Skogselskapet i Oppland
Årsmelding 2019

Velkommen til

fagdag og årsmøte

Tid: 29. august, kl. 11-14
Sted: Nordre Ål skole, Gamle Kringsjåvegen 54, Lillehammer

Nordre Ål skole

Foto: Lillehammer kommune

Åpen fagdag: Den nye trealderen - hvordan bygge mer i tre?
Sted: Nordre Ål skole
Tid: kl. 11-14

Omvisning på Nordre Ål skole.
Skolen er bygget i tre og stod ferdig 2019.
Foredrag

Servering: Rømmegrøt og spekemat
Årsmøtet i Skogselskapet i Oppland, (ca. kl. 13.)
Påmelding:
PÅ DETTE SKJEMA
Eller
E-post: info@skogselskap.no
Tlf.: 936 25 728 (May-Sylvi)

Påmelding innen 27. august.
Det blir muligheter for å delta via Teams.

Fakta om skogen

Visste du at….
•

Plantene fra Biri i 2019, binder 3,4 millioner tonn CO 2 i sin levetid. Det tilsvarer utslippet fra
415 000 nordmenn årlig.

•

34 % av fylkets totale areal er produktiv sko.

•

Oppland har 10 % av landets verdiskaping fra trelast- og trevareindustrier.

•

Det er 730 sysselsatte i primærskogbruket og 1300 arbeidsplasser i trelast-/trevare.

Fra julekalenderen til Skogselskapet i Oppland 2019.

Styrets beretning for 2019
Skogselskapet i Oppland (SiO)er en ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. Hovedfokus på de langsiktige skogbruksaktiviteter skjer gjennom engasjement og
eierskap i Skogplanter Østnorge AS. SiO driver sin virksomhet fra egne lokaler i Biri Planteskole. Fra 1.november 2016 leier vi
kontorplass ved Skogkurs kurssenter Honne. Skogselskapet i Oppland er tilsluttet Det norske Skogselskap.
Styret
- Styret består av Erik Eid Hohle, Brandbu, (styreleder),
- Solfrid M. Lien, Lesja/Folldal (nestleder),
- Terje Hoff, Sel, (styremedlem)
- Simen Skarkerud, Gjøvik (styremedlem)
- Ingun Therese Braanaas, Nordre Land (styremedlem)
- Bjørnar Sørbøen, Sør-Aurdal (1. vararepresentant)
- Per A Rognerud, Nordre Land, (2 vararepresentant)
Styret består av to kvinner og tre menn. Det interne samarbeidet i Skogselskapet i Oppland fungerer godt. I Kontaktutvalget
for skogbruket i Oppland møter daglig leder. Daglig leder og styremedlem Simen Skarkerud, deltok på Rådsmøtene i Det
norske Skogselskap.
Styrets honorar framgår av regnskapets noter.
Styrets arbeid
Styret har i tillegg til årsmøtet hatt 5 styremøter og behandlet 31 saker. Styret har hatt fokus på arbeidet med informasjon til
barn og unge, administrasjonens beretning viser dette.
Som eier av Biri Planteskole har styret jobbet i sammen med Skogplanter østnorge as for å videreutvikle eiendommen til å
være mere tilpasset et fremtidig plantebehov ved blant annet å bygge nytt kjølelager og produksjonsbygg til 19,2 mill. Skogplanter østnorge AS leier nå hele bygningsmassen på Biri planteskole. Det forenkler forvaltningen av selskapets bygningsmasse, men øker betydningen av at Skogplanter østnorge as får en god økonomi framover.
Skogselskapet i Oppland har avtale med Det norske Skogselskap om arbeidsgiveransvaret for daglig ledelse og prosjektledelse i Skogselskapet i Oppland. Det medfører at selskapet ikke har arbeidsgiveransvar. DnS administrerer også medlemsarbeidet gjennom drift av et sentralt medlemsregister.

Skogselskapet i Oppland har fram til mai 2019 hatt arbeidsgiveransvaret for skogbrukspådriver på Hadeland.

