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Årsmelding 2019

Styrets melding om virksomheten
Styrets sammensetning
Lars Henrik Sundby, Aurskog-Høland - leder
Stian Sandbekkbråten, Aurskog-Høland - nestleder
Paul Næverlid, Nesodden
Astrid Lindstad, Asker
Gunnar Fjeld, Ski
Anne Strøm Prestvik, Nittedal - 1 . varamedlem
Eli Tangen Eggum, Ullensaker - 2 . varamedlem
Virksomhetens art
Skogselskapet i Oslo og Akershus er en ideell organisasjon
med formål å fremme forståelsen for skogens mangesidige
betydning og å arbeide for et godt skogbruk . Ved utgangen av
2019 hadde vi 335 medlemmer, 5 færre enn ved utgangen av
2018 . Av disse har 154 betalt årlig støtte/medlemskap . Vi har
hovedkontor i leide lokaler i Wergelandsveien 23 B i Oslo .
Vår viktigste oppgave er informasjonsarbeid, som i første rekke
rettes mot barn og unge, men også mot grunneiere, offentlige
myndigheter og allmennheten for øvrig . Skogens betydning
for klimaet er viet spesielt stor oppmerksomhet .
Skogselskapet i Oslo og Akershus bidrar med leveranser av
skogplanter av topp kvalitet, og med tilbud om å sette ut plantene for dem som ønsker det . Dette skjer gjennom vårt 42,9%
eierskap i Skogplanter Østnorge AS lokalisert på Biri . Skogselskapet i Oppland eier resten av selskapet .
Skogselskapet i Oslo og Akershus bidrar med informasjon om
riktig skogskjøtsel, og driver noe oppsøkende virksomhet for å
øke aktiviteten på dette feltet .
Styrets arbeid
Styret har hatt 4 møter og behandlet 27 saker i 2019 .
De viktigst sakene har vært:
• Driften av skogselskapet og våre økonomiske plasseringer
• Tilpasning til regionreformen, og samarbeid mellom skogselskapene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud
• Vårt eierskap i Skogplanter Østnorge AS, og økningen av
vår aksjekapital i selskapet i forbindelse med kjøp av anleggene
på planteskolen fra Skogselskapet i Oppland
I 2019 har Lars Henrik Sundby og Stian Sandbekkbråten
representert Skogselskapet i Oslo og Akershus i styret for
Skogplanter Østnorge AS . Lars Henrik Sundby har også vært
styremedlem i Den norske Skogselskap .
Årsmøtet
Årsmøtet for Skogselskapet i Oslo og Akershus ble holdt 4 .
juni på Ås, med 31 deltagere . I forkant av årsmøtet ble det
arrangert skogdag og fagforedrag . Det var 40 deltagere på
fagarrangementet . Se egen protokoll .

Skogselskapet i Oslo og Akershus

Informasjonsvirksomheten
Skogselskapet har også i 2019 hatt stor aktivitet . Noe av det vi
har brukt mest tid på er:
• Skoleskogdager i grunnskolen
• Kurs og individuell veiledning i bruk av bioenergi som
oppvarming på gårdsbruk eller til salg av varme
• Individuell veiledning av skogeiere i Nes kommune, der
målet er økt aktivitet i skogbruket i kommunen
• Videre arbeid med prosjektet Skogbruk og publikum i
Follo, hvor vi har sett på forholdet mellom næringsmessig
skogbruk og fritidsbruk av skog, og tiltak som kan bedre dette
• Prosjektet JOB:U, hvor vi kurset og ansatte 6 ungdommer
som sommervikarer til arbeid med ungskogpleie for private
skogeiere i Nes kommune
Skogselskapet i Oslo og Akershus har hatt 81 dager med
arrangement i løpet av året, med til sammen 725 voksne og
2281 barn og unge som deltagere .
I tillegg til egne aktiviteter har vi deltatt på flere større og mindre arrangement, i samarbeid med ulike næringsorganisasjoner
og andre organisasjoner, kommuner og andre skogselskap .
Styret opplever at våre ansattes kompetanser er etterspurt .
Finansforvaltningen
Det har ikke vært vesentlige endringer i vår plasseringsstrategi
i 2019, utover at vi i desember omplasserte en del midler fra ett
fond til et annet .
Selskapets kapital har vært plassert i planteskolevirksomhet,
bank og fond . Vorma Økonomi og Regnskap SA er selskapets
regnskapsfører .
Ansatte
Skogselskapet i Oslo og Akershus har hatt to ansatte i full stilling i 2019: Håvard Midtskogen og Snorre Synnestvedt .
20.04.2020 Skogselskapet i Oslo og Akershus

