaker. 
 

 

Fra venstre: Roger Sagerud, Tore Holaker, Roar 
Sagerud og Terje Uthushagen. 

Vi har inngått avtale med Solør Videregående 
skole anleggslinja i Våler om omlegging av 
skogsbilveg i Brattlia – Dagmoroa. Arbeidet er 
startet opp og forventes ferdig i løpet av 
2019. 

 

Opprustet «Torpvegen» i Flobergsætra utført 2018  

 

 

Samarbeidsmøte og befaring med Bjørn Ola Bredvold 
og Thomas Fredrik Bredvold på vegen til 
Sebubergshemmet i august 2018 før arbeidene ble satt 
i gang.  

Skogshusvær/koier 
I Åsnes Kommuneskoger er det i alt 17 
koieanlegg/skoghusvær. Disse er ikke lenger i 
bruk i forbindelse med ordinært skogbruk, 
men noen leies ut i forbindelse med jakt og 
friluftsliv.  
I 2018 er det gjort en enkel hovedplan for hva 
som skal gjøres med disse. Mer detaljert 
planlegging vil bli iverksatt i 2019 når 
kommunens arealplan er vedtatt. 
Det er gjennomført noe mindre vedlikehold 
og rydding i 2018. 

 Verneplaner 
Det ble i 2014 fremmet tilbud til Staten om 
frivillig vern av aktuelle områder er i 
Sævsjøberget og toppen av Tyskeberget. 
Stortinget har vedtatt 10 % vern. 

I oktober 2018 ble det inngått avtale om 
frivillig vern av samlet 1593 dekar i Brenninga 
i Sævsjøberget. Av dette var 1100 da 
produktivt, 290 da myr/tjern  og 203 da MIS 
område. 

Frivillig verning  forventes å bli endelig 
vedtatt i statsråd sommeren 2019. 
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Jakt 
Det er nå løpende avtaler frem til og med 
2018 for de fleste områder.   
Hovedtrekk for elgjakt at lagene betaler en 
fast sum for jakttilgangen og så etterbetaler 
for dyr som felles. 

Ny avtaler for 3 år er gjort i januar 2019. 

Rådyrstammen ser ut til å være i vekst. 
Det ble felt 19 elger og 22 rådyr i 
kommuneskogen i 2018. Dette er en liten 
økning fra 2017. 
Med økende rovdyrtrykk i vårt område, er 
dette en utfordring for utøvelse av jakt og 
dermed å få tilfredsstillende inntekter.  

Det er i 2015 inngått avtale med Åsnes Jeger 
og Fiskeforening om småviltjakt og 
administrering av rådyrjakta. Vi anser denne 
nye avtalen som en prøveordning for begge 
parter og avtalen gjelder ut året 2018. Videre 
inngår leie av 3 skoghusvær i avtalen.  

Ny avtale vil bli gjort i 2019. 

Det skal endres løpende avtaler med Åsnes 
JFF og Åsnes Skytterlag om leie av 
skytebanene i Haukåsen. Det har 
fremkommet en del feil i avtalene i forhold til 
tinglyste avtaler og det er behov for fornyelse 
og endring i forbindelse med utbedring av 
baneleggene.  

Avtaler 

Tilknyttet Åsnes Kommuneskoger er det 
inngått mange avtaler med ulike formål.  I alt 
er det registret rundt 200 avtaler. De 
vesentligste er i forbindelse med veger, leie 
av arealer, bygsling og en rekke avtaler som 
går på kraft- og telelinjer. Videre har vi 
fornyet samarbeidsavtale med Solør 
Videregående Skole, Sønsterud Skogskole. 

Våre avtaler blir fortløpende vurdert og 
fornyet avhengig av behovet for dette. 

  
Jan André Rauken og Martin Myrvang hadde faglig 
gjennomgang med Terje Hammer fra Glommen Skog i 
forbindelse med tynning i Kjellåsen. 

 
Samarbeid – leveranser 
Større drifter i skogen har vært ute på tilbud 
og mindre drifter og tiltak ved innhenting av 
tilbud. Enkelte mindre tiltak er avtalt med 
operatører der dette har vært 
hensiktsmessig. Det er løpende 
samarbeidsavtale avtale med Solør 
Videregående Skole Sønsterud og Glommen 
Skog om hogst, tynning og skogpleie for 
undervisning og praksis. Videre er det 
tilsvarende avtale med SB Skog og Trond 
Holter om opplæring i kjøring av 
hogstmaskin. 

Disse avtaler er tilrettelagt for å gi skolen 
tilgang til øvelse og et godt 
undervisningstilbud ved skolen. 

Åsnes kommuneskoger vil i fremtiden få stort 
volum for tynningsdrifter i furu. Dette er et 
meget viktig arbeid som krever god innsikt, 
stor forståelse for utvelgelse og godt 
planlagte drifter. Det økonomiske utbytte blir 
ikke like godt som ved sluttavvirkning, men 
her legges grunnlaget for skogens verdi i  
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fremtiden både med bedre økonomisk 
tilvekst og kvalitet på virke. 
 

Kontorer 
Selskapet leier kontorer i Kaffegata 13 som 
har tilfredsstillende funksjoner tilpasset 2 
kontorplasser. 
 

 Miljø 
Selskapets virksomhet er tilpasset normer for 
moderne skogsdrift og etter de 
miljøstandarder som er i norsk skogbruk. 
Våre utøvere tilpasser seg og retter seg etter 
de samme miljøstandarder. Skogbransjen 
samlet sett har stor fokus på dette. 

 

 

 

Sønsterud Skogskole har opplæring i 
hogstmaskinkjøring i samarbeid med Trond Holter og 
det var tilrettelagt for opplæringshogst i Åsnes 
Kommuneskoger ved Fellesbeitet i Buttaråsen. 
Fra venstre: Julian Lilleby fra Furnes, Trond Holter,  
Christoffer Houmsmoen fra Elverum og faglærer Ola 
Nymoen. 

 

 

 

Styret takker alle for et godt samarbeid gjennom året 2018 ! 

Flisa den 12. februar 2019 

 

Åsnes kommuneskoger KF 

 

 

     Knut Aandstad  Frank Bjørneseth              Tonje Lillemo  Svein Olav Sjølli

 


