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Ringerike skogeierområde avvikles våren 2020 og Ringerike Skogeierlag bes om å 

underskrive en ny samarbeidsavtale med Viken Skog SA. Styret i Ringerike skogeierlag 

mener at dette er en vedtektsendring som krever behandling på vårt årsmøte. I tillegg 

kommer spørsmålet om vi i tillegg skal slå oss sammen med Hole skogeierlag. 

 

Styret i Ringerike Skogeierlag anbefaler at laget underskriver samarbeidsavtalen med Viken Skog SA, 

og vi mener at vi bør slå sammen skogeierlagene i Ringerike og Hole hvis Hole ønsker dette. Vi 

anbefaler at våre oppsparte midler (og gamle fond) øremerkes «Informasjon og utdanning av 

fortrinnsvis barn og ungdom i hele vårt distrikt med tanke på skog og natur», og dermed ikke inngår i 

driftsmidler/honorarer i skogeierlaget. (Deler av midlene har de siste årene blitt benyttet til 

skoleskogdag for 9-klassinger på Ringerike, samt økonomisk støtte til skogsmaskinparken på 

skogskolen på Saggrenda og den historiske filmen om skogindustrien på Ringerike.) 

 

Vennligst les videre informasjon under, samt gi oss GJERNE tilbakemelding innen 1. februar med 

spørsmål eller synspunkter. Spesielt er det viktig at du gir oss beskjed om du er uenig i styrets 

innstilling. Slik kan vi lodde stemningen ute blant dere medlemmene, og styret og valgkomitéen 

kan forberede årsmøtet/avtaler slik medlemsmassen ønsker!  

 

Kontakt Thrine-Lise Tryterud på e-post: thrine.lise@online.no eller SMS: 995 36 141). 

 

Dagens organisasjonsstruktur for Viken Skog SA ble sist endret i 2011 med etablering av 27 

skogeierområder som valgkretser. I Ringerike skogeierområde som da ble opprettet, inngikk 

Ringerike skogeierlag og Hole skogeierlag. Parallelt med skogeierområdene eksisterte fortsatt de 

fleste av skogeierlagene (40 stk i 2018). Halvparten av disse har identisk navn og styre som 

skogeierområdet. Aktivitetsnivået varierer vesentlig mellom områder og lag, og det er fortsatt stor 

forvirring i forhold til strukturen og oppgaver, samt vansker med årsmøter og rekruttering av nye 

tillitsvalgte. Mange identifiserer seg fortsatt mer med skogeierlagene enn skogeierområdene.  

 

Ringerike Skogeierlag er en selvstendig forening med egne vedtekter og eget organisasjonsnummer. 

Årsmøtet er skogeierlagets øverste organ. Vedtektene sier at medlemskap forutsetter andelseierskap 

i Viken Skog BA (nå SA) som også gir medlemskap i Norges Skogeierforbund. Ringerike skogeierlag 

(tidligere Norderhov-, Tyristrand- og Ådal skogeierlag) underskrev i 2011 en samarbeidsavtale med 

Viken Skog BA, hvor hovedformålet for skogeierlaget da ble innskrenket til kun å forvalte lagets 

kapital til det beste for medlemmene.  

 

Årsmøtet 2018 i Viken Skog SA vedtok å opprette et Vitaliseringsutvalg for å vurdere 

organisasjonsstrukturen, herunder antall skogeierområder og deres funksjon og virkeområde, med 

det formål å skape en vital, attraktiv og kostnadseffektiv organisasjon. Vitaliseringsutvalget leverte 

sin rapport, med flere hovedpunkter, til årsmøtet 2019 i Viken Skog SA. 

 

Årsmøtet 2019 i Viken Skog SA vedtok å avvikle skogeierområdene og gjeninnføre skogeierlagene 

som valgkrets. Samtidig ba årsmøtet styret i Viken Skog SA om å henvende seg til styrene i 

skogeierlagene for oppfølging av Vitaliseringsutvalgets forslag, og samtidig be disse vurdere 
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sammenslåing med andre skogeierlag der avgrensningen avviker fra dagens skogeierområder, eller 

det har oppstått endringer i kommune-/regionstruktur som gjør det naturlig med en slik vurdering. 

