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Diskusjon 

Det stilles spørsmål ved vedtektenes § 2 der det står at veilaget skal bygge og vedlikeholde 

vei. Veilaget skal vel ikke stå for bygging? Slik det er gjort tidligere er bygging ikke foretatt av 

veilag. Etter diskusjon konkluderes det med at vedtektene kan godt inneholde også bygge. 

Da kan veilaget ivareta grunneierne også under bygging av skogsbilvei.  

Fra foreslåtte vedtekter etter jordskiftedom ser jeg at følgende tekst er brukt: ”Veglaget skal 

sørge for å opprettholde standarden på vegen ved vedlikehold og utbedring”. 

Må vedtektene ta høyde for reglene rundt skogfondet? Etter diskusjon konkluderes det med 

at skogfondet reguleres i forholdet mellom grunneier og fondet. Veilaget trenger derfor ikke 

å ta hensyn til fondet i vedtektene. 
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Diskusjon rundt muligheten til å ta grunneiere som ikke ønsker medlemskap i veilaget inn 

mot deres vilje, slik det er mulighet for ved dannelse av felles fiskeforvaltning. Dette er helt 

klart ikke ønskelig. Arbeidsgruppa sjekker ut mulighetene for dette. 

Diskusjon rundt at det foreslås at skogseier skal betale 5% av utbyttet ved salg av skog og 

tømmer til veglaget. Burde det heller stå at en andel av utbyttet skal betales og at denne 

andelen fastsettes av årsmøtet? Etter diskusjon konkluderes det med at det er mest 

rettferdig at prosentsatsen er fast. Dersom det viser seg at man får for mye midler inn til 

veilaget på bakgrunn av dette kan man velge å betale mindre i veiavgift for andelshaverne. 

Bør NBU SA bidra økonomisk til oppstart av veilaget? Det foreslås under årsmøtet til NBU SA 

å overføre veihøvel og beitepusser vederlagsfritt til veilaget. Ytterligere økonomisk bidrag vil 

være en årsmøtesak i NBU SA. 

 

Konklusjon 

Det er positiv stemning for å arbeide videre med å danne veilag med bakgrunn i foreslåtte 

vedtekter. Arbeidsgruppen innkaller til stiftelsesmøte i løpet av høst 21. 
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