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SKOGSELSKAPET I BUSKERUD OG TELEMARK  

-STYRELEDERS TANKER- 

 

Vi lever akkurat nå i ei underlig tid. Det meste er snudd på hodet. Nå 
i april - da dette skrives, er hele kloden på tuppa overfor et ørlite 
virus som heter korona. Det ser det ut til at vi må slite med i lang tid 
framover - bl.a. vil trolig bedrifter gå over ende, og mange 
mennesker vil bli arbeidsledige.  

Det store problemet er at man pr. i dag ikke har botemidler mot 
viruset, samtidig som det rent behandlingsmessige av hver enkelt 
pasient er så mye mer krevende og omstendelig pga. alle de 
omfattende tiltakene mot smittespredning. Situasjonen endrer seg fra 
dag til dag, og sånn sett er det umulig for eksperter – og langt mindre 
en skarve styreleder i et regionalt skogselskap, å si hvordan alt vil 
forløpe utover i 2020 og kanskje trolig enda lenger. 

Hva har så dette med korona og Covid-19 i en slik liten beretning å 
gjøre? Tja, alt henger i hop, og folk må sitte hjemme og jobbe, de må 
holde avstand til andre, og de må kanskje se at jobben rett og slett 
forsvinner – for godt eller for en periode. Knapt noen over hele kloden 
er pr. dags dato uberørt av viruset, og dette viser bl.a. hvor 
komplekst samfunnet er blitt.  

Skogselskapet unngår heller ikke å bli berørt. Virksomheten skal rulle og gå, og sett sånn litt fra siden er jeg 
veldig glad for å kunne slå fast at de medarbeiderne vi har i våre rekker, ikke lar seg vippe av pinnen så lett. 
De står på tilsynelatende både dag og natt.  

Mange jobber hjemmefra så langt det går, og mange må snu på døgnet for å få kabalen til å gå opp vis á vis de 
øvrige på jobben eller i hjemmet. De ansatte i våre rekker er ikke noe unntak, men viser en vilje til å få til 
løsninger som jeg synes det er veldig hyggelig å kunne iaktta. Innstillingen til jobben og den følelsen av ansvar 
som jeg synes utvises i så henseende fra alle medarbeiderne, varmer en styreleders hjerte, for mange rent 
praktiske forhold kan rett og slett ikke løses hjemmefra. 
 
Se gjennom årsmeldingen for 2019 for arbeidet utført i fjor.  
Det har skjedd mye på det rent organisatoriske innen skogselskapet det siste året. Fylkeskogselskapene i gamle 
Buskerud og gamle Telemark slo seg sammen fra 1. januar 2020. Mye arbeid over flere år lå bak, noen 
problemstillinger ble løst, og andre forble uløst, men en slik fusjon er egentlig ikke mer verdt enn det styre og 
ansatte gjør den til. 

Det er derfor nå at jobben begynner med å bevise at en fusjon var både riktig og nødvendig. Da er det igjen 
godt å vite at det står dyktige og stå-på-villige ansatte i fremste rekke for å gjøre det som måtte være 
nødvendig i den løpende jobben. Og så får styret etter beste evne stå bak – og kanskje like gjerne foran, og 
vise vei og støtte oppunder. 

Jeg går ut fra at alle som tar verv i skogselskapet, gjør det ut fra et ønske om å bidra i arbeidet med å 
framsnakke skogbruk og bruk av skog og skogarealer. Sånn sett håper jeg også jeg har det øvrige styret med 
meg i å ønske velkommen enhver henvendelse og ethvert innspill fra medlemmer og ansatte i arbeidet med å 
gjøre vår bevegelse mer synlig og mer framoverlent – som det heter i dag, i det løpende arbeidet for ei 
grønnere framtid. 

Korona-viruset er ei side av biologien. Skog og skogbruk en annen. At naturens eller biologiens lover ikke lett 
lar seg styre, er korona-pandemien et godt eksempel på. Hva enn utfallet måtte bli når pandemien 
forhåpentligvis en gang kommer under kontroll, så føler jeg meg helt sikker på at skogselskapet både i sak og 
daglig gjerning har svært gode kort på hånda for å være en viktig medspiller i samfunnet i årene som kommer – 
korona eller ikke.  

 

Vestfossen 12. april 2020 

Anders Hals 

Styreleder SBT 

 

Styreleder Anders Hals ute i egen skog for 

vårplanting 
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STYRETS BERETNING 

 

SKOGSELSKAPETS FORMÅL OG VIRKSOMHET  

Skogselskapet i Buskerud og Telemark Skogselskap har fusjonert til et selskap med virkning fra 

01.01.20. Det nye navnet er Skogselskapet i Buskerud og Telemark (SBT). Telemark Skogplanteskule 

AS og Norgesplanter AS blir dermed 100% eid av SBT.  

 

Skogselskapet i Buskerud og Telemark (SBT) har som formål å fremme forståelsen av skogens 

mangesidige betydning, bidra til økt verdiskapning og langsiktig bærekraftig forvaltning av 

skogressursene. Virksomheten drives i tråd med formålet. SBT har en virksomhet som består av en 

informasjonsavdeling der målgruppene er skoler, skogeiere og allmennheten.  SBT eier 

Norgesplanter AS, som produserer og selger skogplanter fra Hokksund og Gvarv. SBT er eier av 

Telemark Skogplanteskule, som er eiendom og bygninger på planteskolen på Gvarv, Håtveitvegen 

15. 

 

NORGESPLANTER AS 

Det produseres, distribueres og selges skogplanter fra henholdsvis Semsveien 44, 3302 Hokksund i 

Øvre Eiker kommune og Håtveitvegen 15, 3810 Gvarv i Sauherad kommune.  Norgesplanter AS leier 

bygninger og areal av eierne på de to stedene henholdsvis Telemark Skogplanteskule AS på Gvarv og 

Skogselskapet i Buskerud i Hokksund. 

Norgesplanter AS har som målsetting å ivareta en kvalitetsmessig produksjon av norske provenienser 

til en konkurransedyktig pris og planter som er blitt behandlet med voks mot snutebiller. Det 

forventes en økning i plantingen i årene som kommer og det er også en målsetting å ha en kapasitet 

tilpasset markedets behov for planter. Selskapet vil i utgangspunktet ha en produksjonskapasitet på 

ca. 10 mill. planter. 

SBT sin begrunnelse for å danne et felleseid selskap er for å sikre at norsk skogbruk er med i hele 

verdikjeden også i fremtiden, ha en moderne og kostnadseffektiv skogplanteproduksjon på 

Østlandet, styrke konkurransekraften mot aktører i Sverige og de baltiske land, få en økt samlet 

fagkompetanse, oppnå en bedret driftsøkonomi med muligheter til å vokse med økt etterspørsel 

etter skogplanter, ha en effektiv administrasjon med økt salgskapasitet, oppnå driftsfordeler med 

microplanteproduksjon og stordriftsfordeler ved investeringer i anlegg for kjemikaliefri behandling 

mot snutebille. 

 

TELEMARK SKOGPLANTESKULE AS (TSAS) 

Har vært 100% eid av Telemark Skogselskap (TS). TSAS ble skilt ut fra TS i 2001. TSAS eier arealer og 

bygninger på adressen Håtveitvegen 15 på Gvarv, og leier ut disse til Norgesplanter AS. SBT vil være 

100% eier av TSAS etter fusjonen mellom SiB og TS, fra og med 01.01.20.  
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INFORMASJONSVIRKSOMHETEN 

Aktiviteten i informasjonsvirksomheten har vært høy og informasjonslederen har arrangert og 

deltatt på mange arrangement på ulike arenaer. Daglig leder har deltatt på noen av 

arrangementene, dette for å formidle skogselskapets viktige formål. SBT har som formål å fremme 

forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. Største 

enkeltsatsning er rekrutteringsprosjektet - Velg Naturbruk. Prosjektet er etablert i samarbeid med 

Fylkesmannen og Buskerud Fylkeskommune og skulle i første omgang gå over 3 år, det ble først 

utvidet med et år og har nå blitt utvidet med ytterligere år. SBT jobber med å få til et felles større 

prosjekt i det nye fylket Viken i samarbeid med skogselskapene i Østfold, Oslo og Akershus. 

