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Styrets melding for 2019

VIRKSOMHETENS ART
Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfa!en-
de, ideell organisasjon som har til formål å fremme 
forståelsen for skogens mangesidige betydning og 
arbeide for et godt skogbruk. DnS driver sin virk-
somhet ut fra egne lokaler i Wergelandsveien "# B i 
Oslo. $% fylkesskogselskaper med omlag &.''' med-
lemmer er tilslu!et Det norske Skogselskap.

ORGANISASJONENS MÅL OG STRATEGI
I Det norske Skogselskaps gjeldende strategi (ved-
ta! på Landsmøtet i "'$") er skogens rolle i klimapo-
litikken gi! en overordnet posisjon. Det lyder: Skog-
selskapet skal synliggjøre skogens store samlede 
verdiskapning for næring, klima og samfunn gjen-
nom en ideell, langsiktig og global virksomhet. 
Skogselskapet skal fremme forståelse for skogens 
mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiska-
ping og en langsiktig bærekra(ig forvaltning av skogen. 
De to målområdene som re!er seg mot klima og helse 
har en overordnet posisjon. Skogselskapet skal derfor 
fremme skogens enestående egenskaper spesielt.

FORTSATT DRIFT
Forutsetningen for fortsa! dri( er e!er styrets 
oppfatning til stede, og årsregnskapet for "'$) er 
sa! opp under den forutsetningen.

REGNSKAPSINFORMASJON
E!er styrets oppfatning gir fremlagt resultatregn-
skap og balanse med noter et re!visende bilde av 

organisasjonens resultat i "'$) og finansielle stilling 
per #$.$"."'$). Det er heller ikke inntrådt forhold et-
ter regnskapsåret som er av betydning ved bedøm-
melsen av organisasjonen.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
Organisasjonen hadde i "'$) * faste ansa!e (minus 
en i permisjon f.o.m. $.'+.$)). Antall årsverk i organi-
sasjonen var *,, i "'$). Totalt sykefravær har siste 
året vært svært lavt (< "-). 

Det har ikke forekommet eller bli! rapportert alvor-
lige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har 
resultert i store materielle skader eller personskader. 
Arbeidsmiljøet i organisasjonen betraktes som godt. 
Organisasjonen har innarbeidet en policy som tar 
sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehand-
ling grunnet kjønn.

YTRE MILJØ
Organisasjonens virksomhet forurenser ikke det 
ytre miljø.

RESULTATDISPONERING
Av en omsetning på kr. $+.*"#.'*",- viste organisa-
sjonens regnskap et resultat før ska! på kr. #$).+)#,-. 
Ska!ekostnaden er kr. $#%.&,&,-.

Årsresultatet er disponert på følgende måte: 
Avsa! til annen egenkapital: kr. $&".*,+,-. 

Oslo, !". juni !#!#

Randi Dille 
Styreleder

   

Bernt-Håvard Øyen
Nestleder

Hallvard Bakka  
Styremedlem

Me!e Kinderås
Styremedlem

Tonje Refseth
Styremedlem

Lars Henrik Sundby 
Styremedlem

Rannveig J. Kristiansen
Styremedlem

Trygve Enger
Adm.direktør
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Styrets oppsummering av 2019

STYRETS SAMMENSETNING
Randi Dille, Trøndelag (styreleder) 
Bernt-Håvard Øyen, Bergen og Hordaland (nestleder) 
Hallvard Bakka, Rogaland
Me!e Kinderås, Troms 
Tonje Refseth, Norsk Frilu(sliv
Lars Henrik Sundby, Oslo og Akershus, 
Rannveig J. Kristiansen (ansa!es representant)

VIRKSOMHETEN 
Skogselskapet skal fremme forståelse for skogens 
mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiska-
ping og en langsiktig bærekra(ig forvaltning av sko-
gen. De to målområdene som re!er seg mot klima og 
helse har en overordnet posisjon. 

Styret registrerer med glede at skogens bidrag i 
klimasammenheng nå blir ta! på alvor og oppfa!es 
som en viktig del av det grønne ski(et. Skogselska-
pet ser samtidig at det skorter på kunnskapsbasert 
informasjon om skogens mangesidige betydning i 
samfunnet. Det fremstår som sentralt at det ska-
pes positive holdninger til mulighetene for et aktivt 
skogbruk, skog som arena for helse, rekreasjon og 
frilu(sliv - og skog særlig som en viktig del av løsnin-
gen på våre klimautfordringer. I motsetning til smale 
interesseorganisasjoner skal DnS målbære bruk av 
skogen e!er gode, balanserte avveielser. 

Ordningen med stø!e til frivillige organisasjoner var 
igjen sa! under press i det opprinnelige forslaget til 
statsbudsje! og det er varslet en endring i ordnin-
gen fra "'"$. Det norske Skogselskaps økonomi er 
fortsa! en utfordring, men det er mange tegn som 
viser at selskapet er på re! vei. Det er de siste årene 
gjort grep i organisasjonen for å redusere
kostnadene og øke inntektspotensialet. 

Regnskapet for "'$) er gjort opp med et årsresultat 
e!er ska! på kr $&".*,+,- som må anses som et til-
fredsstillende resultat og godt i tråd med årets bud-
sje!. Resultatutviklingen er positiv gi! gjeldende 
rammevilkår for ideelle organisasjoner.

