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Innledning 

 
Årsmøtet i Viken Skog oppnevnte i 2018 et utvalg (Vitaliseringsutvalget) som la frem sin 

innstiling for årsmøtet i 2019. Det ble der vedtatt å avvikle skogeierområdene og gjeninnføre 

skogeierlagene som valgkrets og lokalledd i Viken Skog. Samtidig vedtok årsmøtet å be 

styrene i skogeierlagene om å vurdere sammenslutning med andre skogeierlag der 

avgrensningen avviker fra dagens skogeierområder, eller det har oppstått eller vil oppstå 

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

 

Vedtaket på årsmøtet i Viken Skog innebærer at skogeierlagene får mer ansvar og mange nye 

oppgaver og ressurser til å gjennomføre disse, slik styrene i skogeierområdet har hatt siden 

2012.  

 

Med virkning fra 1.1.2020 ble Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune slått sammen med 

Drammen kommune. Med bakgrunn i dette ble det satt i gang arbeid med en prosess for mulig 

sammenslåing av skogeierlagene i Nedre Buskerud. Tidlig i prosessen gav Lier beskjed om at 

de ikke ønsket å gå videre i en prosess for sammenslutning av lagene i Nedre Buskerud i 

denne omgang.  

 

Styrene i skogeierlagene Eiker og Skoger samt Vikens andelseierne i Svelvik har gått videre i 

en prosess for sammenslutning til et skogeierlag som omfatter Drammen og Øvre Eiker 

kommuner 

 

Nedre Eiker Skogeierlag og Øvre Eiker Skogeierlag ble slått sammen til Eiker skogeierlag på 

begynnelsen av 2000 tallet. Senere ble dette skogeierlaget også skogeierområde. 

 

Skoger Skogeierlag inngikk i Drammen og Hurumlandet skogeierområde sammen med 

Røyken, Hurum og Lier. 

 

Strøm skogeierlag i Svelvik ble med virkning fra 1.1.2011 sammensluttet med andre lag nord 

i Vestfold til Nordre Vestfold skogeierlag som også har vært skogeierområde.  

 

Forslaget til etablering av Eiker og Drammen skogeierlag fikk ikke tilstrekkelig tilslutning i 

Eiker skogeierlag. Denne beslutningen er utgangspunktet for initiativet til å etablere 

Drammen skogeierlag.  

 

Arbeidsgruppen har bestått av Nils Erlend Aasnæs, leder i Nordre Vestfold skogeierlag, Svein 

Johnsrud, styremedlem i NVS og andelseier fra tidligere Svelvik, Finn Arild Stryken, medlem 

av styret i Eiker skogeierlag og representerer andelseier i tidligere Nedre Eiker, Harald 

Lysaker, andelseier i Nedre Eiker, Knut Olav Stryken, representerer andelseier i Nedre Eiker 

og Hans Eid Grøholt, styreleder i Skoger skogeierlag. 
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Hvorfor vurdere en samling av skogeierne/andelseierne i nye 

Drammen kommune? 

 

• Større innflytelse i utøvelsen av eierskapet i Viken Skog 

• Større innflytelse mot lokale myndigheter 

• Bedre økonomi – en større andel av budsjettet kan gå til å lage gode og attraktive 

arrangementer og tilbud til medlemmene 

• Potensiale for flere deltakere på skogkvelder og andre arrangementer 

• Et bredere rekrutteringsgrunnlag for valg av tillitsvalgte, og dermed bedre kompetanse i 

styret, for arbeid med ulike typer næringspolitiske spørsmål 

• Rasjonalisering av organisasjonsarbeidet med lavere kostnader totalt sett i 

skogeiersamvirket.  

• Grunnlag for å kunne utvikle samarbeidet med andre lag i regionen. 

 

 

Mål for samlingen av skogeiere/andelseiere:  
 

Hovedmål: 
Samlingen av skogeiere/andelseiere i Drammen kommune har som mål å bli en 

sterkere enhet som skal ivareta medlemmenes interesser gjennom utøvelsen av 

eierskapet i Viken Skog og i forhold til kommunene og samfunnet for øvrig. Det 

nye laget skal gi bedre arbeidsbetingelser for tillitsvalgte, som gjør verv mer 

interessante og utfordrende. Det igjen vil stimulere de best egnede medlemmene 

til å ta ledende verv.  
 

 

Delmål:  
• Være en aktiv premissgiver overfor Viken Skogs virksomhet og drift 

• Synliggjøre skogbrukets betydning for lokalsamfunnet og hva det betyr for 

lokal verdiskaping i sin helhet 

• Å arbeide for faglig utvikling og aktivitetsfremmende tiltak for skogbruket i 

skogeierlagets område 

• Å være et sterkere bindeledd mellom medlem/andelseier og andelslaget, og 

bidra til å fremme andelslagets oppslutning og markedsposisjon i 

skogeierlagets område 

• Bidra til å styrke faglig og sosialt miljø for medlemmene. 
 