Lars Henrik Sundby
Styreleder

Stian Sandbekkbråten
Nestleder

Paul Næverlid
Styremedlem

Astrid Lindstad
Styremedlem

Gunnar Fjeld
Styremedlem

Håvard Midtskogen
Daglig leder
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Årsberetning 2019
Årsberetning 2019

Skogselskapet i Oslo og Akershus
Organisasjonsnr.
950
Skogselskapet
i Oslo963
og 035
Akershus
Organisasjonsnr. 963 035 950
Virksomhetens art og hvor den drives
Skogselskapet i Oslo og Akershus har i 2019 drevet med informasjonsaktivitet innenfor skoleverket og
Virksomhetens art og hvor den drives
bioenergi. Foretaket har forretningssted i Oslo kommune og har ved slutten av året to ansatte.
Skogselskapet i Oslo og Akershus har i 2019 drevet med informasjonsaktivitet innenfor skoleverket og
Skogselskapet leier lokaler i Wergelandsveien hos Det Norske Skogselskap i Oslo. Årsregnskapet er satt
bioenergi. Foretaket har forretningssted i Oslo kommune og har ved slutten av året to ansatte.
opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Skogselskapet leier lokaler i Wergelandsveien hos Det Norske Skogselskap i Oslo. Årsregnskapet er satt
opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Resultatutvikling og finansiell stilling
Resultatet var i 2019 positivt med kr 2.988.470 mot et negativt resultat i 2018 på kr 469.392.
Resultatutvikling og finansiell stilling
Aktiviteten er fortsatt høy. Den største inntektskilden i forhold til driften har vært
Resultatet var i 2019 positivt med kr 2.988.470 mot et negativt resultat i 2018 på kr 469.392.
tilskudd til informasjonsarbeidet som i 2019 beløp seg til kr 819.744. På den andre siden er den største
Aktiviteten er fortsatt høy. Den største inntektskilden i forhold til driften har vært
utgiftsposten lønnskostnader som med alle kostnader medregnet beløp seg til 2.184.660.
tilskudd til informasjonsarbeidet som i 2019 beløp seg til kr 819.744. På den andre siden er den største
utgiftsposten lønnskostnader som med alle kostnader medregnet beløp seg til 2.184.660.
Utviklingen på selskapets fondsplasseringer var i 2019 svært positiv. Skogselskapet kan derfor i 2019
bokføre et positivt årsresultat på kr 2.988.470
.
Utviklingen på selskapets fondsplasseringer var i 2019 svært positiv. Skogselskapet kan derfor i 2019
bokføre et positivt årsresultat på kr 2.988.470
.
Styret mener at det framlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvisende
framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Etter regnskapsårets utgang er
Styret mener at det framlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvisende
kursene på fondene falt betydelig som en konsekvens av coronautbruddet. Skogselskapet har pr april
framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Etter regnskapsårets utgang er
2020 ikke foretatt noen disponeringer på sine fondsplasseringer på grunn av dette og aventer
kursene på fondene falt betydelig som en konsekvens av coronautbruddet. Skogselskapet har pr april
situasjonen.
2020 ikke foretatt noen disponeringer på sine fondsplasseringer på grunn av dette og aventer
situasjonen.
Fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til
Fortsatt drift
stede.
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til
stede.
Forskning og utvikling
Selskapet har ikke hatt noen direkte forsknings- eller utviklingsprosjekter i regnskapsåret.
Forskning og utvikling
Selskapet har ikke hatt noen direkte forsknings- eller utviklingsprosjekter i regnskapsåret.
Arbeidsmiljø
Styret anser at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på
Arbeidsmiljø
Resultatdisponering
dette området i regnskapsåret.
Styret anser at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på
dette positive
områdetresultat
i regnskapsåret.
Årets
på kr 2.988.470 tillegges egenkapitalen.
Resultatdisponering
Årets positive resultat på kr 2.988.470 tillegges egenkapitalen.
Det ytre miljøet
Selskapets virksomhet er av en slik art at det ikke forurenser eller påvirker det ytre miljøet.
Det ytre miljøet
31.12.2020/20.04.2020
Selskapets virksomhet er av en slik artOslo
at det
ikke forurenser eller påvirker det ytre miljøet.
Styret for Skogselskapet i Oslo og Akershus
Oslo 31.12.2020/20.04.2020
Styret for Skogselskapet i Oslo og Akershus
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Lars Henrik Sundby
Styreleder
Lars Henrik Sundby
Styreleder