Det er i meldingsåret videreført et målre!et arbeid 
og samarbeid i konkrete aktiviteter og prosjekter ut 
mot Fylkesskogselskapene. Styret mener det er vik-
tig å ska.e oppmerksomhet rundt Skogselskapets 
kjernesaker. Samlet se! gir de!e en forventning om 
en mer økonomisk bærekra(ig virksomhet i årene 
fremover.

Styret henviser forøvrig til prosjektaktivitetene og 
arrangementene som er gjennomført i "'$).

ORGANISASJON
Styret har også de!e året ha! oppmerksomheten 
på arbeidet med å forsøke modernisere og e.ekti-
visere organisasjonen. Forslag til samarbeidsmo-
deller er konkretisert, og ligger nå som en mal for 
virksomheten. Hovedpunkter omhandler følgende:

•  Kjernevirksomheten; tiltak som vi blir enige om og 
som forplikter alle.

•  Prosjekt/fellestiltak; tiltak som vi blir enige om, er 
frivillig, men forpliktende e!er inngå!e individuel-
le avtaler.

•  Administrative tjenester; som kan tilbys i alle ret-
ninger og formaliseres.

I tilknytning til de!e er det gjennomført nødvendi-
ge utviklingstiltak, herunder felles medlemshånd-
tering som beny!es aktivt i organisasjonen, felles 
ne!sider, Facebooksider og tjenesten med nyhets-
brev. Styret ser med tilfredshet på det faktum at 
Det norske Skogselskap er oppta! som medlem i 
organisasjonen Norsk Frilu(sliv. Styret håper med-
lemskapet vil kunne gi både positive strategiske og 
økonomiske e.ekter i tiden fremover.

Styret har ha! fire styremøter og har behandlet #+ 
saker. Styret er dessuten legatstyre for de
legater der forvaltningen er tillagt Det norske Skog-
selskap. Det er behandlet $* legatsaker.
Samarbeidet i styret er godt, kommunikasjonen 
mellom styret og administrasjonen har vært
åpen og konstruktiv. 
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Hendelser e!er balansedagen: I slu!en av april 
"'"' er det klart for de fleste at Covid-$) pandemi-
en kan få store innvirkning på utviklingen i økonomi-
en, men hvor stor og hvor langvarig e.ekten vil være 
er det umulig å si noe om. Selskapet har så langt ikke 
vært vesentlig berørt, men vil på sikt kunne påvirkes 
av avlyste arrangementer og konjunktur-nedgang. 
Selskapet har så langt det lar seg gjøre innført tiltak 
både for å bidra til å begrense smi!e i samfunnet 
generelt og besky!e egne ansa!e og virksomheten 
mot dri(sforstyrrelser som følge av pandemien. 
Styret vil takke alle som har stø!et Skogselskapet 
økonomisk. En spesiell takk til Landbruks- og mat-

departementet og Landbruksdirektoratet som har 
bidra! med stø!e og på ulike måter har brukt vår 
fagkompetanse for å løse konkrete oppgaver. Vi-
dere en stor takk til Kulturdepartementet og Miljø-
direktoratet gjennom Norsk Frilu(slivs ordning, for 
betydelig prosjektstø!e i "'$). Takk også til øvrige 
samarbeidspartnere, og da spesielt til Sparebank-
sti(elsen for god stø!e og konstruktivt samarbeid 
gjennom året.

Til slu! vil styret takke administrasjonen for det 
konstruktive samarbeidet og innsatsen i "'$).

Oslo, !". juni !#!#

Randi Dille 
Styreleder

   

Bernt-Håvard Øyen
Nestleder

Hallvard Bakka  
Styremedlem

Me!e Kinderås
Styremedlem

Tonje Refseth
Styremedlem

Lars Henrik Sundby 
Styremedlem

Rannveig J. Kristiansen
Styremedlem

Trygve Enger
Adm.direktør
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Virksomheten i 2019

BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER:
Et grunnleggende fundament for virksomheten i 
Skogselskapet er å holde fast ved prinsippet om 
å utvikle en e.ektiv og slagkra(ig organisasjon. 
De!e både gjennom virksomhetens prinsipper og 
organisering samt administrative og operasjonelle 
aktiviteter og løsninger.
Som et resultat av vedta!e strategiske føringer og 
styrets ønske om økonomisk balanse har det over 
tid pågå! en prosess for å rasjonalisere dri(en, kut-
te kostnader og øke inntjeningen. 
DnS jobber kontinuerlig ut fra formålet om å frem-
me skogens mangesidige betydning, samtidig som 
det er fokus på hvordan de ulike prosjektene og ak-
tivitetene kan bidra til å skape inntekter og gjennom 
de!e sikre en bærekra(ig virksomhet. Parallelt 
med de!e har DnS i de siste årene lagt ressurser i 
å samle, styrke og synliggjøre Skogselskapet gjen-
nom våre prioriteringer av oppgaver og aktiviteter.
For øvrig gjøres det en fortløpende vurdering av 
vår deltakelse på ulike arenaer som konferanser, 

møter, høringer og annet der det er hensiktsmessig 
og forsvarlig med dagens ressurser å være til stede. 
Videre er vi oppta! av å tre.e publikum med våre 
budskap og vi prioriterer derfor o(e å være til stede 
på arenaer med et stort nedslagsfelt.
Målsetningen er gjennom synlighet, positiv aktivitet 
og relasjonsbygging å fremme skogens mangesidige 
betydning. Og gjennom de!e videreutvikle Skogsel-
skapet som merkevare samt å skape tillit og trover-
dighet.