Skogselskapet ser på rekrutering til landbruket som en veldig viktig del av virksomheten og ønsker 

derfor å forlenge og utvide dette prosjektet. Det er omsøkt midler fra fylkesmannen og fra 

fylkeskommunen for å satse i en ytterligere en periode. Det er jobbet opp mot de ulike instanser i 

det nye fylket Oslo & Viken for å kunne starte opp et tilsvarende prosjekt for hele det nye fylket, 

det er også tatt opp og sett på mulighetene for å ha tilsvarende prosjekt i Telemark og Vestfold.  

 

I tillegg har informasjonsavdelingen stått som arrangør eller bistått ved en rekke skogdager for 

skoleelever, skogeiere og arrangementer i samarbeid med andre skogselskap i Oslofjordregionen og 

Det Norske Skogselskap (DnS). Vi har i år igjen vært med som med arrangør av Skogtunet på 

Dyrskuen i Seljord sammen med Telemark Skogselskap og andre skogaktører i Telemark. 

 

Vi har hatt flere møter om en mulig sammenslåing med Vestfold og Telemark. Alle styremedlemmer 

er positive fra alle de tre selskapene. Det har blitt gjennomført flere arbeidsgruppemøter, 

bestående av daglige ledere, info. leder og styreledere. Det har vært et felles styremøte og et 

medlemsmøte. Det har blitt utarbeidet et felles beslutningsgrunnlag som skal legges frem på de tre 

årsmøtene i juni.  

Styrene gav arbeidsutvalget i mandat å lage et beslutningsdokument som skulle godkjennes av  

de tre respektive styrene. De tre styrene godkjente dette dokumentet og la det i fellesskap  

frem for medlemmene i et felles informasjonsmøte 8. mai 2019. Det kom da ingen innsigelser  

til dette dokumentet under møtet, det ble derfor bestemt at man skulle ha lik ordlyd i saken om  

en eventuell sammenslåing av BTV, på de respektive årsmøtene.  

Skogselskapet i Vestfold hadde sitt årsmøte på kvelden den 4. juni, styret i Vestfold la frem sin 

innstilling til årsmøtet, som var å si nei til en eventuell sammenslåing av de tre skogselskapene. 

Årsmøtet i Vestfold stemte nei til en sammenslåing. Denne avgjørelsen fra Vestfold kom overaskende, 

men Telemark og Buskerud valgte å fusjoner selv om Vestfold ikke ønsket dette. 

Styret ønsker å forsterke samarbeidet med DnS og andre fylkesskogselskap i nærheten, da spesielt 

Østfold og Oslo & Akershus, for økt slagkraft og bedre ressursutnyttelse.  

I løpet 2019 har vi hatt flere samarbeidsmøter med skogselskapene i Oslo & Akershus og Østfold, i og 

med vi kommer inn i et felles nytt fylke. Dette har virket veldig positivt og vi har samarbeid om 

mange driftsmessige oppgaver og laget og sendt inn felles søknader om aktiviteter for 2020 til 

fylkeskommunen og Fylkesmannen i Viken. 
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Kostnadene ved informasjonsvirksomheten skal normalt og sett over flere år dekkes gjennom 

tildeling av rentemidler, annen prosjektfinansiering eller bidrag fra skogselskapet selv der styret har 

vedtatt å ta initiativ til økt aktivitet.  

 

MEDLEMSORGANISASJONEN 

Pr. 31.12.19 var det 473 medlemmer i tidligere Skogselskapet i Buskerud der 451 er personlige 

medlemmer og 22 er selskaper, kommuner, skoler, lag og foreninger. Fra og med 01.01.20 vil 

Buskerud og Telemark være et selskap og dermed slås medlemsmassen sammen i den nye 

organisasjonen. Det er 108 medlemmer i TS der 108 er personlige medlemmer og 22 er 

organisasjoner. Det har i løpet av 2017 vært gjort en innsats av de ansatte for å kontakte 

organisasjonsmedlemmene for å oppdatere medlemslistene. Styret ser det som en stor utfordring å 

rekruttere nye og yngre medlemmer til skogselskapet, og vil ha økt fokus på dette fremover.  

Medlemskontingent: 

Personlige medlemmer skal betale 300 kr i medlemsavgift og medlemsorganisasjoner skal betale 

1.000kr pr år. Dessverre er det altfor få av våre medlemmer som betaler medlemsavgiften, vi må 

hvert år purre opp. 

SBT har i tillegg til betalende medlemmer mange livsvarige medlemmer som har betalt inn en 

engangssum ved innmelding, for nå å kunne dekke inn noe av de administrative kostnadene skal 

medlemmene som er livsvarige betale en kontingent pålydende kroner 100, for å kunne motta 

Skogselskapets medlemsblad; «Skog og Miljø». SBT har en ordning hvor vi følger justeringene til 

medlemskontingentene til DnS, slik at det til enhver tid har likelydende satser som DnS og de andre 

Skogselskapene. 

 

 

ÅRSMØTET FOR 2018 – SPLITKON – ÅMOT – 5. JUNI 2019 

Før den formelle delen var det invitert til omvisning hos Splitkon som produserer limtre og 

massivtre. Forsknings -og innovasjonssjef Kristine Nore hadde et foredrag om produktene de lager 

og fabrikken, og vi hadde en omvisning til slutt. 

- Årsmøtet ble avholdt i lokalene til Splitkon i Industriveien 3 på Åmot 

- Årsmøtet ble åpnet ved styrets leder Anders Hals  

Styrets beretning, informasjonsvirksomheten og planteskolens virksomhet ble framlagt. 
Styrets årsberetning ble godkjent. Regnskap og revisorsberetning ble godkjent. 

 

 

 

 

 



6 

 

VALG AV STYREMEDLEMMER 

Valgkomiteen ved lederen Aase Dahl 

gjennomførte valget. 

Styret velges for ett år fra og med 

årsmøte 05.06.19 til og eller 

eventuelt til stiftelse av nytt 

selskap og ett ekstraordinært 

årsmøtet ved årsskifte 2019/2020 

 

 

 

Leder:  Anders Hals 

▪ Valgt som leder for 1 år i 2017, gjenvalgt i 2018, gjenvalgt 

i 2019 

▪ Leder fra 29.05.17  

▪ Styremedlem: valgt 25.02.16 til årsmøtet i 2016, 

gjenvalgt i 2016 for 2 år 

▪ På valg som styremedlem på årsmøtet ved årsskiftet 

2019/2020, gjenvalgt i 2019 for 1 år 

Nestleder: Knut Sønju,  

• Gjenvalgt i 2017 for 2 år. Gjenvalgt i 2019 for 1 år 

• Valgt 25.02.16 til årsmøtet i 2016 

• På valg på årsmøtet ved årsskiftet 2019/2020 

Styremedlem: Sigvart Pedersen 

▪ Valgt som styremedlem for 1 år i 2017, 2018 gjenvalgt for 

2 år.  

▪ Leder fra 25.02.16 til årsmøte i 2016. Nestleder for 1år 

valgt i 2014 frem til årsmøtet 7. desember 2015. 

▪ Styremedlem; valgt 2011 for 2 år, gjenvalg 2013, 2014, 

2015 og 2016 for 1år. 

▪ På valg på årsmøte ved årsskiftet 2019/2020 

Styremedlem:  Gunhild Sønsteby Skinnes,  

▪ Gjenvalgt i 2017 for 2 år. Gjenvalgt i 2019 for 1 år 

▪ Valgt i 2014 for 2år, gjenvalgt 25.02.16 til årsmøtet i 

2016. 