Astrid Lindstad
Styremedlem
Astrid Lindstad
Styremedlem

Gunnar Fjeld
Styremedlem
Gunnar Fjeld
Styremedlem

Paul Næverlid
Styremedlem

Stian Sandbekkbråten
Styremedlem

Håvard MidtskogenÅrsmelding 2018
Daglig leder

Resultatregnskap

Resultatregnskap pr 31.12.
Skogselskapet i Oslo og Akershus
Note

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt

2
2

Regnskap
2019

Regnskap
2018

784 390

503 418

819 744

802 080

1 604 134

1 305 498

73 338

119 087

2 184 661

1 405 007

576 487

418 964

2 834 485

1 943 058

-1 230 351

-637 561

4 218 821

283 641

4 218 821

283 641

2 988 470

-353 920

___________________________________

Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad

3
3,6

___________________________________

Sum driftskostnader

___________________________________

Driftsresultat
Finansposter

___________________________________

Annen finansinntekt

4

Netto finansposter

4

___________________________________

Ordinært resultat før skattekostnad

___________________________________

Skattekostnad på ordinært resultat

___________________________________

Ordinært resultat

2 988 470

-353 920

___________________________________

Ekstraordinære poster
Årsresultat

___________________________________
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___________________________________

2 988 470

-353 920

___________________________________

Overføringer og disponeringer
Overført annen egenkapital
Sum overføringer og disponeringer

Skogselskapet i Oslo og Akershus

2 988 470

___________________________________

2 988 470

___________________________________

5

Balanse

Balanse pr 31.12.
Skogselskapet i Oslo og Akershus
Note

Anleggsmidler
Investeringer i tilknyttet selskap

7

Sum finansielle anleggsmidler

Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre fordringer

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

1 875
144 573

77 446
105 105

146 448
23 105 215
2 453 964

182 551
19 485 054
2 128 383

25 559 179
919 426

21 613 437
1 803 241

919 426

1 803 241

__________________________________

__________________________________

Sum fordringer
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter
Andre finansielle instrumenter

4
4

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

5

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum eiendeler

Regnskap
2018

__________________________________

Sum anleggsmidler

Sum omløpsmidler

Regnskap
2019

__________________________________

__________________________________
__________________________________

26 625 053
23 599 230
Balanse pr 31.12.
__________________________________
Skogselskapet i Oslo og Akershus
32 625 053
29 599 230
__________________________________
Note

Egenkapital
Annen egenkapital

Regnskap
2019

Regnskap
2018

32 210 792

29 222 322

32 210 792

29 222 322

32 210 792

29 222 322

11 655
170 002
123 247
109 357

17 481
193 218
89 145
77 064

414 261

376 908

414 261

376 908

32 625 053

29 599 230

__________________________________

Sum opptjent egenkapital

__________________________________

Sum egenkapital
Gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Skyldig merverdiavgift

__________________________________

Sum kortsiktig gjeld

__________________________________

Sum gjeld

__________________________________

Sum egenkapital og gjeld

__________________________________

Oslo 31.12.2019/20.04.2020
Skogselskapet i Oslo og Akershus
__________________________________

__________________________________

__________________________________

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Lars Henrik Sundby

Paul Næverlid
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Styremedlem

Gunnar Fjeld

Håvard Midtskogen

Astrid Lindstad

Stian Sandbekkbråten
StyremedlemÅrsmelding 2019

Noter 2019

Noter
Note 1 - Regnskapsprinsipper

Skogselskapet i Oslo og Akershus
Skogselskapet
i Oslo963
og Akershus
Organisasjonsnr.
950
Skogselskapet
i Oslo og 035
Akershus
Organisasjonsnr. 963 035 950
Organisasjonsnr. 963 035 950

Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet
er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god
Note
1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet
er
i samsvar
med
regnskapslovens
bestemmelser
og god
regnskapsskikk
forsatt
småopp
foretak.
Det er
i det
følgende redegjort
nærmere for
Årsregnskapet
i samsvar
med
regnskapslovens
bestemmelser
og god
hovedprinsipene.
regnskapsskikker
forsatt
småopp
foretak.
Det er
i det
følgende redegjort
nærmere for
regnskapsskikk
for små foretak. Det er i det følgende redegjort nærmere for
hovedprinsipene.
hovedprinsipene.
Driftsinntekter

