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Prospekt for 

sammenslutning av Nore og Uvdal skogeierlag, 

Rollag og Veggli skogeierlag og Flesberg 

skogeierlag 
 

 
 

 

 Utarbeidet av styret for skogeierlagene i Nore og Uvdal, 

Rollag og Flesberg 

 
Medlemmene i Rollag og Veggli skogeierlag inviteres til 

orienteringsmøte om prospektet på Veggli Vertshus tirsdag 15.10.19 

kl 18.00.   

 

Høringsfrist 5. oktober 2019 

 
• Anders Wåla og Bente Tveita fra Viken skog vil være tilstede og orientere 

om markedssituasjonen, skogvekst og de nye skogpakkene. 

• Skogbruksetaten i Numedal kommer for å orientere om aktuelle saker 
 

 

Mvh. 

For styret 

Ulrik Hoff, leder 
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Innledning 

 
Skogeierlagene i regionen Numedal har i lengre tid samarbeidet om arrangementer og ulike 

aktiviteter for skogeierne, og siden 2012 har skogeierlagene inngått i et felles skogeierområde.  

Dette skogeierområdet har utgjort en egen valgkrets i Viken Skog SA med valg av 

utsendinger til årsmøtet og behandling av ulike saker. De fleste skogdager, kurs, fagturer og 

møter har siden da blitt avholdt i regi av skogeierområdet med stort sett gode erfaringer. 

 

Det har de senere årene vært vanskelig for flere av skogeierlagene å få nok kandidater til 

styreverv. Dette er i tråd med generelle trender i samfunnet hvor engasjement i 

organisasjonslivet er synkende.  

 

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.  

 

Debatten vedrørende sammenslåing av skogeierlag har vært tilbakevendende i flere år, og 

saken har vært oppe på årsmøter i alle skogeierlagene. Flere andre skogeierlag har slått seg 

sammen og har gode erfaringer med det. En har på bakgrunn av dette nå satt i gang arbeidet 

med prosessen for en sammenslåing av skogeierlagene i Numedalsregionen.  

 

Kort historie vedr lokallagets opprettelse / sammenslåing – tidslinje. 

 

Ca 1897 Felles salgsapparat for Numedal – forløperen til Numedal skogeierforening 

1906  Rollag skogeierlag opprettet 

Ca 1911 Veggli skogeierlag opprettet 

1917    Laagen tømmermåling blir stiftet. 

1929 Opprettelse av Laagendalen skogeierforening  

1980 Lågendalen skogeierforening og Vestfold skogeierforening slås sammen til Vestfold-

Lågen (VLS)  

1990 Sammenslåing av Rollag skogeierlag og Veggli skogeierlag til Rollag og Veggli 

skogeierlag 

1999 Fusjon mellom VLS og Drammensdistriktets skogeierforening til Vestviken 

skogeierforening 

2000 Fusjon mellom Vestviken og nedre Glommen skogeierforening til Viken 

skogeierforening 

2006 Skogeierforeningen omdannes til Viken skog BA slik vi kjenner den i dag 

2012 Numedal skogeierområdet ble opprettet 

2019 Årsmøte i Viken skog beslutter avvikling av skogeierområdene 

01.01.2020 Skogeierområdene planlegges avvikles og skogeierlagene blir valgkrets  
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Mål for sammenslåingen:  
 

Hovedmål: 
Skogeierlagene skal etter sammenslåing bli en sterkere enhet som skal ivareta 

medlemmenes interesser gjennom utøvelsen av eierskapet i Viken Skog og i 

forhold til kommunene og samfunnet forøvrig. 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.’ 

• Være en sterkere aktør mot det offentlige og samfunnet generelt. 
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Status, fordeler og ulemper ved en sammenslåing 
 

 

Skogeierlagene i Numedal region pr. 31.12.2018 

Nore og Uvdal: 225 medlemmer   32 559 m3 til verdi av ca 11,6 millioner kroner 

Rollag:   143 medlemmer   29 146 m3 til verdi av ca 11,9 millioner kroner 

Flesberg:  209 medlemmer   38 883 m3 til verdi av ca 15,4 millioner kroner 

 

SUM   577 medlemmer 100 588 m3 til verdi 38,9 millioner kroner.  

 

Økonomi 

• Nore og Uvdal skogeierlag har pr 31.12 2018 en egenkapital på kr 840 101,- 

• Rollag skogeierlag har pr 31.12 2018 en egenkapital på kr 43 160,- 

• Flesberg skogeierlag har pr 31.12 2018 en egenkapital på kr 782 728,- En del av dette vil 

gå med til skogbruksplan for Flesberg sin del. 

