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Erland Staff Hagen (1988) 

Erland er bosatt med samboer på Kjelstad Østre på grensa mellom Lunner og Grindvoll. Erland har 

utdanning i elektrofaget og har hatt flere stillinger som prosjektleder innenfor offentlig 

kommunikasjon. I dag er han ansatt hos en privat jernbaneaktør. Fra sin arbeidserfaring har Erland 

ervervet seg mye kompetanse rundt risiko og sårbarhetsanalyse som han kan ta med seg inn som et 

potensielt styremedlem for Lunner Almenning. Sammen med en praktisk tilnærming, gode verdier og 

et bredt nettverk. 

 

Andreas Høiby (1957) 

Andreas er bosatt på Høibytoppen på grensa mot Innlandet med samboer, hvor han driver med 

kornproduksjon. Andreas har årelang erfaring fra organisasjonslivet, og har hatt verv og posisjoner i 

mange lokale lag og foreninger. Andreas drev frem til 2011 med melkeproduksjon, og har etter det 

drevet selvstendig med snøbrøyting og anleggsvirksomhet i tillegg til den ordinære landbruksdrifta 

på Høiby. 

Andreas ble valgt inn i styret i LA i 2012, og har de siste 6 årene vært styreleder. Andreas har vist 

stort engasjement i alle allmenningens virkeområder, og har stilt seg til disposisjon for en ny periode.  

 

Bjørn Haugen Morstad (1958) 

Bjørn er bosatt på Haugen i Søndre Oppdalen, er utdannet siviløkonom, og har lang og bred erfaring 

innenfor økonomi. I dag er han daglig leder av Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner og Nittedal, og 

leder av kontrollutvalget i Lunner Kommune. 

Med sin bakgrunn har Bjørn unik kompetanse innenfor økonomistyring, finans og forvaltning. Denne 

kompetansen kan være nyttig å ha med seg i den fasen Lunner Almenning nå beveger seg inn i. 

  

Knut Skollerud (1968) 

Knut er bosatt i Søndre Oppdalen og har kjøpt Bjørklund i Maurtvedtgutua. Knut har utdannelse 

innen elektro, og har de siste 20 årene bygget opp og vært daglig leder for selskapet Nettservice. 

Nettservice Hadeland sysselsetter i dag ca. 80 mann og har de siste årene blitt slått sammen til et 

større selskap i dag kjent som LAJE 

Knut eide og drev tidligere Hytten gård, og er gjennom dette et kjent fjes fra det organiserte 

landbruket i Lunner.  

  

Iver Ulven (1978) 

Iver bor på Grindvoll med samboer og barn. Iver har bakgrunn som tømrer, og er for mange et kjent 

fjes som selger av forskjellige husvarianeter. De siste årene har han vært selvstendig og fokusert 

mest på drifta av gården hjemme på Ulven. I tillegg har han også engasjert seg både i organisasjonsliv 

og næringsliv lokalt i Lunner. 

Iver ble valgt inn i styret i LA i 2018, og har med sitt engasjement og erfaring fra bygge bransjen vært 

en ressurs for både styret og administrasjonen i denne perioden. Iver har sagt seg villig og interessert 

til å fortsette dette arbeidet, og stiller til valg for en ny periode 