Medlemskontingenter
intektsføres det året de betales. Tilskudd inntektsføres det
Driftsinntekter
Driftsinntekter
Medlemskontingenter
intektsføres
det året
betales.
inntektsføres det
året
de mottas. Tjenester
inntektsføres
etterdehvert
som Tilskudd
de utføres.
Medlemskontingenter
intektsføres
det året
betales.
inntektsføres det
året de mottas. Tjenester
inntektsføres
etterdehvert
som Tilskudd
de utføres.
året
de mottas.
Tjenester inntektsføres etter hvert som de utføres.
Eiendeler
og gjeld
og gjeld til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre
Eiendeler bestemt
Eiendeler
ogklassifisert
gjeld til varig
Eiendeler bestemt
eller bruk er klassifisert
Andre
eiendeler
er
someie
omløpsmidler.
Fordringer som
som anleggsmidler.
skal
Eiendeler
bestemt
til
varig
eie
eller
bruk
er
klassifisert
som
anleggsmidler.
Andre
tilbakebetales
innen ett som
år eromløpsmidler.
klassifisert somFordringer
omløpsmidler.
Ved klassifisering
eiendeler er klassifisert
som skal
eiendeler
er klassifisert
somtilskal
tilbakebetales
ett som
årgjeld
eromløpsmidler.
klassifisert
somFordringer
omløpsmidler.
Ved
klassifisering
av
kortsiktig
oginnen
langsiktig
er tilsvarende
kriterier
lagt
grunn.
tilbakebetales
ett til
årgjeld
er klassifisert
som kriterier
omløpsmidler.
klassifisering
av kortsiktig oginnen
langsiktig
er tilsvarende
lagt
til Ved
grunn.
Omløpsmidler
vurderes
laveste
av anskaffelseskost
og virkelig
verdi.
av
kortsiktig ogvurderes
langsiktigtilgjeld
er tilsvarende
kriterier lagt
til grunn.
Omløpsmidler
laveste
av anskaffelseskost
og virkelig
verdi.
Omløpsmidler
vurderes
til
laveste
av
anskaffelseskost
og
virkelig
verdi.
Markedsbaserte verdipapirer
Markedsbaserte
verdipapirer
For
markedsbaserte
verdipapirer er verdien
Markedsbaserte
verdipapirer
iFor
balansen
satt til ligningsverdien
pr 31.12. 2019
markedsbaserte
verdipapirer av
er investeringene
verdien
For
markedsbaserte
verdipapirer av
er investeringene
verdien
i balansen
satt til ligningsverdien
pr 31.12. 2019
iInvestering
balansen satt
til
ligningsverdien
av
investeringene
pr
31.12. 2019
i tilknyttet selskap
Kostmetoden
brukes som
prinsipp for investeringer i andre selskaper.
Investering i tilknyttet
selskap
Investering
i tilknyttet
selskap
Kostmetoden
brukes som
prinsipp for investeringer i andre selskaper.
Kostmetoden
brukes
som
prinsipp
for investeringer i andre selskaper.
Pensjoner
Forpliktelser
Pensjoner eller pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning
Pensjoner
Forpliktelser eller
balanseførers
ikke.pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning
Forpliktelser
eller
knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning
balanseførers
ikke.pensjonsmidler
Note
2 - Spesifisering
av resultatregnskapet
balanseførers
ikke.
Note 2 - Spesifisering av resultatregnskapet
Note 2 - Spesifisering av resultatregnskapet
2019
2019
2019

2018
2018
2018

Info tilskudd
Info tilskudd
Tjenester
Info
tilskudd
Medlemskontingent
Tjenester
Tjenester
Medlemskontingent
Sum
Medlemskontingent
Sum
Sum 3 - Lønnskostnader mv.
Note

819.744
819.744
738.190
819.744
46.200
738.190
738.190
46.200
1.604.134
46.200
1.604.134
1.604.134

Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Yrkesskadeforsikring

2019
1 531 452
270 432
377 721
2 795
2 261

2018
1 061 674
174 348
168 984
0

Sum

2 184 661

1 405 006

802.280
802.280
459.617
802.280
43.800
459.617
459.617
43.800
1.305.497
43.800
1.305.497
1.305.497

Foretaket har sysselsatt litt i underkant av 2 årsverk i regnskapsåret.
Opplysning om obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatiorisk tjenestepensjon, og det er
etablert ordning som oppfyller kravene til til lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Revisor
Skogselskapet
i Oslo og Akershus