UTVALGTE ARRANGEMENTER, AKTIVITETER OG 
PROSJEKTER
DnS har i løpet av året vært ansvarlig eller medan-
svarlig for en lang rekke arrangementer, aktiviteter 
og prosjekter. Flere av aktivitetene er gjennomført 
i et nært og godt samarbeid med representanter 
for fylkesskogselskapene og andre organisasjoner. 
Listen nedenfor er ikke komple!, men er ment som 
en illustrasjon på noe av den mangfoldige virksom-
heten som Skogselskapet er involvert i. 

Arrangementer og tiltak

og samvær. Målsetninger for arrangementet er 
skogfaglig oppdatering, helse og ne!verksbygging. 
Skogselskapet var reiseleder og tilre!elegger.

Markadagen !#$"
Ble avholdt ved Skullerudstua i Oslo. De!e er et år-
lig arrangement med hensikt at de ulike idre!s- og 
frilu(sorganisasjonene viser frem forskjellige lav-
terskelaktiviteter som kan gjennomføres i skog og 
natur. Skogselskapet var til stede og i godt samar-
beid med en rekke av de ulike idre!s- og frilu(sor-
ganisasjonene ønsket vi store og små velkommen til 
en innholdsrik dag! Målsetningen er å senke terske-
len for å komme ut, dele gleden ved å være i naturen 
og tenne en gnist spesielt hos dem som ikke bruker 
Marka i dag! 

EFNS Skogs-EM !#$"
En aktiv delegasjon fra Norge deltok i Skogs-EM på 
Ski i Bayern. EFNS består av langrennskonkurran-
ser, ekskursjoner, fagforedrag og sosialt opplegg 
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Holmenkollen Skifestival 
Skogselskapet stilte med bålpanner, reinskinn, 
skauka.e, toddy, mini-bioenergianlegg, natursti og 
spikkekurs og sørget gjennom de!e for en svært 
populær skogsarena for publikum. En sentral plas-
sering i Kapellskogen ga godt besøk og skogens 
mangesidige betydning ble formidlet til publikum 
gjennom aktiviteter som quiz, spikkekurs, vedkløy-
ving, bioenergi-demonstrasjon og bålprat. 

Skog og Tre !#$" 
Hele skog- og tresektorens konferanse på Garder-
moen, ble igjen gjennomført med stor suksess. Det 
var tiende gangen konferansen gikk av stabelen si-

den arrangementet ble gjenoppta! i "'$'. Derfor 
var det tradisjonelle fagprogrammet supplert med 
en jubileumskonkurranse med både praktiske og 
kunnskapsmessige utfordringer. Det er for øvrig 
stor spennvidde i temaer for fagsesjonene og noe 
for en hver smak. Konferansen arrangeres av Nor-
ges Skogeierforbund og Det norske Skogselskap 
samt mange samarbeidende bidragsytere.

Skog og Vann
Skog og Vann på Norsk Skogmuseum er Norges 
største frilu(sarrangement av si! slag, med faglig 
tilnærming for grunnskolen. Målet er å aktivise-
re elevene i uteskoleaktiviteter kny!et til skogen 
og vannet. Over #.''' elever, lærere og ledsagere 
deltar på de!e. Skogmuseet og Skogselskapet er 
arrangører av Skog og Vann . I tillegg har Skogsel-
skapet egen post med fokus på bruk av tre som 
byggemateriale praktisert gjennom plankehy!e-
bygging og øvrige aktiviteter. I "'$) arrangerte og 
organiserte Skogselskapet skogbrannforebyggen-
de opplæring til deltakerne på Skog og Vann. Over 
$.*'' barn gjennomførte opplæring og ble vervet 
som Skogens Brannvoktere.

Finalen i de nasjonale Skoglekene ble i tillegg gjen-
nomført under årets Skog og Vann med elevgrupper 
fra nesten samtlige fylker. Skoglekene er en konkur-
ranse om skog og frilu(sliv for landets femteklas-
singer.
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Jakt- og fiskedagene på Elverum
Skogselskapet har en sentral rolle som organisator 
av Skogbrukstunet – en populær møteplass med 
aktiviteter for barn og voksne. På Skogbrukstunet 
var det konkurranser med ulike aktiviteter, planke-
hy!ebygging, motorsagshow og selvfølgelig sam-
ling rundt bålpannene med skauka.e og skogprat. 
Arrangementet har over "+.''' besøkende!

Arendalsuka !#$"
For sje!e året på rad deltok Det norske Skogselskap 
aktivt under Arendalsuka. Også i år i et te! og godt 
samarbeid med AT Skog og Skogselskapet i Agder. 
De!e i form av felles stand i den politiske gågaten 
som frontet skogens betydning under parolen Tenk 
Tre, for det grønne ski(et og viktigheten av en aktiv 
skogforvaltning.

Skoleskogdager på Sognsvann
For "$. gang inviterte Skogselskapet Osloskolenes 
+.-klasser til de årlige skoleskogdagene på Sogn-
svann. De!e er Norges største skoleskogdager, i år 
med over $.''' skolebarn fordelt på to dager. Elev-
er og lærere går en egen rundløype i skogen der de 
får presentert alt fra hvor plankene kommer fra, 
tømmertransport med hest, lære om skogkultur og 
planting, se skogsdri( med motorsag og lassbærer 
til ferdige produkter fra skogen.
Ved vannet er det bålpanner for grilling og aktivite-
ter som spikking og maling, balansering på tømmer-
stokker, saging og ikke minst snekring av plankehyt-
te. De!e er et stort samarbeidsprosjekt med mange 
gode stø!espillere. 

