
Årsmelding 2017 for Midtre Vestfold Skogeierområde og Midtre 

Vestfold Skogeierlag. 

 

Styret: 

Styret er det samme i skogeierlaget og skogeierområdet.  Andebu, Sandar og Stokke 

skogeierlag, ble på årsmøtet i 2017 slått sammen til et lag, Midtre Vestfold Skogeierlag. 

Skogeierlagets oppgave er kun å forvalte innestående kapital til nytte for andelseierne i 

laget. Det praktiske arbeidet skjer i regi av skogeierområdet. Det skrives dermed en felles 

årsmelding for de to organisasjonene. 

Styret har bestått av, leder Magne Gran, studieleder Kjell Arne Bøe, Sekretær Olav Hvitsten. 

Styremedlemmer, Helge Brattekværne, Bjørn Otmar Berg og Espen Revfem. Vara til styret, 

André Larsen, Jeanette Dal og Ståle Horntvedt. 

Styrets arbeid: 

- Det er holdt 4 styremøter. 

- Leder Magne Gran møtte på årsmøtet for Viken. 

- Leder har deltatt på 3 møter for områdelederne i Vestfold. 

- Leder og studieleder deltok på Høstmøte i Viken regi.  

- Møter med skogbrukssjefen i Sandefjord Kommune angående fordeling av tilskuddsmidler    

til skogkultur, samt fordeling av rentemidler på skogfondskonto i kommunen.  

- Det ble holdt et møte i Viken regi angående tømmermåling, leder og studieleder deltok. 

- Magne Gran representerer skogeierne,  i Skognettverket i Vestfold. 

Arrangementer: 

Midtre Vestfold Skogeierområde har deltatt på tre Åpen Gård arrangementer, alle på 

ettersommeren.  Et på Melsom Landbruksskole, et hos Tea Mørk Engelstad, Sandefjord og et 

hos Alf Solberg, Andebu. Alle stedene var svært godt besøkt, opp mot to tusen besøkende i 

Stokke og Sandefjord, noe færre i Andebu.   

Skog i skolen for niende klassetrinn på Andebu Ungdomsskole, omtrent nitti elever. Dette 

arrangeres i samarbeid med Vestfold skogselskap. 

Høstmøte i Midtre Vestfold Skogeierområde, Gjennestad Gartnerskole. Sanela Jacobsen og 

Pål Abrahamsen v/Sandefjord kommune- innlegg på Skogaktivitet i 2017 og Fallvilt 

ordningen i kommunen. Hans Asbjørn K. Sørlie v/Norges Skogeierforbund- Skogeiers 

forvalteransvar, rettigheter og plikter. Skogbruksleder v/Viken Skog Tom Horntvedt-

Tømmerpriser, tips for vinterens avvirkning. 

Kappedag i Januar i Hvarnes, samarbeid med Nedre Lågen Skogeierområde. Godt fremmøte 

tross ufyselig vær. Vi var innomhus omtrent halve tiden, så dagen ble slett ikke så kald 

allikevel. Noe tynt oppmøte fra vårt område. 



Tømmer og Marked 2018. Konferanse i Viken Skog Regi, Sundvollen Hotell. Styret i Midtre 

Vestfold deltok, dessverre måtte to melde avbud, så det ble tre stykker som møtte opp. 

Veldig godt arrangement, med over fire hundre deltagere. 

Tradisjonsrike Bløtkake møte i februar i Andebu, Solhaug ungdomslokale, over hundre 

fremmøtte. Informasjon fra Landbrukskontoret i Sandefjord kommune, og Skogbruksleder i 

Viken Skog Håkon Bingen om aktuelle saker. Ellen Finne fra skogbruksavdelingen i Fylket 

orienterte om aktuelle saker. Thor Gotaas kåserte om Norges skihistorie. Dette er et 

arrangement i samarbeid med Andebu Bondelag. 

Planlagt skogdag i september, ble avlyst grunnet dårlig vær. 

Kurs: 

Det er holdt et motorsag kurs. 

 

 

 

  

  