 

Status, fordeler og ulemper ved en sammenslåing 

 

Skogeierlagene/skogeiere/andelseiere pr. 31.12.2019 i Drammen kommune: 

Tidligere Nedre Eiker: 50 medlemmer,   7.500 m3 omsatt fra medlemmene (anslått) 

Skoger:               40 medlemmer,   5.110 m3 omsatt fra medlemmene 

Tidligere Svelvik:         40 medlemmer    4.000 m3   omsatt fra medlemmene (anslått) 
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SUM               130 medlemmer, 16.610 m3 omsatt fra medlemmene.  

 

Nedre Eiker og Svelvik omfatter medlemmer med eiendommer i tidligere Nedre Eiker og 

Svelvik kommuner som nå inngår i henholdsvis Eiker skogeierlag og Nordre Vestfold 

skogeierlag. 

 

Egenkapitalen i Strøms del av Nordre Vestfold og Nedre Eikers del av Eiker skogeierlag er 

fastsatt etter samme prinsipp. Utgangspunktet for fordelingen er hvilken kapital Strøm og 

Nedre Eiker gikk inn med ved sammenslutning til henholdsvis Nordre Vestfold og Eiker. 

Samme prosentandel av egenkapitalen legges til grunn for fordeling av egenkapital på 

overføringstidspunktet. Styrene i Nordre Vestfold og Eiker har sluttet seg til dette prinsippet 

for fordeling av egenkapitalen. I oppstillingen nedenfor er det benyttet egenkapitalen per 

31.12.2019. 

    

Økonomi 

• Nedre Eikers del av Eiker skogeierlags egenkapital ca                   kr 123.637 

• Skoger skogeierlag har pr 31.12 2020 en egenkapital på                kr   15.641 

• Strøms del av egenkapitalen i Nordre Vestfold, egenkapital ca      kr   14.000 

 

Det er stor forskjell i kapitalen som bringes inn fra partene. Etter forslag fra representantene 

fra Nedre Eiker går de tre partene inn med omtrentlig samme beløp i fri egenkapital hvilket 

tilsvarer ca 400 kr/medlem. Nedre Eiker bidrar med kr 20 000 i fri egenkapital. Den øvrige 

andel kr 103 137 settes på egen konto og blir øremerket aktiviteter for medlemmer i tidligere 

Nedre Eiker kommune. Styret forvalter midlene. 

  

Et sammenslått skogeierlag vil ved etableringen få en fri egenkapital på ca. kr 49.641. 

 

 

Mulige fordeler ved en sammenslåing 

• Større innflytelse i utøvelsen av eierskapet i Viken Skog 

• Økt innflytelse og fokus mot lokale myndigheter – bedre innflytelse på næringspolitikken 

• Bedre økonomi – en større andel av budsjettet kan gå til å lage gode og attraktive 

arrangementer og tilbud til medlemmene 

• Potensiale for flere deltakere på skogkvelder og andre arrangementer 

• Et bredere rekrutteringsgrunnlag for valg av tillitsvalgte 

• Bedre kompetanse for arbeid med ulike typer næringspolitiske spørsmål 

• Et bidrag til lavere kostnader for organisasjonsarbeidet i Viken Skog og dermed økt 

konkurransekraft og grunnlag for høyere tømmerpriser. 

• Samsvar med nye kommunegrenser. 

 

Mulige ulemper 

• Mindre lokal tilhørighet 

• Avstanden mellom det enkelte medlem og styret blir større 

 

Utfordringer for det nye skogeierlaget 

• Være bevisst på å ta i bruk og inkludere hele regionen 

• Spre aktivitetene geografisk 

• Arbeide for god lokal tilhørighet og oppslutning om skogeiersamvirket. 
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Forslag til navn 
Dersom en går inn for en sammenslåing vil skogeierlaget få navnet Drammen skogeierlag. 

 

 

Stemmerettsregler og representasjon i Viken Skog SA 
Reglene for representasjon og stemmerett i årsmøtet er regulert gjennom vedtektenes § 11. 

 

«Hver valgkrets har rett til å sende en utsending for hver påbegynt 75 000 m3 omsatt 

tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere tilknyttet 

vedkommende valgkrets. 

 

Ved avstemming har utsendingen(e) fra valgkretsene én stemme for hver påbegynt 

10 000 m3 omsatt tømmer gjennom Viken Skog SA forrige kalenderår fra andelseiere 

tilknyttet vedkommende valgkrets.» 