Et sammenslått skogeierlag vil ved etableringen få en egenkapital på ca. kr 1 665 

989,-.                                                                                   

 

Siden bankinnskuddet i de ulike laga i Numedal er svært forskjellig, vil det være en 

forutsetning å øremerke midlene i de opprinnelige laga til lokale aktiviteter. Kr 40.000,- fra 

hvert av lokallaga legges inn som kapital i nye Numedal skogeierlag. Øvrig kapital bindes i 

10-15 år og skal forvaltes lokalt i de tidligere skogeierlaga. Pengene bør brukes til tiltak 

spesielt rettet mot nye skogeiere, yngre / damer etc og evt rullering av skogbruksplan. Dette 

punktet skal vedtektsfestes i de nye vedtektene. Innspill på dette punktet ønskes spesielt i 

høringsrunden. 

 

Mulige fordeler ved en sammenslåing 

• Større innflytelse i utøvelsen av eierskapet i Viken Skog 

• Større innflytelse mot lokale og regionale 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. 

• Bedre samsvar med nye kommunegrenser (der dette er aktuelt). 

 

 

Mulige ulemper 

• Mindre lokal tilhørighet 

• Avstanden mellom det enkelte medlem og styret blir større 

• Må forholde seg til flere kommuner. 

 

 

Utfordringer for det nye skogeierlaget 

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

• Arbeide for god lokal tilhørighet og oppslutning om skogeiersamvirket. 

 

 

Forslag til navn 

Dersom en går inn for en sammenslåing vil skogeierlaget få navnet Numedal 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 et Numedal skogeierlag vil få 2 representanter og 11 stemmer i Viken 

Skogs årsmøte. Fordelingen er lik som den vi har hatt siden 2012 da skogeierområdet ble 

opprettet. 

 

 

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 direkte utbetaling.   

 

NB! Modell for tilskudd til skogeierlagene for 2020 vil bli behandlet i styret for Viken Skog i 

løpet av høsten. Dette avsnittet vil etter det kunne oppdateres med konkret informasjon. 
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Etablering av en ny organisasjon 
Vi foreslår at normalvedtektene for skogeierlag som er godkjent av Viken Skog SAs årsmøte 

blir det sammenslåtte lagets vedtekter (vedlagt) med følgende eventuelle tillegg: 

 

Styret 

Styret i et sammenslått lag vil bestå av 6 medlemmer med 3 varamedlemmer.. Funksjonstiden 

for disse bestemmes av vedtektene. Alle tidligere skogeierlag skal være representert i styret 

med 2 styrerepresentanter og hvert sitt varamedlem.   

 

Lokalt skogutvalg 

Det kan være aktuelt å opprette lokale skogutvalg for å jobbe med saker som ikke 

nødvendigvis angår hele Numedal. Dette må styret i skogeierlaget vurdere fortløpende. 

 

Valgkomite 

Lederne i eksisterende valgkomite i Numedal skogeierområde utgjør interimsvalgkomite. 

Leder av Numedal skogeierområdets valgkomite for årsmøte 2020 blir leder av denne. Etter at 

konstituerende årsmøte er avholdt gjelder vedtektene vedrørende valgkomite. Det bør 

bestrebes at geografiske forhold blir tatt hensyn til i denne. 

 

Fremdrift 

Dette dokument fremlegges av styrene for skogeierlagene som foreslås sammenslått til 

medlemmene i de 3 skogeierlagene som et grunnlag for en eventuell sammenslutning av 

skogeierlagene.  

 

1. Prospektet med beskrivelse av hvorfor og hva som foreslås, sendes alle medlemmer i 

september/oktober måned 2019 

2. Medlemsmøter gjennomføres i alle skogeierlagene på følgende dager: 

17.09.- Flesberg skogeierlag 

18.09.- Nore og Uvdal skogeierlag 

15.10.- Rollag og Veggli skogeierlag 

3. Innspill fra medlemmene vurderes av styrene og innarbeides eventuelt i prospektet. 

Innspill / spørsmål bes sendes til de lokale styrerepresentantene en uke før medlemsmøte. 

4. Revidert prospekt sendes alle medlemmer i alle skogeierlag som saksdokument til 

ekstraordinært årsmøte i februar 2020, sammen med forslag til endring av  

vedtektenes § 1 (lagets navn og geografiske avgrensning) i hvert av lagene 

5. Forslag til nye vedtekter for et sammenslått skogeierlag og valgkomiteens innstilling, 

sendes alle medlemmer sammen med saksdokumentene til ekstraordinært årsmøte. 

6. En sammenslutning av skogeierlagene vedtas som en vedtektsendring med 2/3 flertall av 

de møtende medlemmene. Nye vedtekter vedtas med 2/3 flertall av de møtende 

medlemmene på årsmøte i det nye skogeierlaget. Vedtaket foreslås å tre i kraft fra 1. mars 

2020.  

 

 

For styret i Rollag og Veggli skogeierlag: 

Leder: Ulrik Hoff, 926 53 807, gaupehoff@gmail.com 

Nestleder: Hellik Fossan, 414 41 443, hellikfossan@hotmail.com 

Styremedlem: Inger Lene Bekkjorden, 917 35 775, ingerlene1@gmail.com 
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