Alle mennesker skal oppleve skogen
som en verdifull kilde til livskvalitet!

Årsmøte 22. august kl. 10.00
Vidarvoll samfunnshus
Årsberetning og regnskap 2019

Skogselskapet i Hedmark

Medlemsfordeler og vervepremie
Det er medlemmene som er fundamentet for Skogselskapet i Hedmarks virksomhet. Derfor ønsker vi å ta godt vare på medlemmene
og vi ønsker oss flere som kan støtte det viktige arbeidet med å spre
informasjon om skogen og skogbrukets betydning for samfunn og
miljø.
Vi har medlemsfordeler og flotte vervepremier som vi håper du
setter pris på.

Medlemsfordeler
Som årlig betalende medlem i Skogselskapet får du følgende
fordeler:
• Medlemsbladet Skog og Miljø 4 ganger i året.
• Medlemspris på tidsskriftet Norsk Skogbruk
• 15 % rabatt på alle varer i nettbutikken til Skogselskapet
www.skogselskapet.no
• Medlemskap i «Team Skogselskapet»
• Årsmøte og skogdag med aktuelle fagtema
• Være med i arbeidet med å spre kunnskap om skogens positive verdier

Skogselskapets kniv. Foto: Bent Roger Hegg.

Skogselskapet i Hedmark har sammen med de andre Skogselskapene
hjemmesider med info om virksomheten vår.
Besøk den på www.skogselskapet.no/hedmark

Vervepremier
Hjelp oss å verve flere medlemmer til Skogselskapet i Hedmark!
Alle som vil kan bli medlem i Skogselskapet.
• Verv et medlem og få Skogselskapets minneflis til en verdi av 150 kr.
• Verv to medlemmer og få tilsendt Skogselskapets kniv
til en verdi av 400 kr.
• Verv fire medlemmer og få VELG SKOG ullgenser
til en verdi av 700 kr.

Skogselskapets minneflis.
Foto: Skogselskapet i Hedmark.

Send innmeldingen til Skogselskapet i Hedmark til e-post
gjems@skogselskapet.no eller pr brev til Skogselskapet i Hedmark,
Solørveien 151, 2407 Elverum. Man kan også sende innmelding via
hjemmesidene våre. Husk å oppgi hvem som har vervet det nye
medlemmet.
Velg skog ullgenser med
Skogselskapets logo.
Foto: Skogselskapet
i Hedmark.

Du kan også melde deg inn via våre internettsider

www.skogselskapet.no
Nytt medlem i Skogselskapet i Hedmark

Vervet av:

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Postnr./Sted

Postnr./Sted

Tlf

Tlf

e-post:

e-post:

Type medlemskap

Personlig medlemskap kr. 300,- pr. år

Medlemskap for bedrifter kr. 1.000,- pr.år

Bilder: Skogselskapet i Hedmark der ikke annet er nevnt.

2Layout: Det norske Skogselskap. Grafisk produksjon: www.PRESIS.no.
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Invitasjon til årsmøte med fagprogram 22. august på
Vidarvoll grendehus Gistivegen 5, 2435 Braskereidfoss
Dagsorden for årsmøte Skogselskapet i Hedmark:
10.00 Årsmøte starter
12.00 Familieskogdag på Sørsåssjøen med helgrillet vilt (10 min fra Vidarvoll)

Dere trenger ikke å melde dere på
årsmøtet i år. Bare å møte opp!
Vi lager til rikelig med mat.
I disse Korona tider bes folk holde
avstand til hverandre og sikkerhetsregler blir tatt.
VELKOMMEN!!

T.v. Knut Arne Gjems «Gutten i røyken», er travelt
opptatt med å pensle kjøttet med den gode marinaden.

Under:
Det ble satt opp en tarpa for at ungdommene skulle
sitte tørt. Her får ungdommen teste luftgeværskyting.

Skogselskapet i Hedmark
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Gunnhild Fundlid Brevig – styreleder i Skogselskapet i Hedmark.