Verdens kuleste dag
VKD arrangeres på Akershus Festning i regi av 
Sparebanksti(elsen. #'.''' besøkende fant veien 
og Skogselskapet stilte med stor stand hvor plan-
kehy!ebygging, skogbrannquiz og spikkekurs var 
hovedaktivitet. Utdeling av Markavann og info om 
skogens kretsløp.
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Frilu%slivets dag på Sognsvann
Omlag $'.''' barn og voksne kunne denne dagen 
boltre seg i en rekke frilu(saktiviteter som kano-
padling, natursti, hinderløype, robåt, kajakk, sykkel-
løype, turtips, førstehjelp, sopptur og soppkontroll, 
sommerski og speiderkarusell. Skogselskapet var 
godt representert med store og små medarbeidere, 
utdeling av Skogska.e og Markavann. Vår natursti/
skogbrannquiz og eget spikkekurs ble svært godt 
besøkt og plankehy!a bygget av over $.''' sko-
lebarn på skoleskogdager, var gjenstand for stor-

innrykk med mye lek og moro samtidig som det var 
kulisser for Skogselskapets budskap om skogens 
mangesidige betydning og øvrige aktiviteter.

Dyrsku’n i Telemark
Over )'.''' besøkende, de lokale fylkessogselska-
pene og DnS deltok aktivt på skogtunet med ulike 
aktiviteter for barn og unge og da spesielt planke-
hy!ebygging og spikkekurs. Skogselskapet bidro 
i tillegg med utdeling av smaksprøver av is laget av 
flis.
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Markasamlingen !#$"
Markasamling arrangert sammen med Oslo og Om-
land Frilu(sråd (OOF), med tema alternative hogst-
former i skogen. Befaringer og opplegg i området til 
Losby Bruk. Over $'' deltakere fra frilu(slivs- og 
naturvernorganisasjonene til grunneiere, skogfor-
valtere og forskere. Ny!ige faglige diskusjoner og 
oppdatering og veldig positive tilbakemeldinger på 
arrangementet.

Flerkulturell frilu%sfest
Frilu(sorganisasjonene i Osloregionen inklusive 
Skogselskapet inviterte elever i voksenopplærings- 
og mo!aksklasser til en stor flerkulturell frilu(s-
fest på Sognsvann. Målet for arrangementet var at 
elevene skulle ha det gøy i naturen, møte andre og bli 
inspirert til, og interessert i, frilu(sliv. Organisasjo-
nene viste fram de flo!e tilbudene og mulighetene 
for frilu(sliv som finnes i Marka. Skogselskapet var 
sentral i gjennomføringen med bla. spikkekurs og 
skogbrannvokterkurs.

Skogforum på Honne
Deltakelse på Skogforum på Honne i regi av Nor-
skog. Fagforedrag, deba! og ne!verksbygging. 

Zero-konferansen !#$"
Deltakelse på Zero-konferansen "'$). Konferansen 

er Norges største og viktigste møteplass for alle 
som er oppta! av klima, energi og grønn vekst. Den 
samler over $#'' beslutningstakere fra politikk og 
næringsliv og gir siste ny! om ulike klimaløsninger.

Østlandske Lærerstevne
Skogselskapet var som vanlig (et samarbeid over "+ 
år) på plass og hadde utstilling sammen med Norsk 
Skogmuseum. På utstillingen legger vi spesiell vekt på 
å markedsføre Skogselskapet som partner for gjen-
nomføring av skoleskogdager og i tillegg samarbeids-
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ble presentert og kommentert og det ble gi! gode 
eksempler på hvordan det arbeides for å få økt fo-
kus på frilu(slivet lokalt. Store deler av det utøven-
de frilu(slivet var til stede med deres organisasjo-
ner i tillegg til andre som bruker naturen som arena, 
samt et knippe politikere. Ny!ig og utvidet kom-
petanse og ne!verk samt ny inspirasjon i arbeidet 
kny!et til satsingsområdet skog og helse.

$#-årsjubileumskonferanse for Markaloven
Markaloven ble vedta! i "'') og Oslo og Omland 
Frilu(sråd inviterte derfor til en stor jubileums-
konferanse. Det var sa! sammen et spennende 
og variert program med viktige aktører kny!et til 
både Markaloven og Marka. Formålet med loven er 
å fremme og tilre!elegge for frilu(sliv, naturopp-
levelser og idre!. Loven skal sikre Markas grenser 
og bevare et rikt og variert landskap og natur- og 
kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas 
hensyn til bærekra(ig bruk til andre formål. 

Regnskogfondets &#-årsjubileumskonferanse
Regnskogfondet inviterte til egen jubileumskon-
feranse der regnskogens betydning og det presset 
som denne er utsa! for i nyere tid ble sa! i fokus. 
Statsministeren deltok i tillegg til en rekke gjes-
ter fra inn og utland. Skogselskapet fikk oppdatert 
kunnskap og nye ne!verk.

arrangementet Skog og Vann. Lærerstevnet i Oslo 
er et arrangement der det er mulig å tre.e veldig 
mange lærere fra hele Østlandet. Det går over to 
dager med kurs og utstillinger og besøkes av nær-
mere %.''' lærere. 