Kostnadsført til revisjon er kr 31.500.
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Opplysning om obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatiorisk tjenestepensjon, og det er
etablert ordning som oppfyller kravene til til lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Revisor
Kostnadsført til revisjon er kr 31.500.
Styrehonorar og lønn daglig leder
Lønn inkl feriepenger til daglig leder samt styrehonorar beløper seg til henholdsvis kr 655.222
og kr 88.800.
Note 4 - Finansielle instrumenter som omløpsmiddel
Utviklingen for de markedsbaserte verdipapirene i 2019 har vært svært positiv.
Skogselskapet har nå plasseringer i Sparebank 1 Ringerike Hadeland Egenkapitalbevis
samt fondsplassering i Landkreditt Forvaltning AS.
Ved årsskiftet har Skogselskapet følgende plasseringer i markedsbaserte verdipapirer:
Landkreditt Forvaltning AS kr 23.105.215
Spb1 RH Egenkapitalbevis kr 2.453.964
Netto finansposter på totalt kr 4.218.821 består av verdiregulering/utbytte i
Landkreditt Forvaltning på kr 3.620.161, verdiregulering/utbytte på SpB1 RH Egenkapitalbevis kr
439.668, renteinntekt bankinnskudd på kr 9.715, utbytte fra Skogplanter Øst-Norge kr 144.573
samt utbytte fra Gjensidige på kr 4.703.
Verdipapirfond

Kostpris

Ligningsverdi

Landkreditt Utbytte
Landkreditt Extra

16.646.058
4.427.167

18.745.728
4.359.487

Note 5 - Bankinnskudd
Av bankinnskuddene er kr 152.993 plassert på konto for bundne skattetrekksmidler
Note 6 Andre driftskostnader
Den største utgiftsposten her er lokalleie som beløper seg til
kr 93.437.
Note 7

Skogplanter Østnorge AS

Skogselskapet eier aksjer i Skogplanter Østnorge AS for 6 millioner kroner.
Skogselskapets eierandel utgjør 42,9 % av den totale aksjekapitalen i selskapet.
57,1 % eies av Skogselskapet i Oppland . Aksjene er bokført til kostpris.
Note 8 - Hendelser etter årslutt.
Årsresultatet er satt opp pr 31/12-2019. Etter den tid pr 20.april 2020 er forutsetningene
endret p.g.a. coronautbruddet. Børsene har falt og verdien av fondsplasseringene har sunket.
I en urolig situasjon har vi i Skogselskapet pr i dag ikke foretatt noen nye disponeringer med
bakgrunn i dette.
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Årsmelding 2019

Informasjonsvirksomheten
For Skogselskapet i Oslo og Akershus har 2019 vært nok et år med mye godt arbeid
for skogsaken. Våre medarbeidere har gjennomført mer enn 60 egne arrangement,
og snakket om skog, tre, bioenergi og klima for 725 voksne og 2281 barn og unge.
Skoleskogdager
Alle barneskolene i Akershus fikk i 2019 tilbud om gratis
skoleskogdag for 6 . trinn . I løpet av kalenderåret har vi hatt
arrangement for 2275 barn og 155 lærere fra 49 skoler . Vi opplever at store deler av befolkningen setter pris på økt kunnskap
om eller forståelse for hvordan og hvorfor det drives skogbruk .
I et samfunn som søker å bli mer bærekraftig og fornybart er
det viktig at barn får kjennskap til hvordan vi forvalter våre
naturressurser . På våre skoleskogdager får vi god kontakt med
både barna og lærerne, læringsutbyttet oppleves som bra og
tilbakemeldingene fra lærerne er utelukkende positive .
I Nannestad og Aurskog-Høland har vi i 2019 hatt felles
skoleskogdag for alle skolene i kommunen . Disse dagene er
resultat av godt samarbeide mellom Skogselskapet og flere
parter innenfor offentlig forvaltning, skognæring og friluftsliv
– nyttig og interessant for oss, og ekstra gøy for barna at flere
skoler møtes .
På de fleste av årets skoleskogdager har vi hatt et ekstra fokus
på spikking . Skogselskapet arrangerte skoleåret 2018/19 skolekonkurransen Tre-om-tre-Spikking med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB . Elevene skal lære å spikke og gjennom bilder
og en tekst fortelle hva de har gjort . Hovedmålet er å motivere
barn og unge til å lære om materialet tre, utvikle grunnleggende spikkeferdigheter og få forståelse for treets egenskaper .

