
Nore og Uvdal skogeierlag 
Årsberetning 2018 

 

Årsmøtet 2018 ble avholdt på Idrettsskolen 4. april i forkant av årsmøtet i Viken Numedal 

samme dag. 

Styret har bestått av:  

Arve Lund, leder, Odd Erling Remme, Egil V. Eide og Nils Strømmen (vara). 

Odd Erling er nestleder og kontaktperson med ansvar for lagets utstyr. Egil er kontaktperson 

med ansvar for sikringsradioen. 

Arve og Egil er medlemmer i styret i Viken Numedal, med Egil som vara. 

Medlemmer 

I følge liste fra Viken skog (januar 2019) har laget 231 medlemmer, dvs. at det er ingen store 
 endringer i medlemstall. I 2018 var det 2 utmeldinger, og i tillegg var det 2 utmeldinger i  
forbindelse med eiendomsoverdragelser. Fire nye medlemmer har meldt seg inn i laget. 
 
Lagets formål 

I følge vedtektene er skogeierlagets formål: 

- Å ivareta medlemmenes næringsinteresser 

- Å være bindeledd mellom medlem og Viken Skog 

- Å arbeide for faglig fremgang i skog og utmark i skogeierlagets område 

- Å ivareta privat eiendomsrett, arbeide for gode lokale politiske rammevilkår og lokal 

forståelse for skogbruk og utmarksnæring 

 Skogeierlagets virksomhet:  

Det har i meldingsåret vært holdt tre styremøter og ellers har medlemmene kommunisert på  
sms, e-post og telefon. 
 
Det er avholdt to medlemsmøter (11.6. og 19.9.) med henholdsvis 25 og 15 frammøtte. 
Møtene er holdt på Rødberg hotell, og laget har dekket utgifter til lokalleie og enkel 
servering. Årsmøtemiddagen gikk av stabelen på nyåret med 27 deltagere. Svein Ekanger fra 
Viken Skog og Lars-Inge Enerstvedt holdt interessante innlegg om frivillig skogvern.   
Styret har deltatt i møte med kommunen og brannsjefen om skogbrannberedskap. Styret 

takket brannvesenet for den gode innsatsen under årets tørkesommer og stilte med kake i et 

møte hos brannsjefen.  

Tre innlegg er publisert på www.numedalsnet.no (årsmelding 2017, skogbrannberedskap og 

takk til brannvesenet for innsatsen i sommer). 

  

http://www.numedalsnet.no/


 

Styret er representert i Kontaktutvalget for landbruket i Nore og Uvdal kommune. Viktige 

saker har vært bruk av skogbrukets rentemidler for 2019 og behov for midler til jord- og 

skogbrukstiltak i 2019 (SMIL og NMSK). Kontaktutvalgsmøtene er ellers en nyttig møteplass 

for faglagene i kommunen. Diskusjon om og samordning av aktiviteter er på agendaen.  

Sikringsradioen 

Det lokale skogeierlaget har overtatt ansvaret for radiosikringsomformerne på Vikuhovda og 

Kravikåsen. I samarbeid med kommunen, brannvesenet og Ole Petter Skjerven er senderne 

blitt oppgradert i løpet av høsten med brenselscelle som går på metanol. På den måten har 

vi sikkerhet for energiforsyning gjennom vinterhalvåret. Styremedlemmer har deltatt aktivt i 

et ganske omfattende arbeid med klargjøring av kasser, transport til senderne og montering. 

Brannvesenet har stilt ATV med henger til disposisjon og ellers verkstedfasiliteter. Tore 

Kravik og Lars Staale Flåta har tatt på seg tilsynsansvaret for henholdsvis Kravikåsen og 

Vikuhovda. Styret berømmer alle som har deltatt og er svært takknemlig for frivillig innsats 

og engasjement.   

Medlemskap i Viken Skog (og Norges Skogeierforbund),  

blir ivaretatt gjennom Viken Skog Numedal skogeierområde. Flere medlemmer har deltatt på 

interessante og vel gjennomførte arrangementer i regi av Viken Skog Numedal. En endelig 

sammenslåing av skogeierlagene i Numedal har styret i Numedal skogeierområde foreløpig 

lagt på is, i første omgang i påvente av at Flesberg gjennomfører en ny skogbruksplan. 

Skogeierlagets utstyr/redskaper 

Tinerne er plassert på Søre Skjønne hos Øyvind Utveig, Drammen-slodden er nå oppgradert 

med kraftig pallegaffel for direkte transport og blir plassert på Søre Skjønne. Vegskrapa har 

behov for noe vedlikehold. Prisene for leie av materiell må gjennomgås. Utleie samordnes av 

Odd Erling Remme. 

Regnskap og økonomi 

blir utført av Viken Skog sentralt etter anvisning og i forståelse med leder. Lagets økonomi er 

meget god. Styret har drøftet hvordan lagets kapital kan forvaltes og foreslått noen konkrete 

aktiviteter. Et notat vil bli utarbeidet om dette og forelagt medlemmene på et møte. 

 
Nore, 26.02.2019 
 
For Styret  
Arve Lund 
leder  