▪ På valg på årsmøte ved årsskiftet 2019/2020 

Styremedlem: Karen Anne Grette,  

• Gjenvalgt i 2018 for 2 år  

• Gjenvalgt i 2017 for 1 år 

• Valgt 25.02.16 til årsmøtet i 2016,  

• På valg på årsmøtet ved årsskiftet 2019/2020 

Styret i Skogselskapet i Buskerud f.v. Knut Sønju, Gunhild Sønsteby 

Skinnes, Karen Anne Grette, Anders Hals, Sigvart Pedersen og Lars 

Kihle (Daglig leder)  
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Varamedlemmer: 

1. Varamedlem for 1 år: Carina Bødtker Brecke, valgt i 2016, valgt 2017, valgt 
2018, gjenvalgt i 2019. 

På valg på årsmøtet ved årsskiftet 2019/2020 

2. Varamedlem for 1 år: Ellef Andreas Korsbøen, valgt i 2017, valgt i 2018, 
gjenvalgt i 2019. 

På valg på årsmøtet ved årsskiftet 2019/2020 

 

VALGKOMITE: 

Komiteen velges for perioden fra og med årsmøte 05.06.19 til stiftelse av nytt 

selskap og ett ekstraordinært årsmøtet ved årsskifte 2019/2020 

• Leder av valgkomiteen for 1 år: Lars Letmolie, f.o.m. 2019 

Valgt inn som medlem av valgkomiteen for 3 år i 2017 

På valg på årsmøtet ved årsskiftet 2019/2020 

• Medlem av valgkomiteen for 2 år: Arvid Hagen, valgt i 2018 

På valg på årsmøtet i 2021 

• Medlem av valgkomiteen for 3år: Bente Tveita, valgt i 2019. På valg på 

årsmøtet 2022 

 

  Styret ber årsmøtet om fullmakt til å utarbeide og inngå en avtale med Telemark 

Skogselskap og Skogselskapet i Vestfold om en sammenslåing av de tre 

fylkeslagene til ett felles selskap. 

  

 Møteleder startet med en innledning til saken, hvor han tok opp utfordringen med at 

Skogselskapet i Vestfold hadde stemt nei til en sammenslåing, sent kvelden i 

forveien. 

Da sak 10 i innkallingen inneholder en forespørsel om å få fullmakt til å slå sammen 

alle tre skogselskapene, skapte nettopp vedtaket til Vestfold problemer for 

Buskerud. Knut Sønju ønsket at styret skulle komme sammen for å diskutere 

problemstillingen, før en gikk videre. 

Etter et kort styremøte la styret i SiB frem følgende forslag: 

• Styret ber årsmøtet om fullmakt til å utarbeide og inngå en avtale med 

Telemark Skogselskap 

 

Vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å utarbeide og inngå en avtale med 

Telemark Skogselskap. 
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Skogselskapets diplom for 2018 ble delt ut til: Anders Eidal, for fremragende og lang innsats for 

skogbruket i Buskerud. Se i informasjonsavdelingens skriv i årmeldingen for mere informasjon om 

prisvinneren.  

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 16.12.19 -SAGGRENDA I 
KONGSBERG 

 

Ekstraordinært årsmøte i Skogselskapet i Buskerud ble avholdt 18.12.19 i KOVS lokaler på skogskolen 
i Saggrenda, i Kongsberg. 

 

FUSJON 
På årsmøte til Skogselskapet i Buskerud, våren 2019 ble styret gitt fullmakt til å inngå avtale 

med Telemark Skogselskap om en fusjon/sammenslåing mellom foreningene. Tilsvarende 

fullmakt ble gitt til styret i Telemark Skogselskap i deres respektive årsmøte.  

I overensstemmelse med dette har styrene i Skogselskapet i Buskerud og Telemark 

skogselskap i fellesskap utarbeidet et utkast til fusjonsplan. Ved fusjonen vil Skogselskapet i 

Buskerud overta samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende Telemark 

Skogselskap i henhold til foreslått fusjonsplan. Dette innebærer også at aksjene i Telemark 

Skogplanteskule AS overføres til Skogselskapet i Buskerud.  

Det vises til fusjonsplanen som var vedlagt innkallingen, og at medlemmene derfor har hatt 

anledning til å gjennomgå denne.  

I styremøte 03.12.19 ble det besluttet å godkjenne fusjonsplanen og følgende vedtak ble 

truffet:  

” Fusjonsplan datert 3.12.19 for fusjon mellom Telemark Skogselskap og Skogselskapet i 

Buskerud godkjennes. Dette innebærer at all aktivitet med tilhørende eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser i Telemark Skogselskap overføres til Skogselskapet i Buskerud med virkning fra 

1.1.2020. I forlengelsen av dette foreslås også fremlagte forslag til vedtektsendring, styre- og 

navneendring godkjent av ekstraordinært årsmøte 18.12.19.” 

Gjennomføring av fusjonen forutsetter også godkjennelse fra styret og ekstraordinært årsmøte 

i Telemark Skogselskap.  

Ingen medlemmer hadde innvendinger til fusjonsplanen, og avtale om fusjon ble ansett som 

gyldig inngått. 
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5. GODKJENNELSE AV VEDTEKTSENDRING 

Som følge av fusjonen har styrene i Skogselskapet i Buskerud og Telemark Skogselskap gjennomgått 

vedtektene som skal gjelde for det nye Skogselskapet i Buskerud.  

Gjennomgående så foreslås det å videreføre eksisterende vedtekter fra Skogselskapet i 

Buskerud. Hovedendringen som foreslås knytter seg til § 4 «Styrets sammensetning». Styret 

har fremlagt forslag om at denne skal lyde som følger:  

«Styret skal bestå av 6 medlemmer, hvorav en er styreleder og en er nestleder 

De første 2 årene skal styre være sammensatt av 3 representanter, fra hvert av de 

opprinnelige fylkeslagene i Telemark og Buskerud. For å være styremedlem betinger det at 

vedkommende er medlem av enten Skogselskapet i Buskerud (SiB) og eller Telemark 

Skogselskap (TS) 

2. medlemmer fra hvert fylkeslag sitter i 2 år 

1. medlem fra hvert fylkeslag sitter i 1 år 

Etter 2 år skal styret settes sammen til 5 styremedlemmer, med mest mulig hensiktsmessig 

kompetanse og geografisk spredning. Det skal være sammensatt av 2 representanter, fra hvert 

av de opprinnelige fylkeslagene i Telemark og Buskerud og 1 velges på fritt grunnlag. 

Styret i morselskapet i det nye Skogselskapet (SBT), og datterselskapene Telemark 

Skogplanteskule AS og Norgesplanter AS skal være ulikt sammensatt. Morselskapet skal være 

representert med et styremedlem i hvert av datterselskapene.  

Medlemmene velges på årsmøtet.  

De valgte medlemmene skal ha en forståelse av skogens mangesidige betydning og arbeide 

for et godt skogbruk 

Styrets medlemmer har en funksjonstid på 2 år. Styremedlemmene trer ut av styret etter endt 

funksjonstid. 

Styrets medlemmer kan gjenvelges for 3 perioder i styret. Når et styremedlem velges til leder, 

regnes ikke lederperioden med i den ordinære funksjonstiden.  

På årsmøtet velges 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge for 1 år av gangen.  

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede, blant disse leder eller 

nestleder. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.» 

For øvrig foreligger det mindre endringer i vedtektene som i hovedsak knytter seg til språklige 

justeringer.  

Det foreslås at de nye vedtektene skal være gjeldende fra 1.1.2020 som er fusjonens 

ikrafttredelsestidspunkt.  

Forslag til nye vedtekter var vedlagt innkallingen og samtlige medlemmer har hatt mulighet til å 

gjennomgå disse. 
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Samtlige medlemmer stemte for å godkjenne fremlagte forslag til vedtekter som skal gjelde fra 

fusjonens ikrafttredelse som er 01.01.2020. Vedtektene ble derfor enstemmig vedtatt.  

 

GODKJENNELSE AV INSTRUKS FOR VALGKOMITÉ  
Styret i hhv. Skogselskapet i Buskerud og Telemark Skogselskap har utarbeidet forslag til ny 

valginstruks som skal gjelde for perioden 2020-2022.  