Skogselskapet mot nye høyder!
Det er svært hyggeleg å kunne melde om stadig økende aktivitet i
Skogselskapet i Hedmark!
JOB:U som er sommerjobb i skogen for ungdommer inkludert
opplæring og oppfølging er nå godt nå godt innarbeidet. Vi hadde
hele 80 søkere og kunne tilby 38 sommerjobb i 2019. Vi ser at
Oslo/ Akershus ble inspirert til å tilby lignende aktivtet.
Naturbruk i skolen er flott opplegg for ungdomsskoler i Åsnes og
Våler. Elverum har også blitt med nå. Dette er et kjærkomment
tilbud som blant annet foregår i skogen og på isen i samarbeid
med Sønsterud og Skogmuseet.
Skoleskogdager i 17 kommuner i Hedmark er populært og viktig
bidrag til å få frem interesse for og kunnskap om skogens mangfold og betydning.
Vi har fått henvendelse om kjøp av deler av skogen vår på Sønsterud til oppdyrking. Styret i Skogselskapet sin holdning til dette er
at vi ønsker at skogen skal stå til den er hogstmoden før vi evt.
endrer bruken av området.
Det jobbes nå med regulering av et nytt boligfelt i forbindelse med
Sønsterud eiendom. Dette kan ha positive økonomiske virkninger
for Skogselskapet og er svært positivt for kommunen.
Hyggelig å kunne gi en velfortjent Skogselskapets pris til Jørn
Skogheim, skogsarbeider i Engerdal Kommuneskoger KF med et
stort hjerte for skogen.
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Max Emil Waalberg var ansatt i full prosjektstilling i Hedmark
Skogselskap til han slutta 01.09. Han var svært dyktig, så det var et
tap for oss.
Det ble ekstra travelt for Knut Arne i høst, men vi kom vel i havn
og lyste ut ny fast stilling.
Vi fikk mange gode søkere. Lars Erik Rønningen fra Elverum
takket ja. Han har personlige kvalifikasjoner, interessant arbeidserfaring som selger og et stort engasjement for skogselskapet sine
verdier. Vi er sikre på at han er rette personen til å gjøre en flott
jobb i tospann med Knut Arne.
Koronavirus gjør at det meste av aktiviteter stopper opp også for
oss. Det betyr at vi må utsette aktiviteter til utpå høsten.
Årsmøtet som er planlagt i slutten av mai, blir utsatt på grunn av
korona-smittefare til over sommeren.
Med dette vil jeg takke for meg. Det har vært en lærerik og trivelig
periode i styret i Hedmark Skogselskap. Nå ønsker jeg lykke til
videre mot nye høyder.
Hilsen
Gunhild Fundlid Brevig,
styreleder i Skogselskapet i Hedmark.

Årsmelding 2019

Styrets beretning 2019
Virksomhetens art
Skogselskapet i Hedmark er en ideell organisasjon tilsluttet Det
norske Skogselskap. Skogselskapets virksomhet er nedfelt i
selskapets formålsparagraf som lyder: Skogselskapet i Hedmark har
som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og
arbeide for et godt skogbruk.

Medlemmer

Tillitsvalgte

Økonomi

Styret i Skogselskapet i Hedmark har i 2018 hatt følgende
sammensetning:
Valg av
På valg Valgt 1. gang

Årsregnskapet for Skogselskapet i Hedmark pr 31.12.2018 viser
driftsinntekter på kr. 1.375.335,- og driftsutgifter på kr.
1.809.448,-. Dette gir et underskudd på kr. 434.112,-.
Årsresultatet etter at finanspostene er lagt til viser et underskudd
på kr.118.546,-.
Skogselskapet har tidligere år avsatt midler til forventet kontingent
som ville gitt oss et resultat i tilnærmet balanse. Fra revisor sin side
er det ikke ønskelig med avsetninger i regnskap lengre, så vi tar
denne kostnaden på 90.000 kr i år hvilket gir et lite underskudd.
Vi har forventinger om at vår andel i Sønsterud Eiendom AS vil gi
oss en sikker inntekt med tanke på å drifte den ideelle virksomheten
fremover. Sønsterud Eiendom AS har kjøpt opp ca 80 dekar skog
og dyrket opp dette til landbruksjord siste året.
Årsregnskapet for 2019 for Skogselskapet i Hedmark er avgitt
under forutsetning av fortsatt drift. Vilkårene for fortsatt drift er til
stede.
Revisor er ikke ferdig med gjennomgang av regnskapet. Eventuelle
endringer og godkjenning av regnskap legges frem på årsmøtet.