 

I praksis betyr dette at Drammen skogeierlag vil få 1 representant og 2 stemmer i Viken 

Skogs årsmøte.  

 

 

Økonomiske forhold 
Skogeierlag tilsluttet Viken Skog vil motta et driftstilskudd basert på en økonomisk ramme 

vedtatt av styret i Viken Skog. Hittil har kriteriene for fordeling av budsjettrammen vært 

basert på et grunntilskudd samt en vekting av antall kubikkmeter omsatt fra andelseierne 

(70%) og antall andelseiere (30%). Det legges til grunn at den samlede rammen til fordeling 

ikke vil øke, og siden det blir flere skogeierlag enn dagens skogeierområder opplyser Viken 

Skog at grunntilskuddet vil bli redusert. Det legges også opp til at deler av tilskuddet vil bli 

gjort avhengig av aktivitetsnivået, og at møtegodtgjørelse og kostnader til reise for deltakelse 

på årsmøter og sentrale møter i Viken Skog for tillitsvalgte vil bli dekket av Viken Skog 

gjennom driftstilskuddet eller direkte utbetaling.   

 

 

Etablering av en ny organisasjon 
Vi foreslår at normalvedtektene for skogeierlag som er godkjent av Viken Skog SAs 

 årsmøte blir det sammenslåtte lagets vedtekter med følgende eventuelle tillegg: 

 

Styret 

Her følges normalvedtektene.  

 

Lokalt skogutvalg 

Det nye laget omfatter hele kommunen. Styret, med bred geografisk representasjon, vil sikre 

lokalkunnskap i kontakt med og oppfølging mot myndigheter etc. Lokale skogutvalg anses 

derfor ikke nødvendig. 

 

Kapital 

Enhetene som foreslås sammensluttet til Drammen skogeierlag har på stiftelsestidspunktet en 

del forskjeller i egenkapital, noe som er historisk betinget og noe som skyldes at Skoger ikke 

har vært skogeierområde og derved nytt godt av tilskudd fra Viken Skog siden 
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skogeierområdene ble opprettet. For å utjevne de største forskjellene er det foreslått en 

løsning der de tre partene går inn med tilnærmet like beløp som fri egenkapital, mens det 

øvrige fra Nedre Eiker benyttes til særskilte tiltak i Nedre Eiker, ref. eget punkt om Økonomi.  

 

Valgkomite 

Et medlem av eksisterende valgkomite i Eiker fra tidligere Nedre Eiker og leder av 

valgkomiteen i Skoger pluss et medlem fra valgkomiteen i Nordre Vestfold som har 

representert Svelvik skal utgjøre interimsvalgkomite. Komiteen velger selv sin leder. 

 

Etter konstituerende årsmøte gjelder vedtektene for valgkomite. Det bør bestrebes at 

geografiske forhold blir tatt hensyn til i denne. 

 

Fremdrift 

Dette dokument fremlegges av styret i Skoger skogeierlag for behandling i et ekstraordinært 

årsmøte med forslag om etablering av Drammen skogeierlag. Styrene i Nordre Vestfold og 

Eiker har gjort vedtak om at medlemmene fra Svelvik og Nedre Eiker endrer lagstilknytning 

med fordeling av egenkapitalen. Disse vedtakene er gjort betinget av at endringen blir vedtatt 

i Skoger skogeierlag.  

 

Det skisseres følgende prosess for etablering av Drammen skogeierlag: 

 

1. Konsekvensene av vedtak i Eiker skogeierlag danner grunnlaget for dette prospektet. 

2. Prospekt sendes alle Vikens andelseiere i Drammen kommune og medlemmene i Skoger 

skogeierlag som saksdokument til årsmøte i Skoger skogeierlag og etterfølgende 

konstituerende møte 20. april 2021 kl 18:00 Forslag til vedtekter for Drammen 

skogeierlag skal følge som saksdokument.  

3. Valgkomiteens innstilling sendes alle andelseiere i Drammen kommune før konstituerende 

møte.  

4. En videreføring av Skoger skogeierlag vedtas som en vedtektsendring med 2/3 flertall av 

deltagende medlemmer i Skoger skogeierlag. Nye vedtekter vedtas med 2/3 flertall av 

deltagende medlemmene i Drammen skogeierlaget. Vedtaket foreslås å tre i kraft fra 

stiftelsesdato 20. april 2021.  

5. I tilknytning til konstituering av Drammen skogeierlag avholdes ordinært andelseiermøte 

iht. vedtektenes § 4 og 5. 

 

 

 

 

 

 