Årsmøtet 2019

Økonomi

Årsmøtet 2019 ble holdt på Nordaker Gård i Nord Aurdal
hos Nils Nordaker, som foredro om sin egn skog og drifta
på gården. Tre medlemmer i styret var på valg; Erik Eid
Hohle styreleder gjenvalgt, 1 år. Solfrid M. Lien, gjenvalgt, 2 år. Simen Skarkerud, gjenvalgt, 2 år. Vararepresentanter Bjørnar Sørbøen, og Per A Rognerud, gjenvalgt,
1 år. Nytt medlem av valgkomiteen ble Lars Olav Jensen.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende
noter, gir etter styrets vurdering en tilfredsstillende informasjon om Skogselskapet i Oppland sin drift pr. 31.12.19. Regnskapet for 2019 viser et positivt driftsresultat på kr. 1 153 316,og et positivt årsresultat på
kr. 147 867,- etter finansposter og avskrivninger.
Resultatet er satt opp under forutsetning om at det er grunnlag
for fortsatt drift.

Faglig tema var «Furuforyngelse og elgbeiting» det var
spennende foredrag av Skogbrukssjef i Sør-Aurdal Espen
Nerødegård og entreprenør Andreas Råheim om utfordringene med å få opp furu på furuboniteter.

Skogselskapet i Oppland har sterkt fokus på
finansiering av driften, for på den måten å styrke
arbeidet med selskapets grunnleggende formål.

Styret

Personalforhold og miljø
Skogselskapet i Oppland har gjennom året innleid Ola Gram Dæhlen i
0,8 årsverk som daglig leder av selskapet. Som daglig leder arbeidet
han også med prosjektarbeid som «Planteskolen», «Skog og klima»,
«Lære med Skogen» og «planteforedling». Han har også 0,2 årsverk i
Det norske Skogselskap som Internasjonal kontakt.
Som skogbrukspådriver på Hadeland fram til mai 2019, jobber TimOliver Wenski i 100 % stilling.
Fra 1 november er også May-Sylvi Skinnerlien leid inn fra DnS i 100%
stilling som informasjonsmedarbeider.
Regnskapsføring leies av Skogbrukets Kursinstitutt.
Arbeidsmiljøet vurderes som godt, og selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet.

Skogplanter østnorge as (SØ)
Erik Eid Hohle og Per Rognerud sitter i styret for Skogplanter østnorge as (SØ), valgt av Skogselskapet i Oppland.
(Vedtektene fordrer forøvrig ikke lenger direkte eierrepresentasjon i styret, men det blir sett som hensiktsmessig).
Skogplanter østnorge as hadde i 2019 et resultat på kr - 1 774 572,- som er resultat av en krevende sesong med
store ugress problemer, der opp mot 2 mill. planter måtte kastes. I tillegg til stor vekst i produksjonen/
varebeholdningen i 2019. Salget var i 2019, 15 mill. planter, planteproduksjonen var 18 mill.
For mer info se nettsidene til Skogplanter østnorge AS.

Framtidsutsikter
SØ vil kunne produsere ca. 20 mil planter i 2020. Det er derfor viktig for Skogselskapet i Oppland å legge til rette
for SØ behov for kapital, arealer, anlegg og bygninger.
Det er fortsatt viktig at Skogselskapet i Oppland har fokus på å bedre driftsøkonomien, slik at vi også kan drive
nødvendig utviklingsarbeid.

Biri 01.03.2020
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Informasjon til skoleelever
Skoleskogdager i Oppland
I løpet av 2019 har 17 klasser, i 9 av de 26 kommunene i Oppland hatt besøk
av Skogselskapet og Lære med skogen-konseptet.
De prioriterte satsingsområdene i 2019 har vært å formidle kunnskap om skogens betydning for klima og samfunn gjennom
aktiviteter som skogplanting, bruk av tre, lokal bioøkonomi, skoleskogdager, bioenergidager m.m.
Skogselskapet i Oppland takker alle samarbeidspartnere for innsatsen for skog saken i 2019. Spesielt takk til det lokale
skogbruket i kommunene med skogbrukssjefene i spissen, som deltar med finansiering av arbeidet og deltagelse på våre
arrangementer.

Skoleskogdag
En skoleskogdag dekker flere av kompetansemålene
i den nye lærerplanen som trer i kraft fra høsten 2020.