Julemarked på Folkemuseet
Julemarkedet på Folkemuseet i Oslo har de siste 
årene for alvor befestet sin posisjon som et av de 
store enkeltstående førjulsarrangementene. Skog-
selskapet var nok en gang en viktig bidragsyter for 
stemning og opplevelser. Over #'.''' mennesker 
besøkte markedet de fire dagene det pågikk. Folk 
kommer gjerne fra hele landet til de!e arrangemen-
tet som re! og sle! har bli! noe man må få med seg 
for å komme i skikkelig julestemning. Skogselskapet 
stilte med stor lavvo, bålpanner, reinsdyrskinn og 
hadde blant annet spikkeverksted hvor mange hun-
dre barn deltok på spikkeaktiviteter. I tillegg var det 
selvsagt bålka.e- og solbærtoddyservering. De!e i 
tilknytning til god stemning og informasjon om sko-
gens betydning i spesielt ny, men også gammel tid. 
Skogens betydning var i sentrum på flere måter. 

Konferanse om folkehelse
Skogselskapet deltok på en egen fagkonferanse i 
regi av Norsk Frilu(sliv om hvordan den nasjonale 
helsepolitikken legger til re!e for mer frilu(sliv og 
fysisk aktivitet. Ny stortingsmelding om folkehelse 
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Prosjekter 

Skogens brannvoktere
I løpet av "'$) har Skogselskapet drevet opplæring 
og vervet over $'.''' skogbrannvoktere gjennom 
kampanjen Skogens Brannvoktere. Over store de-
ler av landet har Skogselskapet i løpet av året gjen-
nomført mer enn ##' skoleskogdager, skogdager 
og andre arrangement hvor denne aktiviteten har 
vært sentral. Kampanjen re!er seg i første rekke 
mot barn og unge og har som målse!ing å øke kunn-
skapen og bevisstgjøringen om faren for skogbrann 
og forebygging.
Sommeren "'$& var en sommer med sjelden stor 
skogbrannfare i store deler av landet. Heldigvis ble 
det færre og mindre branner enn mange fryktet. 
De!e i stor grad takket god skogbrannberedskap, 
forebyggende arbeid og lite vind. For "'$) var situ-
asjonen heldigvis annerledes med mer nedbør og 
derigjennom mer redusert skogbrannfare gjennom 
sesongen.
Bak Skogens Brannvoktere står en samlet skog-
sektor og en rekke berørte direktorater, etater, de-
partement, fylkesmenn og organisasjoner. Skogens 
Brannvoktere koordineres av Skogbrand Forsi-
kringsselskap Gjensidig.

TreOmTre Spikk
Formålet med TreOmTre Spikk er å få barn ut i sko-
gen, gi de trygghet i naturen og motivere til kreativ 
omgang med kniv og tre som materiale. Det er da 
avgjørende at barn lærer å spikke samt å lære at 
kniv er et e.ektivt arbeidsredskap, ikke et våpen. I 
"'$&-$) har det vært en spesiell prioritet mot barn 
fra urbane strøk og barn med innvandrerbakgrunn. 

Høsten "'$& gikk startskuddet for skolekonkuran-
sen «TreOmTre Spikk» som er gjennomført i sko-
leåret "'$&-$). Denne aktiviteten ble tilbudt alle 
grunnskoler i Oslo og Akershus, Østfold, Vestfold, 
Oppland og Buskerud. Med økonomisk stø!e fra 
Sparebanksti(elsen DnB kunne Skogselskapet til-
by skolene gratis spikkeopplæring, klassese! med 
spikkekniver, emner og øvrig materiell. 

Over $$+ klasser og mer en #.''' elever deltok i det-
te vellykkede og populære prosjektet i "'$). Skog-
selskapet stiller med emner, kniver og øvrig verktøy 
og tilbyr en dags spikkekurs. Stor aktivitet i prosjek-
tet gjennom hele sommerhalvåret. 
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Prosjekt naturstiplakater
Gjennom mange år har Skogselskapet i egen regi og 
som leverandør til andre interessenter levert opp-
daterte og illustrerte naturstiplakater til naturstier 
spredt over det ganske land. Vi erfarer at natursti-
ene skaper interesse og økt kunnskap om planter, 
dyr og naturområder og slik se! gir folk som bruker 
naturen en dypere forståelse for den skogen de be-
veger seg i. Ikke minst er naturstiene viktige peda-
gogiske hjelpemidler der de er anlagt i nærheten av 
skoler, leirskoler og steder der folk tilbringer fritid. 

En utfordring med naturstier er at de har en lei ten-
dens til å forfalle. Sollys, temperatursvingninger, 
fuktighet og snø vil over tid medvirke til forfallet. 
Dessuten er noen naturstier utsa! for hærverk fra 
folk som ikke har noe bedre å aktivisere seg med. 
Vårt inntrykk er likevel at de fleste naturstiene får 
stå i fred, så lenge de blir e!erse! og er i godt vedli-
keholdt stand. 
 
Skogselskapets naturstiplakater er i løpet av de 
siste årene bli! oppdatert og videreutviklet. Vi kan 
tilby over "'' plakater med ulike tema innen flora, 
fauna, sopp/lav, skogøkologi, skogbruk, frilu(sliv 
med mer. Plakatene produseres i alle størrelser og 
utforminger og på flere språk. Det etableres stadig 
nye stier og det har vært en stor utski(ning og opp-
gradering av tidligere etablerte stier. Det er gledelig 
å registrere at e!erspørselen e!er plakatene er 
stadig økende og mange ønsker spesialtilpassede 
plakater og trestativ. 