Forslaget var vedlagt innkallingen og samtlige medlemmer har hatt mulighet til å gjennomgå 

denne.  

Samtlige medlemmer stemte for å godkjenne forslaget til valginstruks for perioden 2020-

2022.  

 

GODKJENNELSE AV FORSLAG OM STYREENDRING 
 

Valgkomiteen har fremmet forslag om at følgende medlemmer skal utgjøre styret i det nye 

Skogselskapet i Buskerud fra 01.01.2020:  

• Sverre Siljan, nestleder, representant fra Telemark Skogselskap, medlem for 2 

år, nestleder for 1 år 

 

• Hølje Kristian Jore, styremedlem, representant fra Telemark Skogselskap, 

medlem for 1 år 

 

• Heidi Hovde Skårnes, styremedlem, representant fra Telemark Skogselskap, 

medlem for 2 år 

 

• Anders Hals, styreleder, representant fra Skogselskapet i Buskerud, medlem for 

2 år, leder for 1 år 

 

• Knut Sønju, styremedlem, representant fra Skogselskapet i Buskerud, medlem 

for 2 år 

 

• Julie Baalerud Sand, styremedlem, representant fra Skogselskapet i Buskerud, 

medlem for 1 år 

 

• Anne Solbraa, varamedlem, representant fra Telemark skogselskap, for 1 år 

 

• Ellef Korsbøen, varamedlem, representant fra Skogselskapet i Buskerud, for 1 

år 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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GODKJENNELSE AV NAVNEENDRING 

Styret i hhv. Skogselskapet i Buskerud og Telemark Skogselskap har foreslått at Skogselskapet i 

Buskerud skal endre navn til Skogselskapet i Buskerud og Telemark (SBT) med virkning fra fusjonens 

ikrafttredelse 1.1.2020.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

RESULTAT OG BALANSE 

Telemark Skogplanter AS endret i desember 2016 navn til Norgesplanter AS. Skogselskapet i 

Buskerud kjøpte seg inn ved å overføre til selskapet et tingsinnskudd med driftsmidler på kr 5 521 

000, en varebeholdning på kr 6 304 000 og et kontantinnskudd på kr 2 500 000. Telemark 

Skogplanteskule AS gikk inn med et ytterligere kontantinnskudd på kr 1 250 000. Eierfordelingen er 

nå 50% Skogselskapet i Buskerud og 50% Telemark Skogselskap gjennom sitt heleide datterselskap 

Telemark Skogplanteskule AS 

 

2017 er det første året hvor planteskoledelen av SiB er i et annet selskap. Inntektene og utgiftene 

kan derfor vanskelig sammenlignes med fjoråret. Det vil først være i 2018 en vil kunne få et mer 

korrekt sammenligningsgrunnlag. 

 

SBT hadde i 2019 totale driftsinntekter på kr 1,99 mill, de totale driftskostnader var på kr 3,07 mill.  

Regnskapet for 2019 viser derved et negativt driftsresultat på kr  -1,09 mill. Finansinntekter 

utgjorde kr 0,15 mill.  Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler på kr 0,9 mill. Regnskapet er 

derved gjort opp med et negativt resultat på kr – 1,9 mill. som er trukket i fra egenkapitalen.  

 

SBT har totale eiendeler på kr 38,5 mill. Anleggsmidler utgjør kr 29,9 mill. Omløpsmidler er minsket 

med kr 0,9 mill. til kr 8,4 mill., mens bankinnskudd er minsket med kr 0,3 mill. til kr 4,5 mill. 

Kortsiktige fordringer er på kr 4,08 mill., hvorav kr 3,2 mill. er et kortsiktig lån til Norgesplanter AS. 

Bokført egenkapital var ved årsslutt på kr 34,36 mill.  

 

Styret mener at regnskapet for 2019 gir et rettvisende bilde av den økonomiske virksomheten i SBT. 

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at dette er lagt til grunn for 

avleggelse av årsregnskapet. 

 

Det vises for øvrig til regnskap med noter og administrasjonens oppsummering av 

virksomhetsområdene. 
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PERSONALE OG ARBEIDSMILJØ  

SBT hadde ved årsskiftet fire faste ansatte, hvorav to menn og to kvinner. Samlet utgjør dette 1,6 

årsverk. Det er registrert et sykefravær på 0,0 %. Den ansatte i Telemark Skogselskap går over i det 

nye selskapet fra og med 01.01.2020. 

 

Det er etablert et betryggende opplegg for og kontroll av HMS. Det er laget nytt 

internkontrollsystem som er godkjent av Arbeidstilsynet.  Det har blitt utført medarbeidersamtaler 

med alle faste ansatte. Konklusjonen fra disse samtalene var at alle var fornøyd med sin 

arbeidsgiver. Styret oppfatter at det er et godt arbeidsmiljø i SBT med meget lavt sykefravær. Det 

har ikke vært noen arbeidsulykker i løpet av 2019. 

 

SBT tilstreber å ha begge kjønn representert i styrende organer. Styret har en kvinneandel på 40 %. I 

valgkomiteen er det en kvinne og to menn. Både styret og daglig ledelse arbeider bevisst for å 

fremme likestilling i organisasjonen. Fra og med 01.01.20 vil det være 2 kvinner og 4 menn i styret. 

 

 

YTRE MILJØ 

SBT har nå ingen produksjon av varer og har kun informasjon som hoved oppgave. Dette påvirker 

ikke miljøet annet enn med normalt forbruk av strøm, vann, renovasjon og drivstoff. SBT er 

miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårnet og følges opp gjennom HMS internkontroll.  SBT ble re 

sertifisert i 2016. 

 

 

DET NORSKE SKOGSELSKAP, DNS 

SBT har et konstruktivt samarbeid DnS på mange 

områder. Styret har satt opp DnS sine strategiske 

områder; Skog og Klima og Skog og Helse som 

prioriterte områder i 2020.  
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FREMTIDSUTSIKTER 

Styret ønsker å fortsatt satse på følgende områder i 2020: 

 

• Videreføre rekrutteringsarbeidet til næringen med prosjekt Velg naturbruk og prøve å få det 

til i hele Viken og hvis mulig i Vestfold og Telemark 

• Videreutvikling av et opplegg for veiledning av skogeiere i samarbeid med øvrige aktører i 

skognæringen. 

• Videreutvikling av samarbeidet med Skogselskapene i Viken  

 
Styret vil avslutningsvis takke alle forbindelser for godt samarbeid, og ikke minst alle ansatte for 

strålende innsats i 2019.  
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SKOGSELSKAPETS GRØNNE TANKER ENDER OPP I RØYK 

 

På bakgrunn av at myndighetene innført forbud 

mot olje til oppvarmingen drøftet 

Skogselskapet i Buskerud hvordan man 

fremtidig skulle løse utfordringen ved å varme 

opp drivhusene som Norgesplanter AS nå leier.  

25.mars.2019 ble en avtale med ETA Norge 

signert, og oppvarming av drivhusene skulle 

skje i form av en flisfyringsenhet. Det var 

styreleder Anders Hals som signerte på vegne 

av Skogselskapet i Buskerud.  

Skogselskapet i Buskerud stod selv for store 

deler av grunnarbeidet, naturligvis i samarbeid med Norgesplanter AS. Etter 

befaring av flisfyringsanlegget i Estland hos Bio Mobitek ble anlegget fraktet til 

Norge og testfyring startet den 16.desember.2019.  

Anders Hals inngår kontrakt med Tomas Berg Sandnes 

fra ETA Norge AS, sammen med Lars Kihle.  
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INFORMASJONSVIRKSOMHETEN 2019  

DAGLIG DRIFT  

Året 2019  har vært fylt opp med en rekke skoglige aktivteter arrangement.  Innholdet i årets 

aktiviteter strekkker seg fra stander på ulike arrangement der skogens rolle blir videreformidlet til 

store og små, via en lang rekke skoleskogdager i hele fylket og helt fremt til bioernegikurs til folk 

som ønsker å lære mere om bioenergi. 

