
Årsberetning for Nedre Romerike skogeierlag 2020 - 2021 

 
 

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 3 digitale styremøter i perioden. 

 

Deltakelse på møter og kurs 

Styret har representert skogeierlaget på ulike eksterne møter: 

 

• Områdeledermøter og Regionale fagmøter 

• Møter i RL-rådet 

• Digitalt årsmøte i Viken Skog 

• Kontaktutvalget for skogbruket på Hadeland og Nittedal 

• Styrets medlemmer har deltatt på møter ved alle tre landbrukskontorene 

 

 

Andelseiermøtet 

Skogeierlagets årsmøte den 23. mars 2020 ble avlyst pga. korona-pandemien. Formalkrav 

ihht. Viken Skogs vedtekter krevde at vi avholdte et andelseiermøte den 18. mai. Dette ble 

gjennom ført digitalt med 6 andelseiere tilstede og 4 representanter fra Viken Skog. Møtet 

behandlet mandater og foretok valg til Viken Skogs årsmøte. Skogbruksleder Ivar Smedsrud 

informerte om lokale forhold og situasjonen i vårt eget skogeierområde. 

 

Arrangementer 

Pga. korona-pandemien har det ikke blitt avholdt noen arrangementer. 

 

Annet 

Det er fortsatt en utfordring at vi har tre landbrukskontorer å forholde oss til. Styret har ikke 

fått høstet erfaringer med dette pga. det spesielle året vi har vært igjennom. 

 

I anledning verneplanprosessen for Østmarka har styret tenkt å invitere 

saksbehandler/fagperson som jobber med dette som kan komme og informere på årsmøtet 

2021, eventuelt i eget møte. I starten av prosessen var intensjonen at alle berørte bruker- og 

samfunnsinteresser skulle identifiseres, vurderes og avveies opp mot hverandre før det fattes 

et endelig vedtak. Departementet sier at intensjonen er å gi Østmarka nasjonalpark-status og 

at vern av privateid grunn skal være frivillig. Hvordan har dette gått? En eventuell verneplan i 

Østmarka vil innbefatte arealer i Lørenskog og Rælingen som allerede har naturreservat-

status. Styret planlegger et medlemsmøte om Østmarka i løpet av høsten 2021. 

 

Mange av våre medlemmer har deltatt på webinar om ungskogpleie og bruk av skogfond som 

ble arrangert av Landbrukskontoret i Lillestrøm. 



 

Antall andelseiere i Nedre Romerike skogeierlag per 31.12.2020 er 170.  

Det er en nedgang fra 176 andelseiere i fjor. 37 andelseiere leverte virke i 2020. 

 

 

Oversikt over tømmeromsetningen i Nedre Romerike skogeierlag for de siste fem årene: 

 

År 2016 2017 2018 2019 2020 

m3 omsatt virke 
totalt 25 784 23 784 28 180 27 948 25 969 

 

Økonomisk resultat: 

Årsresultatet for Nedre Romerike skogeierlag viser for 2019 et underskudd på kr. 5.462,25 og 

for 2020 et overskudd på kr. 614,91. 

Styret foreslår for årsmøtet at underskuddet fra 2019 overføres fra lagets egenkapital og at 

overskuddet fra 2020 legges til på lagets egenkapital. 

 

Nittedal 10.05.2021 

Styret i Nedre Romerike skogeierlag 

 

 
 

Jon Arild Huseby 

 

 

 
 

Halvor Lervik  Jahn Olav Holmerud  Arne Bjørnholt  Kristoffer Øksne 


