
Til medlemmene i Torpa skogeierlag, 

Etnedal skogeierlag og Nordre Land skogeierlag

I forbindelse med en mulig sammenslåing kalles det inn til medlemsmøte felles for alle tre 

skogeierlag på Dokka, mandag 3. februar kl 18:30-21:00 i kommunestyresalen i 

Sentrumsbygg, vis a vis kinoen. Det blir servering av varmrett ved Gynther Flått og 

mineralvann/kaffe/te.

Fra 2011 har det vært organisert 27 skogeierområder som lokale områder for skogeiere, med 

tillitsvalgte fra hele Viken-området. For områdene til våre tre skogeierlag, har det vært et 

felles skogeierområde med et felles styre for andelseiere i våre to kommuner. 

Skogeierområdet har eksistert i tillegg til de lokale lagene, slik at det har vært to ulike nivåer 

med tillitsvalgte.

På årsmøtet til Viken skog SA i april 2019 ble det bestemt å avvikle skogeierområdene, og 

heller revitalisere robuste skogeierlag i hele Viken Skog sitt område. Denne prosessen er alt i 

gang, og innen årsmøtet til Viken Skog i april 2020 skal alle skogeierområder være avviklet. 

Når områdene nå legges ned, mener vi det er på tide å slå sammen lagene for å styrke oss 

for fremtiden. Dette er viktig for å møte fremtiden i skogsamvirket på en best mulig måte. 

Ved å ha et sammenslått lag vil vi ha et bedre grunnlag for å stå rustet for fremtiden, og ha 

et større antall andelseiere, areal og tømmervolum i forhold til vårt tømmersamvirke. Dette er 

viktig for å ha en stemme inn i Viken Skog når beslutninger skal tas. Tilbud og aktiviteter for 

skogeiere er også lettere å få til med noe større omfang av andelseiere, geografisk område 

og tømmervolum. Viken Skog anbefaler også at mindre lag slås sammen til større.

Sammenslåing av skogeierlagene er det medlemmene som bestemmer på årsmøtene, men 

vi vil som ledere tilråde at dette skjer. Årsmøtene i mars/april må også bestemme hva som 

skal skje med kapitalen i lagene, der det er visse forskjeller. 

VELKOMMEN TIL ANDELSEIERMØTE

3
FEBRUAR

Dokka, Kommunestyresalen

Kl. 18:30-21:00

Vi håper så mange som mulig kan delta 

på møtet. Velkommen! 

Med vennlig hilsen

Fredrik Holte, leder i Etnedal i skogeierlag

Svein Grønvold, leder i Torpa skogeierlag

Hans Christian Endrerud, leder i  Nordre Land skogeierlag