Gunhild F. Brevig, nestleder

Oppnevnt
av HFK*
Julie Finsrud Lande, nestleder SiH årsmøte
Lars Idar Røsten
SiH årsmøte
Fredrik Haug
SiH årsmøte
Ole Arne Hagen
SiH årsmøte

2020
2020
2022
2021
2020

2011
2016
2019
2018
2017

* Hedmark fylkeskommune

Leder og nestleder er på valg hvert år. Fylkesskogmester Torfinn
Kringlebotn fra fylkesmannens landbruksavdeling har vært observatør i styret.
Varamedlemmer til styret har vært:
Dagfinn Haget (1. vara) og Simon Andersson (2. vara). Varamedlemmene er på valg hvert år.

Antall medlemmer i Skogselskapet i Hedmark er 665. Av disse er
125 er livsvarige medlemmer og 13 er bedriftsmedlemmer. De tre
æresmedlemmene i Skogselskapet i Hedmark er Truls Gram, Tertit
Hørstad og Åge Dæhlie.

Styrets arbeid
Styret har hatt 4 styremøter i 2019 og behandlet i alt 22 saker. I
tillegg ble det avholdt årsmøte med fagprogram hos Finn Gjems på
Granli Gård. Finn Gjems ble tildelt Skogselskapets pris.
Skogselskapets styre har vedtatt en strategi hvor Skog rekruttering/
omdømme, skog og klima og skog og folkehelse er valgt som de tre
hovedsatsnings områdene.
Ellers jobber styret kontinuerlig med å se på mulighetene for å
engasjere flere medlemmer til å være med på de aktivitetene skogselskapet har.
Styret har initiert et prosjekt som heter JOBU hvor vi tilbyr ungdom sommerjobb i skogen.
Vi har fått støtte fra Skogbrukets verdiskapningsfond til prosjektet.
Naturbruk i skolen er et annet prosjekt som er igangsatt i kommunene Åsnes, Våler og Elverum. Skogselskapet har sammen med
NJFF Hedmark utarbeidet et lærehefte til ungdomsskolen og tilbyr
barnehage, barne og ungdomsskoler praktiske dager i skogen.
Skogselskapet samarbeider også med Skogmuseet hvor elevene
busses til temadager som arrangeres i samarbeid med museet.
Skogselskapets styre har siste året hatt samtaler med Skogselskapet i
Oppland, da Hedmark og Oppland blir Innlandet fylke. Skogselskapene i Hedmark og Oppland har i første omgang bestemt seg
for å samarbeide uten å slå oss sammen og vil vurdere fordeler og
ulemper med en sammenslåing kommende år. Skogselskapet i
Oppland er i ferd med å bygge ut Skogplanter Østnorge og ønsker
å lande den prosessen før de går videre med en eventuell sammenslåingsprosess.

Legater og fond
Det har ikke vært noen bevegelse på legater og fond i 2019.

Diplomer
Skogselskapets diplom er blitt utdelt i 2019 til Jørn Skogheim,

Lars Erik Rønningen er nyansatt i 100 % stilling i Skogselskapet.

Skogselskapet i Hedmark
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Informasjonsarbeidet er svært viktig for Skogselskapet.

Furuskogen.

skogsarbeider gjennom hele yrkeskarrieren for Engerdal Kommuneskoger. Daglig leder delte ut Skogselskapets diplom til Jørn Skogheim på Galten Gård. Jørn Skogheim fikk følgende karakteristikk
under utdelingen. Jørn har hele sitt yrkesaktive liv arbeidet med et
hjerte for skogen. Skogheim ble karakterisert som HEL VED av
ordfører og leder i kommuneskogen.

Medarbeidere
Knut Arne Gjems er daglig leder, 100 % stilling begynte
01.09.2016.
Max Emil Waalberg ble ansatt som prosjektmedarbeider
01.01.2019 og arbeidet til 31.08.2019. Lars Erik Rønningen ble
ansatt i 100 % fast stilling ved årsskiftet.