Tidsskri%produksjon
Utgivelse av tidsskri(er er en viktig del av virk-
somheten i DnS. Hovedproduktet er fortsa! Norsk 
Skogbruk som kommer med $$ nummer i året. De!e 
er landets eneste fri!stående og uavhengige skog-
tidsskri(. Skogselskapet ser det som svært viktig 
å oppre!holde en publikasjon tu(et på uavhengig-
het. Ved siden av denne produksjonen har DnS i "'$) 
stå! bak utgivelsen av Kretsløpet inklusive ne!re-
daksjon og Nøkkelen for skogbruket og skogindus-
trien. Skogselskapet har også et ansvar for Skog-
håndboka. I tillegg kommer selvfølgelig utgivelsen 
av Skogselskapets medlemsblad Skog & Miljø med 
, utgivelser i året.

Erfaringer fra Skogselskapets og Norsk Skogbruks 
nye ne!steder, inklusive den nye digitale utgaven av 
bladet og bruk av sosiale medier, viser at organisa-
sjonen behersker teknikkene med kunde/abonne-
ments- og medlemskommunikasjon og dialog. Team 
Skogselskapets Facebook-gruppe er også et godt 
eksempel på etablering og forvaltning av sosiale 
ne!verk som er svært e.ektive til forvaltning, kom-
munikasjon, dialog og ikke minst som markedskanal. 

FAGBLAD FOR 
SKOGBRUK !"BIOENERGI !"SKOGINDUSTRI

Splitkons daglige leder 
Morten Leander Johansen

Stemningsrapport fra 
årsmøtene i andelslagene

Direktoratene anbefaler 
ikke sitkaforbud

Vår i skogen

 NR. 5 2019

SNU BLADET  
FOR PRO!RAM
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MEDLEMSBLAD FOR  

SKOGSELSKAPET

nr 1 2019

SKOG
MILJØ

Årskavalkade 4

Ny! fra fylkesskogselskapene 12 

Fuglekassesnekring 20
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DnS og Norsk Skogbruk fortsa!e i "'$) med aktivi-
teter i tråd med organisasjonens satsingsområder 
tilpasset definerte målgrupper.

Planteskoletjenesten
Planteskoletjenesten i DnS yter service og faglig bi-
stand overfor landets skogplanteskoler. Tjenesten 
er todelt i en administrativ- og en faglig del. Det er 
inngå! en avtale med Norsk Institu! for Bioøko-
nomi (NIBIO) om utvidet faglig veiledning til plante-
skolene. Den administrative delen av planteskole-
tjenesten ivaretas av DnS og innebærer tilre!eleg-
ging av kurs og faglige utferder for bransjen, kon-
takt til relevante forskningsmiljøer og kontakt til 
relevante myndigheter og forvaltningsapparat, her-
under LMD og Ma!ilsynet. I tillegg administreres en 
felles innkjøpsordning for en del innsatsfaktorer til 
planteproduksjonen. DnS er i tillegg sekretariat for 
Fagrådet for skogplanteskolene og holder skog-
planteskolene løpende orientert om aktuelle saker.

Skogselskapet har avgi! høringsu!alelser og har 
delta! på ulike høringer på Stortinget. Vi har vekt-
lagt økt satsing på skogen og positive e.ekter av 
de!e i klimasammenheng. Det har bli! en vesentlig 
økt forståelse for en aktiv skogpolitikk basert på 
skogens store potensiale som fornybar ressurs og 
viktig del av det grønne ski(et. 

Skogselskapet har delta! på et stort antall møter 
og arrangementer med fagforedrag og innlegg om 
skogens mangesidige betydning og da særlig knyt-
tet opp mot temaet skog og klima, men også skog og 
helse i tillegg til andre utvalgte emner.

ooOOoo

Listen ovenfor er ikke ment å være komple!, men 
kun som en illustrasjon på det mangfoldet av tiltak 
og aktiviteter som foregår i Skogselskapet i løpet av 
året. 
 
I tillegg kommer naturligvis et utall av større og min-
dre lokale prosjekter, aktiviteter og arrangementer 
som er gjennomført i regi av de $% fylkesskogselska-
pene rundt om i hele landet. 

Det er vårt håp at listen kan virke som inspirasjon og 
bevis på noe av det flo!e arbeidet som utføres – og 
som et bidrag til fortsa! å stø!e opp om Skogsel-
skapet og skogens muligheter. 
Se gjerne våre ne!sider www.skogselskapet.no for 
mer detaljer og utfyllende informasjon.

Sammen får vi til mye – mange takk for innsatsen og 
samarbeidet i "'$)! 
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Resultatregnskap
Note 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader
Tilskudd 2 4 315 724 3 976 273
Salgsinntekt 10 477 766 10 433 384
Husleieinntekter 929 583 975 002
Sum driftsinntekter 15 723 072 15 384 658

Direkte driftskostnader 6 804 736 6 165 903
Lønnskostnad 3 6 989 682 7 187 464
Avskrivninger 4 167 478 167 665
Annen driftskostnad 3 1 388 824 1 634 164
Sum driftskostnader 15 350 720 15 155 196

Driftsresultat 372 352 229 463

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 1 676 9 751
Annen finansinntekt 38 975 -11 308
Annen rentekostnad 33 976 25 145
Annen finanskostnad 59 434 38 745
Resultat av finansposter -52 759 -65 447