Vi er tydelige på vårt nøytrale fokus ovenfor skogen og skogbruket og vokter dette varsomt i 

arbeidshverdagen. Skogselskapet er en god aktør til å kunne formidle skogens budskap til store som 

små, skogeiere og byborgere. Vi er gode på å snakke skogens sak til allmenheten. 

SKOGSELSKAPETS SKOLESKOGDAGER 

Skoleskogdager står sentralt og med stor S i Skogselskapet, både nasjonalt, men naturligvis også i 

Skogselskapet i Buskerud. Vi anslår at vi i år har gjennomført skoleskogdager i ulike varianter for ca. 

2300 barn og 200 lærere. Fordelt over hele fylket.  

Sentrale temaer som blir belyst på skoleskogdager:  

- Fotosyntese 

- Artskunnskap (Planter/dyr) 

- Skogen som fornybar ressurs 

- Skogbrann (Forebygging) 

- Oppførsel i skog (Rettigheter/plikter) 

 

Skoleskogdagene våre med grunnskolene er veldig 

populære. Vi mottar mange fine tilbakemeldinger på 

vår aktivitet og måten vi formidler kunnskapen til neste generasjon på fra skoleverket. Vi skulle 

gjerne besøkt langt flere skoler. Det er tilgangen på økonomiske ressurser som begrenser 

aktiviteten. 

Følgende skoler har blitt besøkt av Skogselskapet:  

- Drammen (5 skoler) 

- Lier (8 skoler) 

- Sigdal (3 skoler) 

- Hvittingfoss (3 skoler) 

- Modum (4 skoler) 

- Nedre Eiker (4 skoler) 

- Øvre Eiker (3 skoler) 

- Krødsherad (2 skoler)  

- Hallingdal (6 skoler) 

- Numedal (skoler) 

- Ringerike (5 skoler)  

 

Vi ønsker å rette en stor takk til samarbeidspartnere 

som er med på å gjøre skoleskogdagene mulig:  

Fylkesmannen i Oslo & Viken, skogbrukssjefene i kommunene, 4H, NJFF Buskerud, Drammen og 

omegn turistforening.  

Skoleskogdagsmannskaper f. v. Oskar Næss, Lars Kihle, 

Elisabeth Schmidt, Tore Molteberg, Hans Eid Grøholt, 

Hege Pyntari, Mariann Engebretsen, Gard Brovold, 

Sander Huslende, Karl Henrik S. Berke, Åshild Woie 

Skoleskogdag med elever fra Numedal 
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ØVRIGE AKTIVITETER 

 

TRE OM TRE – SPIKKING 

SiB deltok i 2019 i prosjektet TreomTre - Spikking i samarbeid med det norske Skogselskap og 

Sparebankstiftelsen. Prosjektet har bidratt til at over 600 barn i Buskerud får være med på å se 

nærmere på treet og treverket. Hvilke treslag er enkle å spikke med og hvilke fungerer best ved å 

lage det ene eller andre produktet når vi spikker på det. 

Skogselskapet stiller med kniver, spikkeemner og maling. Skolene stiller derimot med snille barn, 

sammen med barna spikker vi frem de morsomste figurene. Alt fra smørkniver, til fantasiisbjørner 

til små morsomme biler. Det er fasinerende å se hvor konsentrert og rolige elvene kan bli ved å sitte 

med en spikkekniv i helt egne tanker, dette passer særdeles godt inn i en ellers hektisk 

skolehverdag. I tillegg kunne skolene fortsette spikkingen på eget initiativ og delta i en 

konkurranse. Den var det 5.klasse på Skotselv skole som vant, og dermed kunne vi overlevere et 

klassesett med nye spikkekniver i juni.  

Prosjektet startet i september 2018 og går frem til juni 2019 og er delvis finansiert av 

Sparebankstiftelsen.  

SKOGENS BRANNVOKTERE 

Skogens brannvokter er et samarbeidsprosjekt 

mellom Skogbrand, Det norske Skogselskap og 

fylkeslagene. SiB har «utdannet» ca. 1780 mini-

skogbrannvoktere i løpet av 2019. Med andre ord, 

så bør skogene våre i dette området gå en 

tryggere fremtid i møtet.   

Utdanningen består av en rask instruksjon, 

deretter en enkel skogsti med en innlagt 

eksamen. Heldigvis består de aller fleste barn 

testen og kan motta en caps som synlig bevis på 

at de er blitt utdanna miniskogbrannvoktere.  

 

 

Utdeling av pris til vinneren av TREomTRE-spikking – 5.kl Skotselv skole 

En gjeng utdannede «miniskogbrann voktere» - 

skoleskogdag Skjervensletta 
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BESØK HOS SKOGSELSKAPET OG PLANTESKOLEN 

I løpet av 2019 har vi tatt imot flere ulike grupper til bedriftsbesøk og omvisning på planteskolen:  

- Studenter fra NMBU (Ås) 

- Elever fra Kongsberg VGS avd. Saggrenda (Skogbruk) 

- Elever fra Buskerud VGS (Landbruk og gartneri) 

- Viken Skog (tillitsvalgte) 

- 4H grupper 

  

4H SAMARBEID & 4H SKOGPRIS 

SiB delte ut Skogselskapet skogpris til 4H Eikernøtta (Øvre Eiker) på 4H Buskerud sitt årsmøte i på 

Varlo grendehus (Øvre Eiker) den 31.mars2019.  

Skogprisen blir delt ut til den 4H-klubben som 

kan vise til mest skogbruksaktivitet gjennom 

året.  

 

• 4HBuskerud og Skogselskapet har et godt samarbeid  

         for 

øvrig også. 

Her nevner vi:  

• 4H bidrar på ulike skoleskogdager med skogaktiviterer 

• Skogselskapet er fast skribent i medlemsbladet         

         «trekløveren», blir gitt ut til 4H sine medlemmer i Buskerud,  

         Telemark og Vestfold.  

• Skogselskapet bidrar med skogaktiviteter på den årlige  

         fylkesleiren.  

 

OPPTUR 

 

SiB bistod Drammen og omegn turistforening ved deres 

årlige arrangement «Opptur» som ble gjennomført på ved 

Landfalltjern i Drammen for samtlige 9.klassinger i 

Drammen den 8.mai. Det deltar også elever fra Nedre 

Eiker og Lier. Over 1000 ungdommer deltok. Vi stod på 

stand sammen med NJFF Buskerud og snakket sammen om 

vilt som lever i skogen.  

 

 

 

 

Samling 4H – fylkesleir Åmot 2019 

Utdeling av Skogpris til 4H Eikernøtta 

Fv. Knut Johan Ruud og Karl Henrik S. Berke på 

felles skoleskogdags arrangement på Landfalløya 

i Drammen 
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NM SKOGBRUKSFERDIGHETER 2019 SAGGRENDA 

Skogselskapet i Buskerud bidro som sponsor og delvis hovedarrangør til NM Skobguksferdigheter som 

ble arrangert i Kongsberg den 25.-27.april 2019. Skogselskapet bidro med 25.000 i frisk kapital, det 

var med på å kunne bidra at over 100 elever kunne delta på Norges største 

rekrutteringsarrangement for morgendagens skogbrukere. I denne konkurransen møtes elever som 

studerer naturbruk og skogfag på videregående skolenivå til å konkurrere i ferdigheter med 

motorsag og kunnskap.  

Saggrenda stakk av med edelt metall i flere øvelser, blant annet gull til det beste jentelaget 

sammenlagt. Vi gratulerer.  

Skogselskapet i Buskerud bidro også med bespisning til festmåltidet, og grillet 3 nydelig lam til 

arrangementet og deltakerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EIKER MATFESTIVAL 

SiB deltok på Eiker Matfestival, den ble arrangert på Fossesholm 

herregård den 31.aug-1.sept. På vår stand kunne publikum lære og 

teste sin egen skogkunnskap ved å utforske de «mystiske boksene». 

I tillegg kunne barna utdanne seg til å bli «mini-skogbrannvoktere 

og spikke. Tydeligvis var vår stand populær, den var godt besøkt fra 

morgen til kveld.  