Kurs og rådgiving for skogeiere og andre
I 2019 har vi holdt 6 kurs i ulike tema innenfor praktisk skogbruk for 173 skogeiere og andre skogbrukere, samt engasjerte
i dugnadsgjenger innenfor DNT . I tillegg har vi gjennomført 34 befaringer/veiledninger i Sørum og Nes, som del av
aktivitetsfremmende prosjekter vi har i samarbeid med disse
kommunene .
Vår erfaring og kunnskap om bioenergi er fortsatt etterspurt .
I 2019 har vi hatt 10 kurs spredt over hele landet, med til
sammen 262 deltagere . Kursene arrangeres i samarbeid med
Innovasjon Norge . I tillegg til innføringskurs og foredrag om
etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg, har over 60
enkelteiere (hvorav 3 kommuner) hatt nytte av vår veiledning i
prosessen med å etablere og fullføre anlegg .
Prosjekt Skogbruk og publikum i Follo
Skogselskapet i Oslo og Akershus samarbeider med Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor om et prosjekt som har
sett på forholdet mellom næringsmessig skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo . Prosjektet er treårig og ble startet i 2017,
og er finansiert av lokale rentemidler . I 2019 har vi blant annet
gjennomført dybdeintervjuer med sentrale personer innenfor
skogbruket og friluftslivet i regionen, og mot slutten av året
jobbet mye med sluttrapporten .

Viktig at elevene får lov til å prøve seg - kløyving av ved er
alltid en populær aktvitet på skogdag i Nannestad

Mange fine plasser for uteskole i Bærum

Skogselskapet i Oslo og Akershus

Lørenskog i feburar - vi tar med elever til skogs hele året
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Våre sommervikarer i prosjektet JOB:U

Velg Skog – og prosjekt JOB:U
Vi jobber med rekruttering, kompetanse- og omdømmebygging for skognæringen, og samarbeider med det nasjonale
kompetanse- og rekrutteringsprogrammet Velg Skog . I 2019
har vi deltatt på flere utdanningsmesser, og i tillegg etablert et
eget prosjekt – JOB:U – for å kunne tilby ungdom sommerjobb i skogen . I sommer ansatte vi 6 ungdommer som sommervikarer til arbeid med ungskogpleie for private skogeiere
i Nes kommune . De fikk to-dagers kurs i teori og praksis, og
hadde veiledning underveis av erfarne skogsarbeidere . Prosjektet var et samarbeid mellom den kommunale skogbrukssjefen,
lokal skogbruksleder i Viken Skog, private skogeiere og oss .
Skogselskapet hadde prosjektledelse, var arbeidsgiver og holdt
kurs .
Skogselskapene i Oslo og Viken
I 2020 blir Østfold, Buskerud og Akershus til det nye fylket
Viken . Som en naturlig følge av regionreformen har vi i 2019
forberedt oss på en litt ny hverdag, og jobbet for å styrke samarbeidet mellom de tre skogselskapene . Vi har mye til felles,
men også egne tradisjoner og lokale prosjekt . I hovedsak vil vi
videreføre «det lokale», og i tillegg samarbeide for å utvikle nye
og gamle prosjekt til nye områder i Viken .

Medarbeiderne i skogselskapene i Viken på samling i (gamle) Østfold
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Formidling av teori og praksis

I samarbeid med Det norske Skogselskap, skogselskap i
andre fylker og andre organisasjoner har vi vært med på
flere store arrangement og prosjekter. Under kan du lese
mer om noen av disse.
Utvalgte arrangement
Konsert på Linnekleppen
17 . august trosset 600 mennesker grisevær og skapte magisk
stemning under konserten med Jan Eggum og Halvdan Sivertsen langt inni skogen på Østfolds tak – skogbranntårnet på
Linnekleppen . Nesten like mange fikk spist seg gode og mette
på skogens konge som vi hadde grillet i 12 timer! Skogselskapet i Østfold var arrangør i samarbeid med Rakkestad kommune, med god hjelp fra Skogselskapet i Oslo og Akershus,
Skogselskapet i Buskerud og mange dugnadshjelpere .
Verdens Kuleste Dag
Organisasjoner som har blitt tilgodesett med penger fra Sparebankstiftelsen DNB inviteres til å bli med på Verdens Kuleste
Dag – en gratis aktivitetsdag for barn og unge på Akershus
Festning som trekker opp mot hele 30 .000 besøkende! Flere
fylkesskogselskap og Det norske Skogselskap stilte opp 31 .