Ordinært resultat før skattekostnad 319 593 164 016
Skattekostnad på ordinært resultat 10 136 848 166 444

Årsresultat 182 745 -2 428

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 8 182 745 -2 428
Sum overføringer 182 745 -2 428

Balanse
Note 2019 2018

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4, 5 1 176 909 1 344 387
Sum varige driftsmidler 1 176 909 1 344 387

Finansielle driftsmidler
Investeringer i aksjer og andeler 1 053 989 1 053 989
Sum finansielle anleggsmidler 6 1 053 989 1 053 989

Sum anleggsmidler 2 230 898 2 398 376
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Note 2019 2018
Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning 239 202 310 918

Fordringer
Kundefordringer 1 234 863 1 574 085
Tilgode legatene 31 286 0
Andre kortsiktige fordringer 802 715 628 693
Sum fordringer 2 068 864 2 202 778

Legatenes eiendeler
Aksjer og andeler 6 7 785 027 10 633 989
Bankinnskudd 6, 7 12 450 931 9 279 112
Sum legatenes eiendeler 20 235 957 19 913 101

Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 1 510 449 1 447 673

Sum omløpsmidler 24 054 472 23 874 470

Sum eiendeler 26 285 370 26 272 846

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 1 537 538 1 354 793
Sum egenkapital 1 537 538 1 354 793

Annen langsiktig gjeld
Pantegjeld 5 800 000 800 000
Sum annen langsiktig gjeld 800 000 800 000

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 632 832 656 105
Betalbar skatt 10 128 349 167 978
Skyldig offentlige avgifter 733 439 758 313
Prosjektmidler avsatt 9 870 903 943 243
Annen kortsiktig gjeld 5 1 377 637 1 687 339
Sum kortsiktig gjeld 3 743 160 4 212 977

Gjeld til legatene ihht eiendeler
Gjeld legater 6 20 204 672 19 905 075
Sum gjeld legater 20 204 672 19 905 075

Sum gjeld 24 747 832 24 918 052

Sum egenkapital og gjeld 26 285 370 26 272 846

Balanse forts.
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse 
og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med 
regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små 
foretak gjeldende pr. 31. desember 2019.

Selskapets inntekt består i hovedsak av bidrag 
til prosjekter og generell virksomhet, samt 
konsulentinntekter og utleie av ansatte.

I tillegg består virksomheten av produksjon og salg av 
tidsskrifter samt utleie av kontorlokaler.

Prosjektinntekter resultatføres i takt med fullføring av 
prosjektet. Opptjent ikke fakturert inntekt anses som 
fordring på kunden.

Konsulentinntekter og utleie av ansatte er basert både 
på faste avtaler og på levering av enkelttimer til fast 
timepris.

Abonnementsinntekter inntektsføres i takt med 
utgivelsen av tidsskriftet.

Offentlige tilskudd til drift føres etter bruttometoden.

Transaksjoner regnskapsføres til verdien på 
transaksjonstidspunktet.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende 
prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt 
drift, kongruens og forsiktighet av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi 
salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag 
for salgskostnader.

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, 
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.

Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over 
driftsmidlenes levetid for driftsmidler, for bygninger 
benyttes det saldoavskrivning.

Varelager vurderes til det laveste av kostpris etter «først 
inn-først ut»-prinsippet og antatt salgspris.

For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer og 
fond brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen 
tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. 
I!aksjer og fond styrt av legatene vil mottatte utdelinger, 
og realiserte og urealiserte gevinster/tap, balanseføres 
som gjeld til legatene.

Aksjer og fond vurdert til varig eie bokføres til laveste 
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for 
forventede tap.

Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og 
presentasjon av transaksjoner og andre forhold, 
legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare 
juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og 
kvantifiserbare, kostnadsføres.

Hendelser etter balansedagen
I slutten av april 2020 er det klart for de fleste at Covid-19-  
pandemien kan få store innvirkning på utviklingen i 
økonomien, men hvor stor og hvor langvarig effekten vil 
være er det umulig å si noe om. Selskapet har så langt 
ikke vært vesentlig berørt, men vil på sikt kunne påvirkes 
av avlyste arrangementer og konjunkturnedgang. 
Selskapet har så langt det lar seg gjøre innført tiltak 
både for å bidra til å begrense smitte i samfunnet 
generelt og beskytte egne ansatte og virksomheten mot 
driftsforstyrrelser som følge av pandemien.
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Note 2 Tilskudd

Driftstilskudd, bruttoføres 2019 2018
Landbruks-og 
matdepartementet, statsbidrag 

1 200 000 1 200 000

Landbruksdirektoratet, 
rentemidler 

1 600 000 1 750 000

Legatene 350 000 250 000
Sum driftstilskudd 3 150 000 3 200 000

Prosjekttilskudd og andre 
tilskudd, bruttoføres
Prosjekttilskudd offentlige, det er 
mottatt 790 000, men 327 491 
er videresendt

790 000 20 000

Diverse tilskudd 104 230 0
Mva kompensasjon 0 5 915
Sparebankstiftelsen DnB 58 000 295 800

Bidrag fra julemarked 22 203 14 725
Skogbrand, mottatt 100 000, 
men 68 943 er videresendt 

100 000 0

Prosjektregulering 91 291 439 833
Sum prosjekttilskudd 1 165 724 776 273
Total sum tilskudd 4 315 724 3 976 273

Note 4 Anleg gsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler Bygg og tomt* Driftsløsøre Sum 2019 Sum 2018
Anskaffelseskost 01.01 4 173 352 409 911 4 583 263 4 583 263
+/- Tilgang/Avgang 0 0
Anskaffelseskost 31.12 4 173 352 409 911 4 583 263 4 583 263

Akk. avskrivninger 01.01 2 828 965 409 997 3 238 962 3 071 297
Årets avskrivninger 167 478 0 167 478 167 665
Akk. avskrivninger 31.12 2 996 443 409 997 3 406 440 3 238 962

Bokført verdi 31.12 1 176 909 0 1 176 909 1 344 387

Økonomisk levetid 10-50 år inntil 5 år

*Tomt på Biri med anskaffelseskost kr 50.000 avskrives ikke, står presentert sammen med bygg.