Matfestivalen hadde ca. 5200 besøkende gjester, og vi antar at 

samtlige barn var innom vår stand.  

 

 

Grilling av gourmet lam ved Vegar Hvam (Telemark Skogselskap), Sverdsnu konkurranse ved Saggrenda elever.  

Skogselskapets manskapsbilde fra Eiker Matfestival f.v. Karl Henrik S. Berke, Einar Skinstad, Andre Fredensborg, Knut 

Sønju og Oscar Berlin.  
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DYRSKU`N 2019 

Sammen med hovedarrangør Telemark Skogselskap, gjennomført vi fra Skogselskapet i Buskerud, 

det norske Skogselskapet og flere andre aktører fra Skogbruket «Skogtunet» med glans. Mange av de 

besøkende av Dyrsku`n ser frem til å avlegge et besøk på Skogtunet for å slå av en ordentlig 

skauprat med skaukaffe i handa. I tillegg var det en rekke andre aktiviteter som ble gjennomført 

som spikking for de minste, utdanning av mini skogbrannvoktere, smaksprøver fra is laget av fis og 

mye mer.   

Norgesplanter AS hadde naturligvis også en stand der og presenterte sine flotte skogplanter.  

 

 

SAMARBEID MED SKOGUTDANNINGEN 

SiB har et tett og godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene, både på bakgrunn av prosjektet 

Velg Naturbruk, men også på bakgrunn av informasjonsavdelingen til SiB. Vi nyter godt av 

hverandres muligheter, der de kan bidra med deres elever på skoleskogdager og motsatt der vi kan 

bistå de i ulike aktiviteter.  

SiB bidrar årlig med store ressurser i form av kroner og arbeidskapital for å bistå Kongsberg vgs avd 

Saggrenda ved gjennomføring av ulikearrangement og bistand i dagsaktuell undervisning. SiB legger 

ned mye arbeid for skolen, fordi vi mener at den viktigste jobben skognæringen kan gjøre er å bidra 

og legge til rette for elever i skolen. Vi ønsker å beholde de skogsmarte ungdommene i næringen, 

og på bakgrunn av de må de få den fulleste oppmerksomhet.  

Et godt eksempel på samarbeid var NM i skogbruksferdigheter som vi har vist til tidligere i teksten.  

 

 

 

 

 

 

Bålkaffeprat på Dyrsku`n f.v. Hilde Hoff Skinnes, Lars Erik Hoff, Oscar Berlin, Sigvart Pedersen.Skog og infoleder 

Berke spikker med barn.  



20 

 

 

SIB DELTAR PÅ ÅPNE ARRANGEMENT  

SiB deltok på 2 åpne arrangement i 2020. Det var 

«Friluftslivets Dag» i Eidfoss(24.aug), her fikk de 

besøkende barna lære seg å spikke med ulike treslag, samt 

løse en enkel natursti. I tillegg deltok SiB på Familiedag på 

Haus Sachsen(25.aug), ett lavterskel tilbud til familier som 

ønsker å bli kjent med muligheter og aktiviteter man kan 

finne på i skogen.  

 

 

 

SIB PÅ SOSIALE MEDIER 

Dersom du selv er på Facebook, så kan du følge stadig oppdateringer og informasjon om hva som 

skjer på www.facebook.com/skogselskapet 

I overkant av 1600 personer har valgt å følge vår informasjonskanal på Facebook. En flott og 

uformell nyhetsformidling, som stadig mottar mere tilbakemelding og følgere. 

 

  

 

HJEMMESIDER 

SiB presenterer nyheter forløpende på sine hjemmesider. Se www.skogselskapet.no/buskerud for 

nyheter fra Skogselskapet. Denne er nå i rykende fersk drakt.  

 

 

KURS OG MØTER  

 

- Møter med Skogselskapene i Telemark og i Vestfold 

- Medlemsmøter (årsmøte og informasjonsmøter) 

- Samarbeidsmøter med Skogselskapene i Vestfold, Østfold og Oslo & Akershus 

- Skog og Tre (Gardermoen) 

- Rådsmøtet i Skogselskapet (Utsatt til januar 2020) 

- Kontaktutvalget i Viken 

- DNB Sparebankstiftelsen - gaveutdeling 

 

Celina Mathiesen spikker med barn for 

Skogselskapet  
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SKOGSELSKAPET – DIPLOM 2018 

 

Ble tildelt 

Anders Eidal 

for fremragende og langvarig innsats for skogbruket i 

Buskerud 

 

Anders Eidal kjørte tømmerbil i 52 år før han måtte slutte i 

2017 pga sykdom. 12 år gammel kippet han tømmer med 

lastebil på tomt, og han fikk sin første lønning på 15 

årsdagen. Han hentet 

sitt første tømmerlass på Eggemoen. I starten kjørte han for 

sin far Ola. Mye av transporten de første årene var med furu 

fra omkringliggende kommuner til Eiker Finerfabrikk på 

Steinberg. Eidal hadde også tømmertransporten i Øvre 

Eikerdelen av Skotselv og Bingen. Fra 1975 fikk de kjøringen 

fra Børresen i Finnemarka. Det var store kvanta. 

Skurtømmeret gikk til Løvenskiold Vækerø og Løvenskiold 

Skarnes. Massevirket gikk til Tronstad, Tofte og Hellefos. I 

1981 bestilte Anders sin første bil, mens far Ola fortsatt 

hadde 2-3 biler. Etter at Ola sluttet, var det Anders Eidal, 

Rolf Rakkestad og Nikkerud som transporterte tømmeret i 

Øvre Eiker. Senere startet også Anders sin sønn Ole Kjetil 

med tømmertransport. Eidals område for tømmertransport 

ble etter hvert utvidet til å omfatte Øvre Eiker nordvest for Hokksund bru.  

Anders Eidal har stor kunnskap om tømmer, og han 

gjorde alltid sitt ytterste for å løse oppgaven på 

beste måte for skogeier og sikkert også for 

tømmerkjøper. Han var en svært pliktoppfyllende 

tømmertransportør. Han var lett å spørre, og strakk 

seg langt for å oppfylle ønsker fra skogeier. Det 

kunne være å hente tømmer raskt, kjøre på dårlige 

veier som delvis ikke var godkjent for tømmerbil, 

kjøre på dårlig brøyta vei, dårlige tømmervelter og 

tømmerlegg mv. Han kompenserte uten å klage for 

skogeieres av og til manglende oppfylling av sin 

plikt. 

Gjennom sin innsats, holdninger og væremåte er han en lavmælt tjener for skogbruket.  

 

På vegne av skogbruket i Buskerud takker vi så mye for hans gode og langvarige innsats. 

Styreleder Anders Hals overrekker Diplomet 

til Anders Eidal.  
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VELG NATURBRUK  

REKRUTTERINGSPROSJEKT 

 

 

 

PROSJEKTMÅL  

Rekrutteringen til naturbruksskolene har over en lang periode vært en utfordrende problemstilling. 

På bakgrunn av det har SiB hatt prosjektet, Velg Naturbruk, siden 2011. Prosjektet Velg Naturbruk 

har 3 områder som man fokuserer på: 

1. Rekruttere flere unge inn til naturbruksskolene 

2. Bygge og styrke naturbruk sitt omdømme  

3. Videreutvikle prosjektet til å kunne fungere i Viken fylke 

 

ORGANISERING 

Prosjektleder: Karl Henrik S. Berke (Skog og informasjonslederen SiB) 

Styringsgruppen: 

- Buskerud Bondelag (Nina Basberg), Buskerud Bonde- og småbrukarlag (Torbjørn Halveg), 

Viken Skog (Inge Myrlund), SOA (Tore Jacobsen), Fylkesmannen i Buskerud (Helge Nordby), 

Skolerepresentant (Alf Erik Finsrud) 

 

 

FIANSIERING 

- Buskerud fylkeskommune 200.000 + 300.000 

- Fylkesmannen i Buskerud 150.000  

- Skogselskapets egne midler 150.000 
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GJENNOMFØRT ARRANGEMENT 

 

- Yrkesmesse/Utdanningsmesser 

- 59⁰ Topptur 

- Hospiteringsdager 

- Karrieredag (Rosthaug vgs avd Buskerud) 

- Naturbruksstipend 

- Åpen skole dager 

- Møter med naturbruksskoler, utvalg, etc.  

