
                                                                                                                                                 
 
 

Årsmelding 2018 for Midtre Vestfold Skogeierområde og Midtre 

Vestfold Skogeierlag. 

 

Styret: 

Styret er det samme i skogeierlaget og skogeierområdet. Andebu, Sandar og Stokke 

skogeierlag, ble på årsmøtet i 2017 slått sammen til et lag, Midtre Vestfold Skogeierlag. 

Skogeierlagets oppgave er kun å forvalte innestående kapital til nytte for andelseierne i 

laget. Det praktiske arbeidet skjer i regi av skogeierområdet. Det skrives dermed en felles 

årsmelding for de to organisasjonene. 

 

Styret har bestått av, leder Magne Gran, studieleder Kjell Arne Bø, sekretær Ragnhild Hallenstvedt. 

Styremedlemmer Bjørn Otmar Berg, Berit Svensson og Espen Revfem. Vara til styret, 

Andre Larsen, Jeanette Dal og Ståle Horntvedt. 

 

Styrets arbeid: 
- Det er holdt 3 styremøter. 

- Leder Magne Gran møtte på årsmøtet for Viken. 

- Leder har deltatt på 2 heldagsmøter for tillitsvalgte i Viken og 3 kveldsmøter for områdeledere og 

nye tillitsvalgte. Berit Svensson og Ragnhild Hallenstvedt deltok på kveldsmøte for nye tillitsvalgte. 

- Magne og Kjell Arne har hatt budsjettmøte med skogbrukssjefen i Sandefjord Kommune angående 

fordeling av tilskuddsmidler og rentemidler på skogfondskonto i kommunen 

- Magne, Kjell Arne og Berit møtte i oktober i Skognettverket i Vestfold. 

 

Arrangementer: 
 

Kappedag 

I januar arrangerte vi i samarbeid med Nedre Lågen Skogeierområde kappedag i Hvarnes. Frammøte 

var godt på tross av ufyselig vær. Vi var innomhus omtrent halve tiden.  

 

Bløtkakemøte 

Tradisjonsrike bløtkakemøte ble holdt på Solhaug ungdomslokale i Andebu med over 100 fremmøtte. 

Det ble gitt informasjon fra Håkon Bingen Viken og Ellen Finne fylket. hor Gotaas kåserte om Norges 

skihistorie. Andebu Bondelag var medarrangør. 

 

Hælja hime og åpen gård 

Midtre Vestfold Skogeierområde deltok i august på «Hælja Hime» i Andebu og Åpen Gård hos Trygve 

Abrahamsen på Haukerød. Begge arrangementene hadde over tusen besøkende. Veldig godt fornøyd 

med det. 

 

Skog i skolen 

Vi arrangerer i samarbeid med Vestfold skogselskap, «Skog i skolen» for niende klassetrinn på 

Andebu Ungdomsskole, der ca nitti elever deltar hvert år.  



                                                                                                                                                 
 
Familieskogdag. 

I slutten av september hadde vi sammen med kommune, skogselskap og 4H skogdag i Storås. 4H 

hytta var åpen med kiosk og aktiviteter. Vi grillet, Sanella Jacobsen og Ellen Finne tok med seg 

frammøtte på skogtur, og Motorservice AS hadde stand med skogsutstyr. Ca 100 store og små møtte 

opp. 

 

Høstmøte 

I november arrangerte styret høstmøte i Midtre Vestfold Skogeierområde, på menighetshuset i 

Andebu. Ca 40 medlemmer møtte fram. 

Tema for kvelden var: 

Orientering om årets skogbrann, Carl F. Jacobsen, Sandefjord kommune 

Skoghygiene- tilstand og hva er prognosene fremover, Ellen Finne, fylkesmannen i Vestfold 

Tilskuddssatsene og investeringer frem til høst 2018, Sanela Jacobsen, Sandefjord kommune 

Hvordan prises tømmerkjøp i Viken, Bjørn Magne Berg, produksjonsplanlegger Viken skog 

Avsetting og avvirkning, Håkon Bingen, Skogbruksleder Viken skog 

 

Tømmer og marked 2018 

I februar deltok styret på Vikens egen Tømmer og Marked konferanse.  

 

Virkesleveranser 2018 fra Midtre Vestfold 

 

 
 

 

 

 

 

 