Helgrilling av elg til konsert med Eggum og Sivertsen på Linnekleppen
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Velg Skog på utdanningsmesse på Lillestrøm, med
god hjelp fra studenter fra NMBU og Evenstad

august for å spikke, utdanne Skogens Brannvoktere og å snekre Verdens Kuleste Plankehytte . Dette har vi gjort i mange
år, og spesielt snekringen er en veldig populær aktivitet hvor
barn (og en del voksne!)) får muligheten til å glede seg over å
jobbe med planker, hammer og spiker for første gang .
Skoleskogdager på Sognsvann
I slutten av august var vi som vanlig med på Det norske
Skogselskaps skoleskogdager for Oslo-skolene på Sognsvann .
I 2019 ble disse dagene arrangert for 21 . gang, og det var 1100
påmeldte 5 . klassinger fra 19 skoler med tilhørende lærere og
assistenter . Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med
Bymiljøetaten, Oslo kommune, med bistand fra skogselskapene i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus og velvillige elever
fra Natur videregående skole .
Stuttreist og Himlaga
Også i 2019 var vi med på «Stuttreist og Himlaga» . Festivalen på Bjørkelangen ble arrangert for fjerde året på rad 21 .
september . På skogtunet var hovedattraksjonen smaksprøver
av helgrilla gris . Det må ha falt i smak, og over 800 smaksprøver ble delt ut til glede for store og små . I tillegg ble det delt
ut utallige granplanter og kopper med bålkaffe, og ikke minst

Stian Sandbekkbråten, skogbruksansvarlig i Aurskog-Høland,
deler ut granplanter på Stuttreist og Himlaga

Skogselskapet i Oslo og Akershus

Alltid masse folk på Verdens Kuleste Dag

ble det mye trivelige skauprat rundt bålpanna . For de minste
var det skogbrannvokter-quiz og snekring av plankehytte .
Skogstanden var koordinert av skogavdelingen i AurskogHøland kommune og Skogselskapet i Oslo og Akershus, og
gjennomført med god hjelp fra våre samarbeidspartnere Stangeskovene, skogeierlaget, Glommen, Skogselskapet i Buskerud,
Viken Skog og Kjelle vgs .
Julemarked på Norsk folkemuseum
Skogselskapet har i flere år vært aktivt til stede under det
tradisjonelle julemarkedet de to første helgene i advent på
Norsk Folkemuseum på Bygdøy . Vi stilte også i 2019 opp med
god julestemning og spikkekurs i lavvoen – og opplevde at for
mange har spikking hos Skogselskapet blitt en førjulstradisjon
i seg selv . Vi hadde halmballer, reinsdyrskinn og bålpanner
med skaukaffe og toddy – og mens barna spikket benyttet vi
anledningen til å snakke skog med foreldrene .

Julemarked på Norsk Folkemuseum
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Økonomisk støtte
Følgende har gitt bidrag til vår
informasjonsvirksomhet i 2019:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
Ullensaker kommune
Aurskog Høland kommune
Skedsmo kommune
Nittedal kommune
Lørenskog kommune
Enebakk kommune
Rælingen kommune
Ski kommune
Vestby kommune
Oppegård kommune
Nesodden kommune
Ås kommune
Bærum kommune
Asker kommune
Sørum kommune
Oslo kommune
Fet kommune
Nannestad kommune
Mathiesen Eidsvoll Verk
Løvenskiold-Vækerø
Vi takker for støtten!

Skogdag i forkant av årsmøte - Inger Sundheim Fløistad fra
NIBIO oppdaterte forsamlingen på bekjempelse av rødhyll
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Aktivitet 2019
Aktivitetssammendrag

Antall

Aktivitet

Dager

Barn

Skogdager for barneskoler (49 skoler)

40

2275

155

Kurs/foredrag bioenergi og skogbruk
– skogeiere og andree

20

6

435

Veiledning/befaring bioenergi og
skogbruk – skogeiere og bønder

Voksne

95

Større arrangement, messer etc

20

Annet (medlemmer)