Miljø
Sykefraværet i virksomheten har vært på under 2 % i 2019.
Arbeidsmiljøet har vært godt. Skogselskapets aktivitet forurenser
ikke det ytre miljøet utover vanlig kontorhold. Organisasjonen
jobber for større forståelse for miljøsaker. Det har ikke vært skader
og ulykker på arbeidsplassen i året som har gått.

Likestilling
Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Vararepresentantene til styret
består av to menn. Daglig leder er mann.

Informasjonsarbeidet
Skogselskapet i Hedmark har i 2019 jobbet mye ute for barn og
unge hvor vår daglige leder har vært drivkraften sammen med prosjektmedarbeider Max Emil Waalberg. Skogselskapet har i 2019
hatt en god aktivitet og har vært ute i over 30 dagsverk med skolerettet virksomhet. Planlegging /tilrettelegging kommer i tillegg til
disse dagene. Vi har gjennom året bidratt til at mange tusen ungdommer har fått informasjon og deltatt på ulike aktiviteter i nær
relasjon til skogen. Skogselskapet har vært på skoleskogdager i 17 av
22 kommuner i Hedmark. Vi har ledet et prosjekt som heter Naturbruk i skolen for Våler, Åsnes og Elverum kommuner hvor vi har
laget læremateriell og arrangert praksisdager i skogen for ungdomsskolene. Vi har tilbudt over 40 ungdomsskole/videregående elever
sommerjobb i skogen gjennom prosjekt JOB:U i Kongsvinger/
Eidskog, Åsnes, Våler, Grue og Åmot og Stor Elvdal.
Skogselskapet er i en fin utvikling hvor vi gjennom vårt arbeid ser
ut til å opprettholde aktiviteten i det kommende år.

Elverum 20. juni 2020

Gunhild F. Brevig
Leder

Ole Arne Hagen
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Knut Arne Gjems
Daglig leder

Lars Rusten

Julie Finsrud Lande
Nestleder

Fredrik Haug

Årsmelding 2019

Informasjonstjenesten 2019
Tekst av Knut Arne Gjems

Skogselskapet i Hedmark har i år vært ute i over
30 dager med ulike aktiviteter for barn, ungdom
og lærere. Mange av aktivitetene er gjennomført i
samarbeid med andre organisasjoner og ressurspersoner. Dette samarbeidet er helt avgjørende og
en viktig forutsetning for aktivitetsnivået og
bredden i tilbudet til skoleverket.
Lære med skogen
Læremiddelet Lære med Skogen er tilpasset læreplanverket og
utarbeides av Skogbrukets Kursinstitutt. Skogselskapet i Hedmark
benytter dette som pedagogisk hjelpemiddel i kontakten med
skolene. Grunnfinansieringen til dette arbeidet er rentemidler fra
skogfond tildelt fra kommuner og fra Fylkesmannen i Innlandet.
De prioriterte satsingsområdene i 2019 har vært å formidle kunnskap om skogens betydning for klima og samfunn gjennom
aktiviteter som skogplanting, bruk av tre, skoleskogdager, bioenergidager m.m.
I løpet av 2019 har 12 av 22 kommuner i Hedmark hatt besøk av
Skogselskapet og Lære med skogen konseptet og vi har hatt arrangement i 17 av 22 kommuner.
Skog & Vann på Norsk Skogmuseum er et stort fellesarrangement
over flere dager der mange organisasjoner er med på å lage aktiviteter for skolebarn som kommer til museet.

En opplagt gjeng som akkurat har blitt ferdig med naturstien.
I 2019 deltok over 4000 skolebarn på Skog & Vann. Vi bidro med
plankehyttebygging som var svært populært.
I 2019 ble det arrangert konkurransen «Skoglekene». Gjennom
denne konkurransen vil elevene i 5 trinn bli bedre kjent med nær-

Knut Arne forklarer til en ivrig gjeng hvorfor det jaktes rev. Veldig godt å være ute når vi er så heldige med været.

