
Årsmelding 2020 

Follo Skogeierlag – Viken Skog SA 

Follo Skogeierlags styre har bestått av: 

Leder Hanne Granerud, sekretær/nestleder Lars Rustad, kasserer Harald Wærnhus, 

Studieleder Ole Egge, styremedlem Sigve Bylterud.  

 

Andelseiermøte med årsmøtefunksjon samt årsmøte i skogeierlaget ble ikke avholdt 2020 

på grunn av Coronapandemien. Styret har fortsatt i sine funksjoner én periode til.  

    

Styret i skogeierområdet har hatt 5 ordinære styremøter. I tillegg til styremøtene har det 
vært noen ad hoc møter på Teams eller telefon. 

 

Aktuelle saker: 

• Planlagt aktiviteter for året 

• Viken sin driftsorganisasjon, funksjonsmåte og konkuranseevne  

• Bekymringsmeldinger om at konkurrenter tar stadig større markedsandeler i vårt 

område 

• Skogbruksplanlegging 2021 

 

 

 

Leder har i meldingsåret deltatt i  

• 4 regionale ledermøter i regi av Viken 

• Møte med landbrukskontoret om SMIL/SMNK-midler  

• Årsmøte i Viken Skog SA 

• Arrangering av en skogdag og holdt et innlegg der man debatterte moderne 
skogbruk og alternative former for hogst etter initiativ fra Varaordføreren på 
Nesodden 

• Deltatt på åpent folkemøte med gruppediskusjoner om klima og miljø på 
Nesodden 

• Diskusjoner med administrasjonen i Viken og skogeiere på Nesodden angående 
kommunens ønske om å innføre meldeplikt for hogst.  

 

 

 

 



 

Representanter fra styret har i tillegg til styremøtene deltatt i:   

• Medvirkningsmøte om mulig fremtidig markagrense i Frogn kommune. 

Representanter fra styret har sendt 

• Innspill til planprogram naturmangfold i Nordre Follo fra Follo skogeierlag. 

• Innspill til «melding om oppstart av vernearbeid for deler av Østmarka» 

• Tømmertransport på kommunale veier. 

 

 

Follo skogeierområde har 373 andelseiere ved utgangen av 2020. I meldingsåret har det 

vært 8 innmeldinger og 14 utmeldinger. Det har vært 4 ordinære utmeldinger, 7 

utmeldinger på grunn av overdragelse og salg og 3 utmeldinger på grunn av dødsfall. 

I 2020 leverte 84 leverandører totalt 63 534kbm tømmer. I 2019 ble det levert 84 639 kbm. 

 

10. mai 2021 

 

 

Styret i Follo Skogeierlag 

 

 

Hanne Granerud            Lars Rustad   Ole Egge 

           

 

Harald Wærnhus    Sigve Bylterud    

             


