
Årsmøte Ytre Østfold Skogeierlag, 2020 

Sak 8 II. Forslag fra Viken Skog SA til samarbeidsavtale 

Som redegjort for under årsmøtedokumentene til sak 8 I, kan styret i Ytre Østfold 

Skogeierlag ikke akseptere fremlagt samarbeidsavtale fra Viken Skog SA. Forslaget 

fra Viken Skog følger vedlagt i sin helhet, se vedlegg 1. 

Styret i Ytre Østfold Skogeierlag har etter en lang prosess fremlagt et siste forslag til 

justeringer i avtalen, datert 2. november 2019. Vår modell for videre eksistens og 

samarbeid forutsatte åpning for alle skogeiere i området som medlemmer, og egen 

medlemskontingent for de som ikke er andelseiere i Viken. I tillegg til bedre 

medlemsgrunnlag for et selvstendig skogeierlag i vårt område, ville dette gitt økt 

legitimitet for å kunne representere skogbruket inn mot lokale forvaltningsorganer.  

Det har vært styrets oppfatning at fortsatt samarbeid, basert på et utvidet 

medlemsgrunnlag i Ytre Østfold, også ville vært beste måte å markedsføre Viken 

Skog SA på overfor de som i dag ikke er andelseiere. Slike medlemmer ville ikke hatt 

fulle rettigheter og stemmerett ved valg inn mot Viken Skog SA uten først å bli 

andelseiere.  

Vår justering av samarbeidsavtalen ble avvist av styret i Viken Skog 15. januar 2020. I 

all hovedsak er det begrensningen av hvem som kan være medlemmer i Ytre Østfold 

Skogeierlag som har forhindret enighet i siste runde. Dette har også sammenheng 

med vedtektsbestemmelsene som styret har foreslått, se årsmøtedokumentene i 

sak 9 I og II. Viken Skog fastholder følgende bestemmelse inntatt i 

samarbeidsavtalen: 

«Medlemskap i skogeierlaget forutsetter andelseierskap i andelslaget jfr. 

normalvedtektene.» 

Styret finner dette ikke forenlig med driftsgrunnlaget for et selvstendig skogeierlag i 

kommunene Hvaler, Fredrikstad, Råde og Moss.  

Styret fremmer derfor følgende forslag: 

Vedtak  

Hvem som kan være medlemmer i skogeierlaget er et sentralt vedtekts-tema. En 

eventuell samarbeidsavtale med Viken Skog SA må vurderes av styret ut fra 

årsmøtets votering i sak 9 Vedtektsendringer.  

Styret i Ytre Østfold Skogeierlag  
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Vedlegg 1. 
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