Informasjon til allmenheten

Store fellesarrangementer
Vi har deltatt på Aktivitetsstand Skog & Vann på
skogmuseet i Elverum. De nordiske jakt- og fiskedager i
Elverum- skogbrukstunet, Verdens kuleste dag, Naturens
dag - Gjøvik, Stavsmart, Frivillighetsdagen -Gjøvik,
Friluftslivets Dag, Frilufts festivalen Raufoss, Dyrskun og
Flerkulturell friluftsdag. På 10 stk. arr. har det vært mer en
150 000 besøkende.
I 2019 deltok over 150 000 mennesker på disse
arrangementene. Vi bidro med plankehyttebygging som
var svært populært, samt ″Skogens brannvokter″, Skogsti,
Spikking, osv. I tillegg til informasjon om skogens rolle i
klimasammenheng.
En av aktivitetene har vært Skogens brannvoktere som er et
samarbeid med Skogbrann og er et tiltak som skal gjøre
Faglige arrangement
barnene mer bevist på faren ved skogbrann, samt virke
Vi har hatt 6 stk. faglige arr. Hvorav 4 er skogdager og 2 er fagmøforebyggende.
ter.
Vi har i alt 14 forskjellige omvisninger med politikere, studenter,
foreninger m.fl.
Nettsiden
SiO har i løpet av året laget åtte nettsaker på egne sider.
Medieoppslag
Vi har dette året hatt 9 forskjellige medieoppslag i OA.GD,
Avisa-Hadeland, Avisa-Valdres, Nationen og NRK.

Nyhetsbrev
Vi har sendt ut ett nyhetsbrev til 2 400 personer. Vi har også jobbet med
å hente inn lister fra de nye kommunestyrene, rektorer på alle barne– og
ungdomsskoler i Oppland fylke.
Til alle skolene har vi også sendt tilbud om Skoleskogdager.

Sosiale medier
Vi har en Facebook side som blir brukt til å informere. På
slutten av dette året doblet vi antall følgere, og har pr desember 2019 , 734 følgere på vår side.
Spesielt fikk vi stor oppmerksomhet rundt videoinnlegger om
ektejuletre i begynnelsen av november. Så langt har det nådd
over 120 000 personer, skapt debatter og medieoppslag.
I desember hadde vi julekalender med forskjellige fakta
relatert til skogen.

Virksomhet

Skogplanter østnorge as (SØ)
Skogselskapet i Oppland eier Biri Planteskole og er den største eier av Skogplanter østnorge as som driver sin
virksomhet fra planteskolen på Biri. Det ble gjort
investeringer i 2018 som gjorde det mulig å produsere over 18 millioner
skogplanter i 2019.
Denne våren stod også Biri Frøsenter ferdig, etablert av Biri
Planteskole. Skogselskapet har vært byggeleder for nytt Frøsenter for Sør
-Norge, lokalisert i Biri Planteskole. Dette er en del av Skogfrøverkets satsing på foredling i åra som kommer. Det ble
investerer 4,5 millioner i ny veksthus - plantasje for skogtrær og vegetativ
formering av gran (stiklinger).
Erik Eid Hohle og Per Rognerud sitter i styret for
Skogplanter Østnorge as (SØ), valgt av Skogselskapet i Oppland.

Nyansatt
1. november ble May-Sylvi Skinnerlien ansatt som
Informasjonsmedarbeider i Skogselskapet i Oppland. Hun er utdannet journalist og kommunikasjonsrådgiver og har bl.a. jobbet på Camp Sjusjøen
leirskole de siste i 11 årene. Hun vil jobbe mye med
Skoleskogdager og digitale kanaler.

PR Planteskolen— helside

Har spurt Mari om hun kan sende noe som passer her.

Plass til porto

Nyhetsbrev
Mottar du ikke nyhetsbrev på mail fra oss?
https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/oppland/
Ta kontakt, så fikser vi det.
Vi sender ut nyhetsbrev 2-4 ganger i året.

Følg oss gjerne på Facebook, og vær med å like og spre det vi deler
til allmenheten der. Trykk her.

________________________________________________________________________________________

Kontakt ansatte
Mvh.
Ola Gram Dæhlen
Daglig leder
+47 950 26 940
Skogselskapet i Oppland

Mvh.
May-Sylvi Skinnerlien
Informasjonsmedarbeider
+47 936 25 728
Skogselskapet i Oppland

Mail: ogd@skogselskap.no

Mail: mss@skogselskap.no

Nettside:
www.skogselskap.no