Skogselskapet i Hedmark
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Gjengen som stakk av med den gjeveste premien var Vestbygda skole fra Buskerud.
I tillegg til tiltak som gjennomføres i skoletiden møter vi også
barn og unge utenfor skolen. De nordiske jakt- og fiskedagene i
Elverum trekker hvert år om lag 32 000 besøkende. Skogselskapet deltar aktivt og koordinerer Skogbrukstunet og her legges
det stor vekt på å tilrettelegge aktiviteter for barn og ungdom.
Vi møter mange barn, foreldre, besteforeldre og folk som jobber
med barn gjennom aktivitetene på vår stand, og får da gitt
informasjon om skogens mangesidighet.

En grupper som vurdere hva svaret er på post nummer 15.
skogen deres, og øke kompetansen om skogressursene i nærområdet. Dette er en skolekonkurranse der de skolene som kommer
gjennom innledende runder, møtes til finale på Skogmuseet.
Skoglekene er et samarbeid mellom Skoleskogen, Hamar Naturskole, Jønsberg videregående skole og Skogselskapet i Hedmark.
På nettsiden: www.skoglekene.no kan man lese mer om dette
arrangementet.

Øvrig informasjonsarbeid
Skogselskapet i Hedmark har bidratt på ulike arrangement hvor
temaet har vært å øke bevisstheten om skogens betydning for
Hedmark.
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Tore Moltberg en av Skogselskapets mange menn, som dokumenterer
arbeidsprosessen.

Årsmelding 2019

Aktivitetsrapport 2019
Oversikt over tiltak som Skogselskapet i Hedmark har arrangert eller deltatt i 2018Skoleskogdager er en viktig del av informasjonsvirksomheten.
Type tiltak

Innhold

Antall deltakere

Skoleskogdager

Skoleskogdag i Sør – Odal kommune
Skoleskogdag Åmot kommune
Skoleskogdager Eidskog / Kongsvinger
Skoleskogdag Elverum
Skoleskogdag Stange
Skoleskogdag Hamar
Skoleskogdag Ajer/Vang
Skoleskogdag Åsnes/Våler på Sønsterud
Skoleskogdag Stor-Elvdal
Skoleskogdag Folldal
Skoleskogdag Grue

100
50
75
40
80
200
150
150
50
30
50

Rekrutteringsarbeid
VELG SKOG

VELGSKOG foredrag dag Ajer/Vang
VELGSKOG foredrag Grønn dag
«Velg Skog» foredrag på Evenstad
Jakt og fiskedagene Elverum
Utdanningsmesser

70
100
500
32000
10000

Seminarer/
fagsamlinger

Kommunesamling Hedmark - skogbruk
Vårsamling for Skogbruket i Hedmark og Oppland
Fagsamlinger i regi av Skogselskapet
Rådsmøte i Skogselskapet

Store
fellesarrangementer

Aktivitetsstand over 8 dager på arrangementet Skog &
Vann på skogmuseet i Elverum
De nordiske jakt- og fiskedager i Elverum, skogbrukstunet

Skogselskapet i Hedmark

>4200
>32000
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Prosjekt JOB:U
Organisert sommerjobb i skogen for ungdom
i Hedmark
Skogselskapet i Hedmark er fult i gang med et prosjekt som
heter JOB:U. Dette er et prosjekt som skal tilrettelegge for at
ungdom, fra 15-25 år, skal kunne få seg en skogrelatert sommerjobb. Konseptet er ikke nytt, Eidskog og Kongsvinger
kommune har gjennom 12 år samarbeidet med prosjektet
″Rekrutter til skogs″. De har gjort en fantastisk jobb med
dette, deres kunnskap har derfor vært meget viktig og sentralt
for oppbygningen av JOB:U.
Vi håper med dette prosjektet å kunne øke forståelsen og
interessen for skogbruket, samt å kunne øke rekrutteringen til
skogbruket. JOB:U skal sammen med skogbrukets næringsaktører og offentlige myndigheter utvikle et systematisk,
bredt tilbud om jobberfaring og praksis i skog og skogbruk
for ungdom. I disse koronatider er det vanskelig for uten-

landsk arbeidskraft som ofte bistår skognæringen med ungskogpleie å reise inn i Norge.
Lokal ungdom
JOB:U skal videreføres i de 7 kommunene i 2020 og kanskje
utvides med et par kommuner til.
Planen er at prosjektet vil kunne gjennomføres årlig og at
flere kommuner vil kunne starte noe lignende. I første rekker
er det ønskelig at hver kommune skal kunne tilby 4 ungdommer en 3 ukers sommerjobb.
Kommuner som er involvert i 2019:
• Eidskog
• Kongsvinger
• Grue
• Åsnes
• Våler
• Åmot
• Stor- Elvdal

