
Årsberetning 2021, Sarpsborg skogeierlag  
 

Styret har bestått av: 

-Leder Lars Talberg 

-Styremedlem Olav Halvorsen Sikkeland 

-Styremedlem Eline Wiersholm-Lindemark 

-Varamedlem Hans Kristian Røed 

 

Virkes leveranser: 

Det er 169 medlemmer i Sarpsborg skogeierlag 

Det har blitt levert 23 898 m3, det er økning fra i fjor 

 

Året har vært preget av korona, og de begrensingene som har fulgt med. 

 

Det har blitt avholdt tre styremøter. Saker vi har behandlet, er blant annet henvendelser fra 

medlemmer som omhandler Areal- og kystsoneplanen for Sarpsborg kommune, som vi har tatt med i 

vårt svar til kommunen. Tenk Tre har hatt et prosjekt hvor de setter opp infoskilt om skogdrift, dette 

er aktuelt i bynære strøk og styret har ønsket dette velkommen i Sarpsborg. Det har ellers vært 

arbeidet med å skrive tilbakemelding til kommunen på Kommuneplan for naturmangfold og til Areal- 

og kystsoneplanen. Det har blitt skrevet til Sarpsborg kommunes planprogram i forbindelse med 

naturvernplan, for å gi informasjon om skogstandard og skogbruksplanene i Sarpsborg. Skogdag har 

også blitt planlagt. 

 

Aktivitet: 

Årsmøtet var digitalt pga Covid-19. Det ble holdt skogdag hos Einar Høstbjør, med ungskogpleie som 

tema. Hans Ole Arnesen fra Skogkurs kom og delte av sin kunnskap. Det kom ca 24 stk, det var et 

faglig godt møte med engasjement fra medlemmene.  Lapskaus ble servert og det ble kaffe med 

kringle rundt bålet. Et vellykket arrangement.  

 

Det har vært avholdt 3 tillitsmannsmøter for ledere i gamle Østfold og Follo. Tor Henrik Kristiansen 

og Olav Breivik har vært til stede. Leder Lars Talberg har deltatt på disse og melder om gode faglige 

møter. Det har også vært holdt tillitsmannsmøter som har åpne for alle tillitsvalgte. Konkluderer med 

at det har vært god dialog mellom Viken skog og lokallagene. Viken skog er delaktig i 

Villsvinprosjektet etter oppfordring fra leder. Lars Talberg deltok på ekstra ordinært årsmøte for 

viken skog i Asker i forbindelse med vedtektsendringene. 

 

 


