
Årsberetning for Nedre Romerike skogeierlag 2019 - 2020 
 

 
Styrets sammensetning: 
Leder:    Jon Arild Huseby, Skedsmo 
Nestleder:   Halvor Lervik, Skedsmo 
Kasserer:   Jahn Olav Holmerud, Rælingen 
Studieleder:   Arne Bjørnholt, Lørenskog 
Sekretær:   Kristoffer Øksne, Nittedal 
 
Valg- og innstillingskomité: 
Leder:    Hans Otto Tomter, Rælingen  
Medlemmer:   Fredrik Benterud, Lørenskog 
    Jørgen Thingelstad, Nittedal 
     
Organisasjon 
Det har blitt avholdt 2 styremøter i perioden. Styret har etter søknad fra Sagelvas Venner, 
Skedsmo historielag og Lørenskog historielag gitt 5.000, - kroner i støtte til bokutgivelsen 
«1520/2020 – En fortelling om verdiskaping gjennom 500 år - Fra Sagelvas kilder til Nitelvas 
bredd». 
 
Deltakelse på møter og kurs 
Styret har representert skogeierlaget på ulike eksterne møter: 

 
• Områdeledermøter og Regionale fagmøter 
• Møter i RL-rådet 
• Orienteringsmøter om ny organisering av landbrukskontorene 
• Årsmøte i Viken Skog 
• Kontaktutvalget for skogbruket på Hadeland og Nittedal 

 
Andelseiermøtet 
På skogeierområdets årsmøte den 20. mars 2019 ble vanlige årsmøtesaker behandlet. I tillegg 
orienterte salgssjef i Viken Skog, Heidi Tandberg om situasjonen rundt selskapets drift og 
styremedlem og representant i Vitaliseringsutvalget, Erland Lundby orienterte om fremtidig 
organisering av Viken Skog. Årsmeldinga til Viken Skog ble også gjennomgått.  
Skogbruksleder Ivar Smedsrud informerte om lokale forhold og situasjonen i vårt eget 
skogeierområde. 
 
Arrangementer 
Nedre Romerike Skogeierlag arrangerte Sommertur til Ørje og Høland den 1. juni. 
 
Annet 
Skogeierlagets kommuner har det siste året fått nye landbrukskontorer. Fram til 31.12.2019 
var Nittedal, Skedsmo, Lørenskog og Rælingen samlet i samme landbrukskontor. Etter 
innføringen av Kommune- og Regionreformen har det skjedd store endringer. Skedsmo har nå 
felles kontor med Sørum og Fet på Sørumsand. Lørenskog og Rælingen har felles kontor 
sammen med Oslo hos Regionkontor Landbruk med kontorer i Lillestrøm (flyttet til 
Lørenskog i 2020), mens Nittedal har valgt å innlemme sin landbruksforvaltning til 
Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal med kontorer på Jaren. Disse endringene er 
utvilsomt en utfordring for Nedre Romerike Skogeierlag, i og med at vi får tre kontorer å 
forholde oss til, forskjellig forvaltningstradisjon, ulike dataverktøy og kartverktøy mv. Styret 
må gjennom det neste året få høste erfaringer og finne ut av hvordan Skogeierlaget skal 
forholde seg til fragmenterte Landbrukskontorer. 



Som Nittedals representant i styret har Kristoffer Øksne deltatt på 3 møter i Kontaktutvalget 
for skogbruket på Hadeland og Nittedal siden årsskiftet. Kontaktutvalget har møter med 
landbrukskontoret for innspill til skogbrukssaker. Av temaer kan nevnes høringsinnspill, 
skogsbilveier, klima- og energisaker, fordeling av rentemidler fra Skogfond, broprosjekt for 
skogsbilveier, skogkultur, skogstrategi og retningslinjer for NMSK-tilskudd. 
 
Skogeierområdene ble enstemmig vedtatt avviklet på Viken Skogs årsmøte i april 2019 og 
innebærer en gjeninnføring av skogeierlagene som valgkretser. Målet er at skogeierlagene gis 
utvidet ansvar og flere oppgaver. Vi håper at dette skal bidra til større lokalt engasjement, 
styrke lokaldemokratiet og oppslutningen om samvirketanken. Styret har signert ny 
samarbeidsavtale med Viken Skog som følge av omorganiseringen. 
 
14. november 2019 startet Regjeringen v/ Klima- og miljødepartementet opp 
verneplanprosessen for Østmarka hvor alle berørte bruker- og samfunnsinteresser skal 
identifiseres, vurderes og avveies opp mot hverandre før det fattes et endelig vedtak om ca. to 
år. Departementet sier at intensjonen er å gi Østmarka nasjonalpark-status og at vern av 
privateid grunn skal være frivillig. Styret stiller seg tvilende til at dette blir reelt. En eventuell 
verneplan i Østmarka vil innbefatte arealer i Lørenskog og Rælingen. Skogeierlaget har 
avventet å skrive høringssvar. Vi ønsker at Viken Skog skal være med-forfatter sammen med 
oss i et eventuelt høringssvar. 
 
Antall andelseiere i Nedre Romerike skogeierlag per 31.12.2019 er 176.  
Det er en oppgang fra 175 andelseiere i fjor. 41 andelseiere leverte virke i 2019. 
 
Tømmeromsetning i Nedre Romerike skogeierlag 2019: 
 

Kommune: Nittedal Skedsmo Lørenskog Rælingen Alle 
kommuner 

Sum, m3  16 929 8 631 23 2 365 27 948 
 
Oversikt over tømmeromsetningen i Nedre Romerike skogeierlag for de siste fem årene: 
 

År 2015 2016 2017   2018 2019 
m3 omsatt virke 
totalt 15 999 25 784 23 784 28 180 27 948 

 
Økonomisk resultat: 
Årsresultatet for Nedre Romerike skogeierlag viser for 2019 et underskudd på kr. 5.462,25 
Styret foreslår for årsmøtet at årets underskudd overføres fra lagets egenkapital. 
Trekkes fra skogeierlagets egenkapital: kr. 5.462,25. 
 

Nittedal 11.02.2020 
Styret i Nedre Romerike skogeierlag 

 
 

 
Jon Arild Huseby 

 
 
 

 
Halvor Lervik  Jahn Olav Holmerud  Arne Bjørnholt  Kristoffer Øksne 