JOB:U kursdeltagere med instruktørene fra Skogkurs på Sønsterud.
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Resultatregnskap 2019
Note

2019

2018

0

54 836

90 250

132 750

3210 Prosjektinntekter

720 359

615 907

Sum Driftsinntekter

810 609

803 493

Annen driftsinntekt

564 726

622 508

Sum driftsinntekter

1 375 335

1 426 001

1

1 118 408

955 170

1,2,3

691 040

638 605

Sum driftskostnader

1 809 448

1 593 775

DRIFTSRESULTAT

(434 112)

(167 774)

18 066

13 600

297 500

425 000

315 566

438 600

Annen rentekostnad

0

(664)

Sum finanskostnader

0

(664)

NETTO FINANSPOSTER

315 566

439 264

ÅRSRESULTAT

271 490

464 366

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital

(118 546)

271 490

SUM OVERF. OG DISP.

(118 546)

271 490

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
3100 Salgsinntekter driftsaktiviteter
3200 Kontingent

Driftskostnader
Lønnskostnad
Annen driftskostnad

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

1,3

Sum finansinntekter
Finanskostnader

Elverum 15. juni 2020

Gunhild F. Brevig
Leder

Ole Arne Hagen

Skogselskapet i Hedmark

Knut Arne Gjems
Daglig leder

Lars Rusten

Julie Finsrud Lande
Nestleder

Fredrik Haug
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Balanse pr. 31.12. 2019
Note

2019

2018

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom

1 500

1 500

Sum varige driftsmidler

1 500

1 500

2 778 211

2 778 211

Sum finansielle anleggsmidler

2 778 211

2 788 211

Sum anleggsmidler

2 779 711

2 788 211

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer

394 415
318 787

542 675
380 000

Sum fordringer

713 203

922 675

2 588 569

2 520 348

Sum omløpsmidler

3 301 771

3 443 022

SUM EIENDELER

6 081 482

6 222 733

5 855 162

5 822 206

Sum opptjent egenkapital

5 855 162

5 822 206

Sum egenkapital

5 855 162

5 822 206

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser

0

151 502

Sum avsetning for forpliktelser

0

151 502

Sum langsiktig gjeld

0

151 502

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige oﬀentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

26 363
67 860
132 097

42 005
69 621
137 400

Sum kortsiktig gjeld

226 320

249 025

Sum gjeld

226 320

400 527

6 081 482

6 222 733

EIENDELER
Anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap

3

Omløpsmidler

Bankinnskudd, kontanter og lignende

EGENKAPITAL OG GJELD
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

12

2

4
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Noter
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring
Inntektsføring av prosjektinntekter skjer i takt med utførelsen og i henhold til tilsagn på prosjektmidler. Andelen av prosjektinntekter
som knytter seg til fremtidige prosjektaktivitet, balanseføres som uopptjent inntekt og inntektsføres i takt med drift av prosjekt.
Kontingentinntekter innføres etter kontantprinsippet.
Anleggsmidler
Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid
for driftsmidler fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysninger om varige driftsmidler.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets
betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Note 1 – Lønnskostnad
Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
SUM
Ytelser til ledende personer:
Daglig leder:
Lønn
Annen godtgjørelse
Styrehonorarer
Revisor:
Kostnadsført honorar for revisor

2019

2018

968 921
142 276
25 699
- 18 489

809 899
117 789
25 485
1 997

1 118 408

955 170

574 174
82 792
34 500

Note 2 – Bankinnskudd
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 38 453 og utgjorde
pr 31.12. i or kr 40 098.

Andre lønnsrelaterte ytelser:
Refusjon lønnskostnad Knut Arne Gjems
Rekrutteringskostnader
Andre oppgavepliktige ytelser

-70.262
27.985
14.432

SUM

18.489

33 125

Note 3 – Investering datterselskap
Foretaksnavn

Foretakssted

Eierandel/
stemmeandel

Aksjer Sønsterud
2317 Hamar
85
Eiendom AS
Aksjene er bokført til kostpris.
Inntektsført utbytte fra investeringen i 2019 er kr 297 500.