1

Totalt

81

40
2281

725

Årsmøte 2019 på Vitenparken på Campus Ås
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Årsmøte 2019
Ås, 4. juni 2019
I forkant av årsmøtet ble det arrangert skogdag og foredrag ute på et hogstfelt . Med over 40
deltagere var det tydelig at temaene fenget, og det dukket opp både nye og gamle medlemmer,
skogeiere, skogbruksledere, kommuneansatte, professorer med flere . Hovedinnleder var Inger
Sundheim Fløistad fra NIBIO som oppdaterte forsamlingen på utfordringer og tiltak mot
rødhyll . Forsamlingen fikk også høre fra skogbrukssjef Morten Lysø, Olav Granheim fra
Fylkesmannen i Oslo og Viken . Etter seansen ute forflyttet forsamlingen seg til Vitenparken
på Campus Ås for ytterligere et par foredrag før selve årsmøtet . Helge Nordby, seksjonssjef
hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, forklarte om organiseringen av det nye embetet og
fagområdet skogbruk, og Aksel Granhus, avdelingsleder hos NIBIO/med foredraget:
Landsskogtakseringen – en kilde til ressurs- og miljøinformasjon for skog gjennom 100 år
Protokoll årsmøte 2019
Sak 1. Åpning ved styreleder
Lars Henrik Sundby ønsket 31 deltagere velkommen til
årsmøtet .

Godtgjørelser:
Styrets leder
Styrets medlemmer

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen innvendinger til innkallingen og sakslisten, og
møtet ble lovlig satt .

Møtegodtgjørelser, for styret og møtende varamedlemmer:
Møte varer over 4 timer:
kr 2 000
Uendret
Møte varer under 4 timer kr 1 000
Uendret

Sak 3. Valg av møteleder
Styreleder Lars Henrik Sundby ble valgt til møteleder .

Valg av revisor:
Godtgjørelse til revisor:

Sak 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Ragnhild Strøm Prestvik og Carl Heltzen ble valgt til å
underskrive protokollen sammen med styrets leder .

Valgkomité 2019
Ottar Slagtern
Thorvald Ungersness
Kaj Jørgensen

Valgt
2016
2017
2018

På valg
2019
2020
2021

Valgkomité 2020
Thorvald Ungersness
Kaj Jørgensen
Gard Mjaaland

Valgt
2017
2018
2019

På valg
2020 Ny leder
2021
2022 Ny

Sak 5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og
årsregnskap
Styreleder Lars Henrik Sundby redegjorde for styrets arbeid
i meldingsåret, og takket de ansatte for god innsats . Daglig
leder Håvard Midtskogen gikk gjennom regnskapet for
2018 samt våre finansplasseringer, og svarte på oppklarende
spørsmål .
Det var ingen innvendinger til fremlagte årsberetning og
årsregnskap som viste et underskudd på kr 469 392 .
Vedtak: Årsberetning og årsregnskap ble enstemmig godkjent
av årsmøtet .
Sak 6. Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Thorvald
Ungersness fra valgkomiteen . Møteleder ledet valget .
Alle valg ble gjennomført ved akklamasjon .
Etter valget er styrets sammensetning følgende:
Styrets leder
Lars Henrik Sundby
2018-2020
Gjenvalgt som leder for ett år
Styrets nestleder Stian Sandbekkbråten
2019-2021
Gjenvalgt, også som nestleder for ett år
Styremedlem
Paul Næverlid
2018-2020
Styremedlem
Astrid Lindstad
2019-2021
Gjenvalg
Styremedlem
Gunnar Fjeld
2019-2021
Ny
1 . varamedlem
Anne Strøm Prestvik
2019-2020
Gjenvalgt
2 . varamedlem
Eli Tangen Eggum
2019-2020
Ny
Skogselskapet i Oslo og Akershus

kr 25 .000 pr år
kr 10 .000 pr år

Uendret
Uendret

Gjenvalg på Deloitte AS
Etter regning

Sak 7. Fastsette medlemskontingent for 2019
Styret anbefalte at årlig medlemskontingent/støtte holdes
uendret på kr 300
Vedtak: Kontingent for medlemskap i Skogselskapet i Oslo og
Akershus i 2020 settes til kr 300 .
Sak 8. Behandle innkomne saker
Ingen saker var meldt inn .
Annet
Styreleder Lars Henrik Sundby takket avtroppende
styremedlem Gard Mjaaland for mange års innsats i styret .
Håvard Midtskogen og Snorre Synnestvedt presenterte de
viktigste aktivitetene for informasjonsarbeidet hittil i 2019, og
styreleder orienterte om utviklingen i Skogplanter østnorge AS
og planteskolen på Biri .
Ås 4 . juni 2019
Ragnhild Strøm Prestvik

Carl Heltzen

Lars Henrik Sundby
Referent Snorre Synnestvedt
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Returadresse:
Skogselskapet i Oslo og Akershus
Wergelandsveien 23 B
0167 Oslo
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