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, 
godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2019 2018
Lønninger 4 843 135 5 355 871
Arbeidsgiveravgift 931 650 938 834
Pensjonskostnader 1 117 953 825 072
Andre ytelser 96 945 67 687
Sum 6 989 682  7 187 464

Gjennomsnittlig antall årsverk: 7

Ytelser til ledende personer Daglig 
leder 

Styre

Lønn 1 010 159 80 000
Pensjonsutgifter 154 740
Annen godtgjørelse 10 113

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger er en ytelsesbasert 
ordning som tilfredsstiller kravet om tjenestepensjon.
Selskapet benytter seg av forenklingsreglene for 
små foretak og balansefører ikke pensjonsmidler og 
pensjonsforpliktelser.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør  
kr 105 367 eksklusive forholdsmessig fradrag mva.
Av dette utgjør bistand kr 20 480 og attestasjoner kr 23 121.
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Note 5 Lån fra legater og fond

Langsiktig lån Innfrielse 2019 2018
Width. Endresens legat etter avtale 800 000 800 000
Sum 800 000 800 000

Det er betalt renter på lånene på totalt kr 24 000

Kortsiktig mellomværende  Fordring Gjeld
Legatene* 31 286 0

Det er mottatt renter på kortsiktig fordringer på totalt kr 2 836.

* Lån fra legatene skal skal i løpet av året nedbetales før nytt lån tas opp.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for langsiktig gjeld til legatene:
2019 2018

Wergelandsveien 23B i Oslo, se note 4 1 126 909 1 294 387

Note 6 Aksjer og andeler

Antall Eierandel Kostpris Bokført 
verdi

Skogbrukets Konferansesenter AS 845 21,4% 935 000 935 000
Skogselskapet Media AS, Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo 100% 100 000 100 000
Diverse 24 810 18 989
Sum aksjer og andeler 1 053 989

Legatenes aksjer og andeler Verdiendring Avkastning/
utbytte

Kostpris Virkelig verdi Bokført 
verdi

DnB, DN Lik 20 (IV) 7 686 0 476 147 480 376 480 376
Landkreditt Utbytte 391 221 0 1 500 000 2 255 440 2 255 440

Landkreditt Høyrente 62 051 0 1 646 325 1 691 132 1 691 132
Landkreditt Extra 107 240 0 1 777 179 1 887 925 1 887 925
Oppgjør for aksjer solgt i desember 
2019 ikke mottatt pr årsskifte

1 470 153

Sum 568 198 0 5 399 651 7 785 027 6 314 874

Legatenes eiendeler (Bankinnskudd og aksjer/andeler) er bokført i DnS da disse er registrert i DnS sitt navn hos 
finansforetakene. Se tilsvarende balanseføring av ansvaret til legatene.

Det norske Skogselskaps ansvar overfor legatene er sikret med pant i eiendommen Wergelandsveien 23B  
pålydende kr 20 000 000 datert 31.1.2013 og kr 1 500 000 datert 21.04.2016.
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Note 7 Bankinnskudd og garanti

Av totale bankinnskudd er kr 249 796 bundne 
skattetrekksmidler innsatt på egen skattetrekkskonto.
Legatenes eiendeler - bankinnskudd består av 
bankinnskudd i DnS sitt navn, men som disponeres av 
legatene. Posten motsvares av gjeld til legatene. Renter 
tilføres forpliktelsen til legatene og resultatføres ikke.

 
Note 8 Egenkapital

Annen egen-
kapital

Sum

Egenkapital 01.01. 1 354 793 1 354 793

Årets resultat 182 745 182 745

Egenkapital 31.12. 1 537 538 1 537 538

Note 9 Prosjektforpliktelser

2019 2018
Rovviltbrosjyre 14 000 14 000
Særtrykk LMD 75 000 75 000
Hurdagene 179 447 179 447
Diverse 58 667 58 667
Planteskolenes  
konsulenttjeneste 

543 789 616 130

Sum 870 903 943 243

Note 10 Skatt

Årets skattekostnad 2019 2018
Leieinntekter 906 183 954 900
Avskrivninger -51 318 -52 366
Andre driftskostnader -284 147 -178 864
Rentekostnader -24 000 -24 000
Skattemessig resultat 546 718 699 670

Skatt 22% / 23% 120 278 160 924
For mye (-)/ for lite (+) avsatt 
skatt i fjor 

0 0

Nettoformue 14 010 289 13 073 539
Formueskatt på eiendom,  
beregnet 

16 570 17 730

Resultatført skatt 136 848 166 444
Betalbar skatt i balansen 128 349 167 978



20 ÅRSMELDING 2019

W W W.SKOGSELSK APET.NO

3+/'3%,3+!0%4