Ringerike Skogeierområde oppløses fra og med årsmøtet våren 2020. 

 

Ringerike skogeierområde og Ringerike- og Hole skogeierlag har i høst hatt et fellesmøte med Vikens 

organisasjonssjef Olav Bjella for å få informasjon om Vitaliseringsutvalgets innstilling samt om 

forslaget til ny samarbeidsavtale mellom skogeierlagene og Viken Skog SA. Ringerike- og Hole 

skogeierlag hadde i tillegg nå før jul et felles styremøte for å diskutere prosessen videre. Begge 

lagene informerer nå sine medlemmer, og ønsker eventuelle spørsmål/tilbakemeldinger NÅ, slik at 

årsmøtene kan forberedes og saksgangen videre forenkles. 

 

Forslaget til den nye samarbeidsavtalen mellom Ringerike Skogeierlag og Viken Skog SA bygger på 

avtalen som gjaldt fra 2006 til 2011, og er mer forpliktende for begge parter enn dagens (dvs. at 

skogeierlaget nå får tilbake skogeierområdets oppgaver): 

«Skogeierlaget er en del av skogeiersamvirket og skal i samsvar med formålet til Viken Skog SA 

arbeide for å sikre langsiktig råderett og avkastning på andelseiernes skogeiendommer. Skogeierlaget 

skal bidra til dette gjennom følgende oppgaver: 

 Ved felles opptreden å ivareta medlemmenes næringsinteresser og skogbrukets omdømme. 

 Være et bindeledd mellom medlem/andelseier og andelslaget (Viken Skog SA), herunder 

være valgkrets for utsendinger til andelslagets årsmøte, og bidra til å fremme andelslagets 

oppslutning og markedsposisjon i skogeierlagets område. 

 Arbeide for faglig utvikling og aktivitetsfremmende tiltak for skogbruket i skogeierlagets 

område. 

 Ivareta privat eiendomsrett og arbeide for gode lokale politiske rammevilkår og lokal 

forståelse for skogbruk og utmarksnæring. 

 Være høringsinstans i saker Viken Skog SA eller Norges Skogeierforbund ønsker å drøfte i 

skogeierlagene.  

Skogeierlaget er også, i tråd med egne vedtekter, ansvarlig for forvaltning av sin kapital til størst 

mulig nytte for skogeierne i skogeierlagets område.» 

 

Ringerike Skogeierlags årsmøte må også, ved underskriving av ny samarbeidsavtale med Viken Skog 

SA, vedta nye vedtekter. Det er vedtatt normalvedtekter på Viken Skog SAs årsmøte 2019, med 

enkelte endringer gjort i ettertid ut fra tilbakemeldinger fra flere skogeierlag. Skogeierlagene kan 

ellers gjøre egne tilpasninger i vedtektene, så fremt de ikke er i strid med normalvedtektene.  

 

Hvis skogeierlagene inngår samarbeidsavtalen med Viken Skog SA, vil laget få økonomisk støtte 

(fordelingsnøkkel) til aktiviteter og styrehonorar. Hvis skogeierlagene ikke velger å underskrive 

samarbeidsavtalen med Viken Skog SA, må de opprette et eget valgstyre for denne regionen kun for 

å velge utsendinger til Viken Skog SAs årsmøter.  

 

Gi beskjed til Thrine-Lise Tryterud (e-post: thrine.lise@online.no. SMS: 995 36 141) hvis du ønsker 

kopi av Vitaliseringsutvalgets rapport, ny samarbeidsavtale mellom Ringerike Skogeierlag og Viken 

Skog SA, gjeldene vedtekter eller nye normalvedtekter.  

 

Mvh styret i Ringerike Skogeierlag, 8. januar 2020. 

Tone Fogth, Ola Stave og Thrine-Lise Tryterud.  
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