Resultat
2019

Opptjent EK
pr 31.12. 2019

546 698

4 508 281

Note 4 – Annen Egenkapital
Spesifikasjon egenkapitel

Annen EK

Sum

Egenkapital 01.01.2019
Tilført fra årsresultat
Anvendt til årsresultat
Andre transaksjoner

5 822 206
0
- 118 546
151 502

5 481 465
0
- 118 546
151 502

Egenkapital 31.12.2019

5 855 162

5 855 162
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13

Revisors beretning 2019
BDO AS
Parkgata 83
2304 Hamar

BDO AS
Parkgata 83
2304 Hamar

Uavhengig revisors beretning

Uavhengig revisors beretning

Til medlemmene i Skogselskapet i Hedmark

Til medlemmene i Skogselskapet i Hedmark

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Konklusjon

Vi har revidert Skogselskapet i Hedmark' årsregnskap.

Vi har revidert Skogselskapet i Hedmark' årsregnskap.

Årsregnskapet består av:

Årsregnskapet består av:

x
x
x

Balanse per 31. desember 2019
Resultatregnskap for 2019
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember
2019, og av dets resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

x
x
x

Balanse per 31. desember 2019
Resultatregnskap for 2019
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og
forskrifter og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling per 31. desember
2019, og av dets resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av Årsmelding 2019.

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av Årsmelding 2019.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke
den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Uavhengig revisors beretning Skogselskapet i Hedmark - 2019

Uavhengig revisors beretning Skogselskapet i Hedmark - 2019

side 1 av 2

side 1 av 2

Bidragsytere til Skogselskapets virksomhet i 2019
Det ble gitt betydelige tilskudd til informasjonsvirksomheten også i 2019. Bidragsytere til Skogselskapet i Hedmark var:
Fylkesmannen i Hedmark
Åmot kommune
Stange kommune
Trysil kommune
Stor-Elvdal kommune
Hamar kommune
Løten kommune

290 000 kr
15 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
13 000 kr
5 000 kr
5 000 kr

Sør-Odal kommune
Nord-Odal kommune
Alvdal Kommune
Tynset Kommune
Folldal Kommune
Statskog SF

20 000 kr
13 000 kr
3 000 kr
5 000 kr
1 500 kr
5 000 kr

Vi takker alle våre bidragsytere. Uten bidragene fra skogbruket i Hedmark ville det være vanskelig å opprettholde den ideelle informasjonsvirksomheten mot barn og unge.
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Årsmelding 2019

Årsberetning for Sønsterud Eiendom AS 2019
1. Virksomhetens art, beliggenhet og eierskap
Sønsterud Eiendom AS er et eiendomsselskap med eierinteresser i jordog skogbruk. Eiendomsselskapet eier totalt 4348 daa i Åsnes, av dette er
675,5 daa dyrket jord og 3753 daa skog og utmark, hvorav 3379 daa er
produktivt areal. Bygningsmassen består av en driftsbygning med ei
korntørke, og 2 skogskoier med tilhørende uthus.
Selskapets inntekter kommer fra leieinntekter knyttet til utleie av dyrket
jord, driftsbygning med korntørke, småvilt-/elgjakt og salg av tømmer.
Eiendommen ligger i sin helhet i Åsnes Kommune i Hedmark, med
kontoradresse 2270 Flisa.
Bedriftens aksjer er fordelt etter følgende eierandeler:
Antall aksjer
Eierandel
Skogselskapet i Hedmark
1 105
85 %
Skogselskapet i Østfold
130
10 %
Skogselskapet i Buskerud
65
5%
Totalt antall aksjer
1 300
100 %