 

 

59° TOPPTUR 2019 

I det flotteste maiværet møttes elever fra 5 naturbruksskoler fra 

Buskerud, Østfold, Vestfold og Akershus til kamp den 15.-16.mai. 

Arrangementets sted var dette året: Jonsknuten i Kongsberg. Et 

vilt og vakkert eventyr med over 125 deltakende elever. De fikk 

prøve seg i øvelser som skogsmaskinkjøring, smiing, padling av 

kajakk, pil og bueskyting, hesteridning, sauekunnskap, 

minigraverkjøring og mye mere til. Til slutt havnet de 3 beste 

lagene i en skikkelig heftig finale. Det var Buskerud VGS som stakk 

av med seieren og dermed sikret 

seg vandrepokalen, det gylne 

gevir! Vi gratulerer igjen så mye 

med seieren.   

Vi ønsker å rette en takk til samtlige samarbeidspartnere og 

sponsorer som er med på å gjøre dette mulig å gjennomføre:  

Buskerud fylkeskommune, fylkesmannen i Buskerud, Buskerud 

Bondelag, Buskerud Bonde og Småbrukarlag, Viken Skog, SOA, 

Buskerud vgs, Tine, Nortura, Husqvarna, Buskerud Jeger og Fisk, Steen & Lund, Statsskog, Stall 

Rosthaug, Smed Heggstad, Felleskjøpet, Finstad Gård Engros, Benterud Skog, Norlog, Kalager AS, 

Kongsberg Skisenter, Husquarna, Stihl, Tine, Velg Skog, m. fl.      

Buskerud VGS – Sammenlagt 

skolevinner 

Presisjonskjøring med minigraver 
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YRKES OG UTDANNINGSMESSER 

Velg Naturbruk er stadig å se på yrkes og utdanningsmesser i 

Buskerud, Fra Lier i sør til Nore/Hallingdal i Nord. Vi besøker 

samtlige utdanningsmesser og har med oss de to 

naturbruksskolene og elever for å presentere naturbruk.  

Det må nevnes at vi ofte for svært gode tilbakemeldinger på 

vår stand og vår offensive holdning på messene. Vi har også 

vunnet en kåring for årets absolutt beste stand på den store 

utdanningsmessen på Storefjell.  

Utdanningsmesser i 2019: 

• Modum    

• Eiker    

• Hønefoss (x2) 

• Numedal 

• Lier 

• Kongsberg  

 

 

BESØKSKVELDER 

Det har blitt arrangert besøkskvelder på begge naturbruksskolene, begge besøkskvelder var godt 

besøkt av fremtidige elever og deres foresatte.  

- 60 mennesker deltok på besøkskvelden på Buskerud Vgs, 

- Tett opp mot 30 mennesker deltok på Kongsberg vgs avd Saggrenda.  

Vi er sikre på at dette er en riktig vei å gå for så sikre god rekruttering. Det er viktig at foresatte får 

se skolene, hilse på lærere og forsikre seg om at naturbruk er en riktig vei å gå. En god og trygg 

fremvisning av skolen og skoletilbudet. Denne formen for rekrutteringsarbeid kan avkrefte mange 

myter som finnes om naturbruk og naturbruksskolene. 

 

Yrkesmesser i Buskerud 

Godt oppmøte på besøkskvelder på naturbruksskolene i Buskerud.  
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NATURBRUKSSTIPEND 2019 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Buskerud Landbruksselskap deler ut natubruksstipend til den beste 

eleven på Naturbrukslinjene på hhv. Buskerud VGS og Kongsberg VGS. Disse ble delt ut i forbindelse 

med 59° Topptur.  

På bildet ser Helge Nordby fra fylkesmannen i Oslo og Viken 

som overrekker stipendet. 

Buskerud VGS: Esther Fagerberg 

Kongsberg VGS: Andre Fredensborg 

Stipendets størrelse var på: 10.000kr 

 

 

PROSJEKTLEDERENS ORD 

Jeg ønsker å rette en stor takk til Buskerud fylkeskommune og fylkesmannen i Oslo og Viken som 

velger å sette av midler til dette prosjektet. Ikke minst ønsker de å bidra til å videreutvikle 

prosjektet til å kunne fungere i hele det nye Viken fylke. Vi har hatt en god dialog på høsten 2019 

om hvordan et nytt og større prosjekt kan se ut.   

Når det er sagt, så kan vi med hånden på hjertet si at vi forsøker å få mest mulig 

rekrutteringsarbeid ut av hver tildelte prosjektkrone. De som tildeler oss midler skal være trygge på 

at vi gjør vårt arbeid så godt vi kan.  

Vi håper at prosjektet kan fortsette og ser at behovet er til stede, skulle prosjektet ikke bli 

videreført vil rekrutteringen til naturbruksskolene og naturbruksnæringen vil tilstrømmingen av 

elever raskt kunne falle sammen. Skolene bekrefter dette ved flere anledninger til prosjektet og 

dens styringsgruppe.  

 

 

Vær smart VELG NATURBRUK! 

Karl Henrik S. Berke 

 

 

 

 

 

 

F.v. Ester Fagerberg, Helge Nordby 

(fylkesmannen) og Andre Fredensborg 

Prosjektleder Berke 
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ÅRSREGNSKAP 

 

 

RESULTATREGNSKAP 

 

 

 

 

 

 

EIENDELER 2019 2018

Anleggsmidler

 Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 276 584 4 468 259

Maskiner og anlegg 5 779 895 1 223 342

Varebil 18 667 73 600

10 075 145 5 765 200

 Finansielle driftsmidler

Aksjer i Norgesplanter AS 11 425 000 12 325 000

Investeringer i aksjer og andeler 8 398 224 9 283 514

19 823 224 21 608 514

Sum anleggsmidler 29 898 369 27 373 714

Omløpsmidler

 Fordringer

Andre kortsiktige fordringer 4 083 273 4 503 400

 Bankinnskudd, kontanter o.l. 4 513 007 4 795 752

Sum omløpsmidler 8 596 280 9 299 152

SUM EIENDELER 38 494 649 36 672 866

Note

1, 3, 11

Skogselskapet i Buskerud og Telemark

1, 3

1, 3

1, 4

1, 4

1, 5

8
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BALANSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGENKAPITAL OG GJELD 2019 2018

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 34 369 185 36 277 726

Sum egenkapital 34 369 185 36 277 726

Gjeld

 Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 22 086 165 832

Kortsiktig gjeld

Konvertible lån 2 942 343 0

Leverandørgjeld 898 313 23 993

Betalbar skatt 5 434 6 559

Skyldige offentlige avgifter 71 895 81 822

Annen kortsiktig gjeld 185 392 116 933

Øvrig langsiktig gjeld 4 103 377 229 307

Sum gjeld 4 125 464 395 140

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 38 494 649 36 672 866

Note

Skogselskapet i Buskerud og Telemark

8

11

6, 7
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AVDELINGSREGNSKAP 

 

 

 

 

Skogselskapet i Buskerud og Telemark 2019

Skog-

selskapet

Info-

konsulent

Velg 

naturbruk  Sum 

Driftsinntekter

Salgsinntekt 11 217         -              -               -              11 217               

Annen driftsinntekt 514 747       312 702      537 325       612 500      1 977 274         

525 964       312 702      537 325       612 500      1 988 491         

Driftskostnader

Lønnskostnad 77 330         476 882      341 842       413 769      1 309 823         

Avskrivning 509 459       54 933        -               -              564 392            

Annen driftskostnad 255 557       500 498      212 613       232 941      1 201 609         

Sum driftskostnader 842 346       1 032 313   554 455       646 710      3 075 824         

Driftsresultat -316 382      -719 611    -17 130       -34 210       -1 087 333        

Finansinnt. og finanskostnader

Renteinntekter og andre finansinntekter -                158 773      -               -              158 773            

Nedskrivning finansielle anleggsmidler -                -900 000    -900 000           

Annen rentekostnad -74 547        -              -74 547             

-74 547        -741 227    -               -              -815 774           

ÅRETS RESULTAT FØR SKATT -390 929      -1 460 838 -17 130       -34 210       -1 903 107        

Eiendom
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 

 

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER 

 

Fusjon og navneendring 

I ekstraordinært årsmøte 18.12.2019 ble det vedtatt at Telemark Skogselskap med virkning fra 

1.1.2020 skal innfusjoneres i Skogselskapet i Buskerud. Det ble samtidig vedtatt at det fusjonerte 

selskapet fra 1.1.2020 endrer navn fra Skogselskapet i Buskerud til Skogselskapet i Buskerud og 

Telemark. Siden fusjonen får regnskapsmessig virkning fra 1.1.2020 har fusjonen ingen innvirkning 

på regnskapstallene for 2019, som dermed kun viser resultat og balanse for Skogselskapet i Buskerud 

sin virksomhet. 

Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for 

små foretak. 

 

Driftsinntekter inntektsføres når de opptjenes. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster 

som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og 

virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige 

driftsmidler er verdsatt til anskaffelseskost etter fradrag for påløpte lineære avskrivninger. Aksjer i 

tilknyttet selskap og andre langsiktige aksjeinvesteringer er verdsatt til kostpris, og nedskrives for 

verditap som ikke anses forbigående. 

 

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt 

skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 

regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved 

utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som 

reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. 
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NOTE 2 – LØNNSKOSTNADER 

 

2018 2018

Lønninger etc. 1 095 229     1 025 749     

Arbeidsgiveravgift 158 034        149 227        

Pensjonskostnader 29 378          27 499          

Andre personalkostnader 27 182          1 302            

1 309 823     1 203 777     

Antall årsverk 1,8                1,8                

Lønn til daglig leder 159 129        

Andre ytelser til daglig leder

Pensjonkostnader daglig leder 3 183            

Samlet godtgjørelse til styret 96 400           

 

 

Selskapet er omfattet av plikten til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og det er etablert en ordning 

som dekker lovens minstekrav. 

 

Honorar til revisor er utbetalt med kr 73 980,- hvorav kr 24 000,- gjelder revisjon, kr 5 160,- gjelder 

bekreftelse tilskuddsmidler og kr 44 820,- gjelder honorar for andre tjenester. 

 

NOTE 3 – SPESIFIKASJON AV ANLEGGSMIDLER 

 

Bygninger

Veksthus, 

uteanlegg

Maskiner, 

utstyr

Vare-

bil Tomt Sum

Kostverdi 1.1 7 543 704  8 325 458    263 204    366 912  1 330 700  17 829 978  

Tilgang i året -             4 874 336    -            -          -             4 874 336    

Avgang i året -             -          -             -               

Kostverdi 31.12 7 543 704  13 199 794  263 204    366 912  1 330 700  22 704 314  

Akk.avskrvn. 31.12. 5 046 071  7 059 615    175 238    348 245  -             12 629 169  

Bokført verdi 31.12. 2 497 633  6 140 179    87 966      18 667    1 330 700  10 075 145  

Årets avskrivning 150 767     332 658       26 034      54 933    -             564 392       

Avskrivningssats 2 % 4 % 10 % 15 % 0 %  
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NOTE 4 – AKSJER OG ANDELER 

 

Investering i andre selskaper Kostpris

Sønsterud Eiendom AS 130 000        

Ski BS 100               

130 100        

Investering i andre verdipapirer Kostpris Markedsverdi

Odin Flex 4 062 082     5 032 970     

Odin Konservativ 4 206 041     4 884 528     

8 268 123     9 917 498      

 

Det er i 2019 solgt andeler med en gevinst på kr 114 710,-. 

Investering i tilknyttet selskap Bokført verdi Resultat Egenkapital

Norgesplanter AS 11 425 000   -1 749 400    19 050 182    

Skogselskapet i Buskerud eier 50 % av aksjene i Norgesplanter AS. Selskapet har forretningskontor i 

Øvre Eiker kommune. Aksjene ble nedskrevet med kr 2 000 000,- i 2018 og med kr 900.000,- i 2019 

fra en kostpris i 2016 på kr 14 325 000,-. 

 

 

NOTE 5 – MELLOMVÆRENDE MED TILKNYTTET SELSKAP  

 

Mellomværende med tilknyttet selskap 2019 2018

Utlån til Norgesplanter AS 3 200 000     4 300 000     

Transaksjoner med tilknyttet selskap 2019 2018

Utleie av fast eiendom 411 500        410 000         

 

Lånet til Norgesplanter AS fra 2018 er gjort opp i 2019. Nytt lån i 2019 har forfall i løpet av 2020, og 

er derfor klassifisert som en kortsiktig fordring. 
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NOTE 6 – SKATTEPLIKT 

 

Skogselskapet i Buskerud er ikke skattepliktig for resultatet av sin virksomhet som er knyttet til 

Informasjon og drift av Skogselskapet. 

Skogselskapet i Buskerud leier ut bygninger og eiendom til Norgesplanter AS, og Skogselskapet er 

skattepliktig for denne utleievirksomheten. 

 

NOTE 7 – SKATT 

 

Spesifikasjon av grunnlaget for betalbar skatt:

Årsresultat før skatt -1 903 107

Skattefrie inntekter og kostnader 557 246

Permanente forskjeller 900 000

Endring midlertidige forskjeller 155 490

Fremførbart underskudd -418 334

Skattemessig resultat utleievirksomhet -708 705

Skattemessig formue utleievirksomhet 3 622 397

22 % betalbar skatt av resultat 0

0,15 % formuesskatt 5 434

Betalbar skatt 5 434

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Betalbar skatt 5 434

Endring utsatt skatt 0

5 434  

 

Spesifikasjon av utsatt skatt: 31.12.2018 31.12.2018 Endring

Midlertidige forskjeller -1 083 707 -1 529 568 -445 861

Utsatt skatt 22 % -238 416 -336 505 -98 089

Negativ utsatt skatte representerer utsatt skattefordel, og er ikke balanseført jf. god

regnskapsskikk for små foretak.  
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NOTE 8 – BUNDNE MIDLER 

I posten bankinnskudd inngår skattetrekk med kr 45 201,-. 

Posten annen langsiktig gjeld på kr 22 086,- gjelder tilskuddsmidler og øremerkede midler som 

forvaltes av skogselskapet. Midlene inngår i selskapets bokførte bankinnskudd. 

 

NOTE 9 – OFFENTLIGE TILSKUDD 

Selskapet har i 2019 inntektsført totalt kr 647 500,- som gjelder offentlige tilskudd. Dette er BU-

midler og tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune som er gitt til prosjekt «Velg Naturbruk» og «UT-

midler». Selskapet har oppfylt de betingede forpliktelser knyttet til tilskuddet, og det foreligger 

ingen tilbakebetalingsforpliktelser for inntektsførte tilskudd.  

 

 

NOTE 10 – SPESIFIKASJON AV ANDRE DRIFTSINNTEKTER 

 

Andre driftsinntekter består av: 2019 2018

Mottatte tilskudd 647 500 592 500

Mottatte rentemidler 275 000 150 000

Merverdiavgiftsrefusjon, andre refusjoner 412 442 88 240

Medlemskontingenter 53 338 38 584

Leieinntekt fast eiendom 411 500 410 000

Intern leieinntekt fast eiendom 92 400 92 400

Andre inntekter 85 094 75 985

Skattemessig resultat utleievirksomhet 1 977 274 1 447 709  

 

 

NOTE 11 – GJELD OG PANTSTILLELSER 

Gjeld som er sikret med pant

Konvertible lån 2 942 343

Bokført verdi av pantsatte eiendeler

Tomter, bygninger og fast eiendom 4 276 584  
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REVISORS BERETNING 
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