
Til: Viken Skog medlemmer i Aurskog, Blaker, Sørum og Fet 

Fra: Styrene i Aurskog Skogeierlag og Blaker og Sørum Skogeierlag 

 

Aurskog/Sørum 1. oktober 2019 

 

Forslag om å slå sammen Aurskog Skogeierlag med Blaker og Sørum Skogeierlag 

 

Viken Skog vedtok på sitt årsmøte i april 2019 å legge ned skogeierområdene og disse forsvinner fra 

1. januar 2020. I vår geografi har vi tilhørt Østre Romerike skogeierområde som blir lagt ned 1. 

januar. Arbeidsoppgaver som har vært utført av områdene vil heretter måtte håndteres av 

skogeierlagene. Skogeierlagene blir nå et direkte bindeledd mellom det enkelte medlem og Viken 

sentralt. I mange skogeierområder har skogeierlagene allerede slått seg sammen. I Østre Romerike er 

skogeierlagene i Aurskog og Blaker & Sørum fortsatt egne lag, mens Fet skogeierlag er nedlagt. Viken 

Skog har utfordret skogeierlagene til å vurdere sammenslåing i større enheter for bedre å kunne 

ivareta medlemmenes interesser. 

Styrene i Aurskog Skogeierlag og Blaker og Sørum Skogeierlag har svart på denne utfordringen ved å 

snakke sammen og vurdere om det er hensiktsmessig at de to lagene slår seg sammen til ett 

skogeierlag. Styrenes vurdering så langt er at vi tror det kan være hensiktsmessig. Vi ser for oss å 

invitere medlemmer i Fet til å bli med i det nye skogeierlaget. Vi må forholde oss til at områdene 

forsvinner og vi tror at ved å slå oss sammen kan vi oppnå følgende: 

- Vi står sterkere sammen som ett stort lag i stedet for to mellomstore 

- Sammen får vi større tyngde inn mot Viken sentralt 

- Det blir flere skogeiere til å jobbe med aktiviteter som skogdager, kurs o.l.  

- Vi står sammen lokalt for å fremme skogeiernes synspunkter i debatter i forhold til 

kommunene, andre myndigheter og publikum generelt   

- Det bør bli enkelt å rekruttere tillitsvalgte  

En eventuell sammenslåing av de to lagene krever selvfølgelig tilslutning fra årsmøtene i begge lag. 

Styrene legger nå opp til en prosess der vi ønsker innspill fra Viken medlemmer. Hva mener dere, bør 

vi slå oss sammen?  Under er det listet opp navn og telefon til styremedlemmene i lagene. Ta kontakt 

og si hva du mener!  Hvis tilbakemeldingene fra medlemmene er positive vil prosessen i retning 

sammenslåing fortsette. Styrene vil da sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte i henholdsvis 



Aurskog Skogeierlag og Blaker og Sørum Skogeierlag. Hvis begge årsmøtene slutter seg til et forslag 

om sammenslåing vil det bli et konstituerende årsmøte i det nye sammenslåtte skogeierlaget 

umiddelbart etterpå. Vi tar sikte på avholde disse årsmøtene i overgangen november/desember.  

Men i første omgang ønsker vi altså din tilbakemelding. 

 

 

Styret i Aurskog Skogeierlag Styret i Blaker og Sørum Skogeierlag 

Morten Haugerud 91787630 Bjørnar Sæther 95769703 

Geir Ellingsen 48168318 Jan Frode Løkken 97768692 

Harald Haneborg 91114477 Håvard Thoreid 93601916 

Jon Syver Sundby 93239240 Nils-Erlend Nysted 93037144 

 

 

 

For styrene i Aurskog Skogeierlag og Blaker og Sørum Skogeierlag 

 

 

 

 

Morten Haugerud           Bjørnar Sæther 


