
Nore og Uvdal skogeierlag 

Referat Styremøte 22.5.2019 kl. 18.30 Rødberg hotell 

Tilstede: Egil Eide, Tor Olav Røisgard og Arve Lund (ref)  

Fravær: Odd Erling Remme 

15/19 Forberedelse til medlemsmøte mandag 27.5. 
Gjennomgang av programforslaget (se vedlegg). Viken har sendt ut melding til 
medlemmene på sms og e-post og dessuten lagt ut info om møtet på 
hjemmesida. AL har reservert lokalet fra kl 18. Numedal skogeierområde v/Lars 
Simensen har innkalt til styremøte kl. 18-19. Egil og Arve deltar.  
 
16/19 Styrets synspunkter til prosessen med vitalisering/sammenslåing. 
Forslag fra Arve (jfr tidligere e-post) 
Opplegg for beslutning om vitalisering og evt sammenslåing av skogeierlagene i 
Numedal ble diskutert, og en kom fram til følgende (blir lagt fram på 
medlemsmøtet): 

- To medlemsmøter til høsten: uke 38 og uke 45; det siste fellesmøte 
med Rollag og Flesberg 

- Invitere 2-3 medlemmer til forberedte synspunkter om saken 

- Info fra Styret som legges ut på nettet gjennom Viken 

- Styret skriver en beslutning i november/desember på grunnlag av 
forarbeidet 

- Bekjentgjøres og blir tema på nyttårsmiddagen januar 2020 

- Årsmøte 2020 avstemming jfr Vedtektene 

 
Forslag på personer som kan spørres om innlegg: Ole Gunnar Røisgård, Håvard 
Kjøntvedt, Rolf Helge Lian, Torkel Wetterhus. 
 
Samarbeid med lagene i Flesberg og Rollag er viktig. Vil bli tatt opp på formøtet 
mandag. 
 
17/19 Kontaktutvalgsmøte 24.5. Landbrukets dag og skogeierlagets bidrag.  
Landbrukets dag blir planlagt lørdag 21.9., og Norehallen er reservert. Arve 
deltar på kontaktutvalgsmøte og i planleggingsgruppa. Det er aktuelt å 
samarbeide med Viken v/Dag Utklev om stand, bemanning, brosjyrer, bålpanne 
og kaffe, osv. Skogskolen har bidratt tidligere og bør bli invitert. Info om 
granbarkbillesituasjonen.  
 
18/19 Møteplan høsten 2019 



To medlemsmøter til høsten: uke 38, f.eks. mandag 16.9. og uke 45, f.eks. 
mandag 4.11.; det siste fellesmøte med Rollag og Flesberg. 
 
Temaer i tillegg til oppfølging av sammenslåing av lagene:  

- Info om granbarkbille situasjonen 
- invitere Nortømmer til orientering om aktiviteten i området 

 
Dessuten deltagelse på Landbrukets dag lørdag 21.9. 
 
19/19 Evt 

Ingen saker 

  



Vedlegg 

Nore og Uvdal skogeierlag inviterer til medlemsmøte 

Sted:  Rødberg Hotel 

Tid: mandag 27. mai kl 19.00 

Program 

Velkommen og presentasjon av styre i Nore og Uvdal skogeierlag. 

Arve Lund 

Vitalisering av skogeierlagene og omstrukturering. Lars Sollie (leder i 

utvalget) og Olav Bjella (sekretær i utvalget) 

Synspunkter fra styret  

Bevertning 

Diskusjon 

 «Skognytt» fra kommunen og presentasjon av vikarierende 

skogbrukssjef Egil Rønning 

Skogvekst i Numedal og Kongsberg; Årsrapport 2018 og 

hovedaktiviteter 2019. Anders Wåla, prosjektleder i Viken Skog. 

Avvirkning, grøntlager og priser mm. Og nytt fra Viken Skog. Dag 

Utklev, skogbruksleder i Viken Skog og Anders Wåla. 

Avslutning cirka 21.45 

 

 

 