energivirke på arealet. Parsellen grenser inntil en av selskapets øvrige
arealer med dyrkingsjord. Det nydyrkede arealet inngår i kontrakten for
utleie av dyrkingsjord fra og med 2020.
I 2019 ble det påbegynt et arbeid med å utarbeide en reguleringsplan for
boligtomter på 2 arealer på Sønsterud. Reguleringsplanen er planlagt
ca 18 boligtomter.
Selskapets 2 skogskoier i Haraldsåsen er dette året ryddet og klargjort
for salg. Det er utarbeidet en takst av skogskoiene. Taksten vil bli lagt til
grunn i en salgsprosess planlagt gjennomført i 2020.
Selskapet har i 2019 hatt stor aktivitet med oppdyrking av skogsmark,
utarbeidelse av reguleringsplan, rydding av skogskoier og gjennomføring
av takst/klargjøring for salg av skogskoiene. Disse aktivitetene har vært
arbeidskrevende, og bidratt til økte kostnader for dette driftsåret,
samtidig som driftsinntektene av nevnte aktiviteter vil komme de neste
årene.

5. Personell

2. Fortsatt drift
Årsregnskapet 2019 for Sønsterud eiendom AS er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Vilkårene for fortsatt drift er til stede.

Daglig leder avlønnes etter timeliste som godkjennes av styret.
Daglig leder har utført 47 arbeidstimer i 2019.
Lønn til daglig leder i 2019 var kr 24 440,-.
Selskapet har ingen ansatte utover daglig leder.

6. Arbeidsmiljø

3. Styret, daglig leder og revisjon
3.1. Styret:

Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende ivaretatt.

Styret har følgende sammensetning:
Helge Strætkvern
Styres leder
Knut Arne Gjems
Styrets nestleder
Dag Rønning
Styremedlem
Det er avholdt 5 styremøter og en ordinær generalforsamling i 2019.

7. Ytre miljø
Bedriften forurenser ikke det ytre miljøet utover det som normalt følger
driften av jord- og skogbrukseiendommen.

8. Likestilling i virksomheten
Styre består av 3 menn, og daglig leder er mann.

3.2. Daglig leder
Helge Strætkvern er daglig leder for selskapet, og arbeider på timesbasis.

9. Selskapets resultat
3.3. Regnskap og revisjon
Regnskapet for 2019 er ført av Økonomiringen AS Våler.

4. Markedsforhold og aktivitet
Det dyrkede arealet og driftsbygning med korntørke er leid bort. Leieforholdet er regulert gjennom en leiekontrakt som løper frem til og med
Regnskap
1. mars
2028. Det2008
er i nåværende leiekontrakten lagt vekt på at eiendommen skal forvaltes med et langsiktig eierperspektiv, og ivareta en
god økonomi for selskapets eiere.
Avvirkningen i 2019 er utført som «sluttavvirke» av gammel granskog.
Dette for å utnytte høye tømmerprisene i kombinasjon med behovet for
å avvirke gammel granskog med redusert sunnhetstilstand. Det er avvirket 2049 m3 tømmer i 2019. Det er utført løpende vedlikehold av
traktor- og skogsbilveger, og det er plantet 12 daa med gran.
Sønsterud Eiendom as har i 2019 dyrket opp 79,5 daa skogsmark. I forkant av oppdyrkingen ble det utført avvirket for frøfuru og klipping av

Årets resultat viser et overskudd før skatt på kr 273 213,Skattekostnad på årets resultat utgjør kr 57 303,Årets resultat etter skatt viser et overskudd på kr 215 910,Det avsettes kr 350 000,- til utbytte for selskapets eiere.
Selskapets egenkapital justeres i henhold til utbetalt utbytte.
Utbytte på kr 350 000,- fordeles etter eierandeler.

Balanse 31.12

Bedriftens eiere
Skogselskapet i Hedmark
Skogselskapet i Østfold
Skogselskapet i Buskerud
Selskapets samlede utbytte

Utbytte
kr 297 500,kr 35 000,kr 17 500,kr 350 000,-

Eierandel
85 %
10 %
5%
100 %

Det vises for øvrig til vedlagt Resultatregnskap, Balanse og Noter til
regnskapet for Sønsterud Eiendom AS.
Det er etter regnskapsårets utgang ikke inntruﬀet forhold av betydning
for å bedømme selskapets stilling.

Flisa 20. mars 2020
Helge Strætkvern
Styreleder / Daglig leder

Skogselskapet i Hedmark

Knut Arne Gjems
Nestleder

Dag Rønning
Styremedlem
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