
Nore og Uvdal skogeierlag 

Årsberetning 2017 

Årsmøtet 2017 ble avholdt på Idrettsskolen 3.april, i forkant av årsmøte i Viken Numedal 

samme dag. 

Styret har bestått av: Nils Peter Undebakke, leder - Tov Wetterhus og Arve Lund. 

Nils Peter og Tov er medlemmer i styret i området, med Arve som vara. 

Skogeierlagets Virksomhet:  

Det har i meldingsåret kun vært kommunisert på sms, e-mail og telefon. 

Vårt medlemskap i Viken Skog (og Norges Skogeierforbund), blir ivaretatt gjennom Viken 

Numedal skogeiermråde. Det lokale Skogeierlagets formål er å forvalte den kapital 

skogeierlaget disponerer til størst mulig nytte for skogeierne i skogeierlagets område, samt 

ivareta medlemmenes interesser ved å gjennomføre lokale oppgaver i samarbeid med sitt 

skogeierområde (Numedal).   En endelig sammenslåing av skogeierlagene i Numedal har 

styret i Numedal område foreløpig lagt på is, i første omgang i påvente av at Flesberg nå 

gjennomfører en ny skogbruksplan. 

Regnskapet og alle transaksjoner blir utført av Viken sentralt, etter anvisning av leder. 

Det lokale skogeierlaget har overtatt ansvaret for radiosikringsomformerne. Det gjenstår 

fortsatt noe oppgradering dersom vi skal ha sikkerhet for langvarig bruk i en kritisk periode. I 

samarbeid med beredskapsansvarlig i kommunen er det bestilt brenselsceller til begge 

omformerne.  

Tinerne er plassert hos på Søre Skjønne hos Øyvind Utveig, som samordner utleie. 

Drammen-slodden er nå oppgradert med kraftig pallegaffel for direkte transport. Blir 

plassert på Søre Skjønne. (Står for tiden i Uvdal, kontakt Nils Peter) 

Vegskrapa står på Nymoen i Uvdal – henvendelse Roger Trulsen. 

Leder har møtt i kontaktutvalget for landbruket i Nore og Uvdal og felles kontaktutvalg for 

Numedal som avgjør satsene for bruken av rentemidler i samarbeid med skogbrukssjefene. 

Gjennom Viken Skog og Områdestyret er det i vinter vært en gjennomgang av veiklasser i 

kommunen med sikte på å få skrevet opp akseltrykk og lengdebegrensinger; 60/24. 

Tilsvarende for fylkesveinettet. På Fv 40 har vi utfordringer på Sporanbrua og på 

«halvbruene» ved Lammeskår, syd for tunnelen i Nore. Ingen konkrete planer for utbedring 

foreligger. Situasjonen er tatt opp med fylkeskommunen som vei-eier. 

Ny skogbrukssjef er på plass, Målfrid Toeneiet. Vi ønsker henne velkommen og ser fram til et 

godt samarbeid. Hun har nå kontor sammen med teknisk etat. 

 

Nils Peter Undebakke   Tov Wetterhus   Henning Egedahl 


