
Nore og Uvdal skogeierlag 

Referat Styremøte 9.9.2019 kl. 18.30 Rødberg hotell 

Tilstede: Egil Eide og Arve Lund (ref)  

Fravær: Odd Erling Remme og Tor Olav Røisgaard 

Invitert til sak 20/19: Torkel Wetterhus 

20/19 Forberedelse til medlemsmøte onsdag 18.9. 
Gjennomgang av hovedtema sammenslåing. Vi kom inn på flere spørsmål bl a:  

- forvaltning av lagets kapital 

- rentemidler og kontakt med kommunen (kontaktutvalgsmøte/faglagene) 

- representasjon i Viken og påvirkningskraft, bl a tømmerpriser 

- vitalisering og økt engasjement blant skogeierne 

- personer til styreverv 

Møtet er bekjentgjort gjennom Viken som har sendt ut melding til 

medlemmene på sms og e-post og dessuten lagt ut info på hjemmesida. AL har 

reservert lokalet fra kl 1845. Karin Kvarteig, Hallingskog, Torkel Wetterhus, 

Nore og Lars Simensen fra Numedal skogeierområde er invitert.  

21/19 Saker behandlet av styret som blir referert på medlemsmøte: 

1)Tildeling av midler til støtte for innvandrere i skogsarbeid.  

Støtten vil bli brukt til  
1) innkjøp av motorsag med diverse utstyr. 
Dette vil gjøre det lettere å skaffe 6 enslige asylsøkere ekstrajobb ved siden av skolegang. 
(Kanskje noen av de finner ut at dette er et fint yrkesvalg etterhvert.) 
De er bosatt i Norevegen 2, 3630 Rødberg. 
Telefon 90235730 

 
2) I tillegg vil bidraget dere gir, bli brukt til etterutdanning/oppfriskning i kunnskap om 

skogsarbeide for meg selv. Jeg vil da kunne være til bedre støtte og hjelp for 

ungdommene ved igang kjøring i nye jobber. 
 

3) Beløpet kan overføres til kontonr. 1506 05 84955. Nore og Uvdal kommune 
Med vennlig hilsen  
 Arne Knudsen  Rågrendv. 581, 3630 Rødberg. 

 
 



Beslutning 
Styremedlemmene har lest og vurdert søknaden. Et enstemmig styre har konkludert med støtte til 
prosjektet og innvilger kr 10260.  
 
Nore, 9.9.2019 
 
Arve Lund 

2) Forslag til forvaltning av lagets kapital 

- Støtte til skogeiere ny skogbruksplan i kommunen (oppdatering 2022-23): 300-350.000  

- kursstøtte til unge skogbrukere (f eks Skogeierskolen og andre kurs) 

- motorsag- og ryddesagkurs med vekt på HMS «en dag med Dag» 

- støtte til å delta på Tømmer og Marked og andre arrangementer (2019 - ??) 

- oppgradering av sender på Kravikåsen med 3 batterier og nye solcellepaneler (2019) 

- vedlikehold/service av tiner og veiskrape (2019) 

- vurdere kjøp av veiskrape og ny tiner som kan utplasseres nord i kommunen 

- vurdere utlån av midler for å støtte finansiering av veibom på private skogsbilveier i 

kommunen 

- Støtte til kurs for innvandrere i bruk av rydde/motorsag og HMS 

3) Pris for leie av utstyr kr 200/t  

22/19 Solcellepanel til Kravikåsen 
EE har kontakt med Tore Kravik og brannsjefen om montering av nytt 
panel. Jonny Myrann kan også delta i arbeidet med å få satt det opp. 
 
23/19 Info saker bl a  

- Landbrukets dag i Nore og Uvdal blir utsatt til 2020 og forslag 
om et opplegg for hele dalen.  

- Høring Regional plan Norefjell-Reinsjøfjell 2019-2035: Nore og 
Uvdal skogeierlag svarer kort på henvendelsen. 

- Smådøl har manglende mobildekning. Skogeierlaget støtter 
brev til Telenor forfattet av en gruppe hytteeiere.    

- Viken Numedal arrangerer besøk Moelven Flesberg mandag 
23.9. 

- Ungdomsskoleelever samling Rollag bygdetun 6.9. 



- Nortømmer innslag på medlemsmøte avlyst  
 
24/19 Evt 
Ingen saker 
  

 


