Skogselskapet i Oppland
Årsmelding 2020

Velkommen til

fagdag og årsmøte
Digitalt årsmøte
Tid: tirsdag 24. august
kl. 18.00-19.30
Sted: Teams
De som melder seg på vil få tilgang til møtet på mail.

Saksliste:
•

Velkommen v/Erik Eid Hohle

•

Godkjenne innkalling

•

Valg møteleder og referent

•

Valg to personer til å undertegne protokollen

•

Årsberetning og regnskap

•

Valg (leder, styret, varamedlemmer og valgkomité)

•

Godtgjørelser

•

Avslutning

Påmelding til arrangementene:
Scan QR kode med mobil kamera, gå rett inn på nettsidene skogselskap.no
eller
E-post: info@skogselskap.no // Tlf.: 936 25 728 (May-Sylvi)

Åpen fagdag
Tema:
Hvordan kombinere fredning, vern og bruk av skog?
Det blir faglig innspill og debatt rundt dette temaet.

Påmelding:

Tid: torsdag 26. august
kl. 16.00 – 19.00
Hvor: Skolmen bru, Dokka

Les mer og meld deg på:
www.skogselskap.no

Nettsaker

Tilbakeblikk på noen av sakene fra Oppland på nettsidene våre 2020.

skogselskap.no

Styrets beretning for 2020
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 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)- erstattet med Bjørnar Sørbøen, Sør Aurdal
fra august (styremedlem)
- Simen Skarkerud, Gjøvik (styremedlem)
- Ingun Therese Braanaas, Nordre Land (styremedlem)
- Per A Rognerud, Nordre Land (1. vararepresentant)
- Anette Ludahl, Øyer , (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 og styreleder. Daglig leder, styreleder 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 27 saker. Styret har hatt fokus på arbeidet med
informasjon til barn og unge, administrasjonens beretning viser dette. 12. mars 2020 ble Norge stengt ned på
grunn av Covid 19. Resten av året ble stert preget av denne pandemien. Dette er beskrevet i rapporten fra
administrasjon.
Som eier av Biri Planteskole og største eier av Skogplanter østnorge as (SØ) har styret jobbet i sammen med SØ
for å videreutvikle eiendommen og selskapet til å være tilpasset et fremtidig plantebehov. Skogplanter østnorge
AS leier hele anlegget på Biri planteskole i 2020. Dette øker betydningen av å drive god eierskaps politikk og at SØ
får en god økonomi framover. Det forenkler forvaltningen av selskapets bygningsmasse. Det er jobbet med å
overføre bygningsmassen fra SiO til SØ dette trer i kraft i 2021.
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.
Årsmøtet 2020

Økonomi

Årsmøtet 2020 ble holdt ved Nordre Ål barneskole i
Lillehammer. Fagtema på møtet var «hvordan bygge
mer i Tre?». Hovedleder var fylkesmann Knut
Storberget.
Tre medlemmer i styret var på valg; Erik Eid Hohle
styreleder gjenvalgt, 1 år. Terje Hoff går ut av styret
og ny medlem i styre er Bjørnar Sørbøen, valgt for 2
år. Ingunn Th. Braanaas gjenvalgt for 2 år. Vararepresentanter er Per A Rognerud, 1 vara og Anette
Ludahl, 2 vara. Nytt medlem av valgkomiteen ble
Arild Haglund.

Det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhørende noter, gir etter styrets vurdering en tilfredsstillende
informasjon om Skogselskapet i Oppland sin drift pr.
31.12.20. Regnskapet for 2020 viser et driftsresultat på
kr 902 381,- og et negativt årsresultat på kr -172 848,etter finansposter og avskrivninger. Resultatet er satt opp
under forutsetning om at det er grunnlag for fortsatt
drift.
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. stilling.
Fra 1. november 2019 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 meler at salget i 2020 var 16,5 mill. planter, og planteproduksjonen var 22 mill.

Framtidsutsikter
SØ vil kunne produsere ca. 22 mill. planter i 2021. 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 01.03.2021

Erik Eid Hohle

Bjørnar Sørbøen

Solfrid Marie Lien

Simen Skarkerud

Ingun Therese Braanaas
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Rapport om informasjonsarbeid
fra ansatte
Skoleskogdager i Oppland
I løpet av 2020 har vi besøkt 88 klasser fordelt på 44 Skoleskogdager. Vi har med dette vært med ca. 1 400 barn og unge, lært
dem om skog og påvirket dem til å kunne ta bærekraftige valg, slik at de ser viktigheten av skogen som ressurs. I tillegg kommer digitale oppgaver, vi sendte ut dette året, hvor over 40 skoler har deltatt.
De prioriterte satsingsområdene i 20120 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 2020. Spesielt takk til det lokale
skogbruket i kommunene med skogbrukssjefene i spissen, som deltar med finansiering av arbeidet og deltagelse på våre
arrangementer.

Covid-19
Da pandemien stengte skolene i mars, fikk vi ikke kommet i gang med våre fysiske besøk før
slutten av mai. Større arrangementer vi skulle deltatt på, ble avlyst. Vi har derfor måtte endre noen av arbeidsoppgavene, og
benytte oss av andre muligheter å nå ut på.
Digital skoleskogdag
Vi har tilbudt alle skoler vi skulle besøke våren, en digital skoleskogdag. Den inneholder en 35. min film med påfølgende oppgaver som skolene selv kan gjennomføre.
Fra skolestart i august har alle grunnskoler i regionen mottatt tilbud om digital skoleskogdag. Dette er materiell som ble laget
som følge av pandemien og at skolene har blitt mer digitale. På denne måten når vi ut på flere plattformer.

Oppgaver til hjemmeskole
Vi har tatt kontakt med alle skoler i Oppland delen av Innlandet. Til disse har vi tilbudt hjemmeskoleoppgaver som handler om
skogen og bærekraftig bruk av skog.
Over 40 skoler har vist interesse og fått tilsendt tilrettelagte skoletimer, og flere skoler har benyttet materialet vi har lagt
åpent ut på nettsidene skogselskapet.no

Intensivering av skolebesøk fra uke 22
Når skolene åpnet igjen i slutten av mai, undersøkte vi mulighetene for å starte med fysiske besøke på skolene. Med egne
retningslinjer for vask av utstyr, og tett kontakt med de enkelte skolenes regler, vurderte vi det som mulig å starte opp igjen.
Siden større arrangementer ble avlyst, fikk vi tatt igjen noen av de avlyste besøkene.
10 stk. avtalte skoleskogdager ble avlyst/utsatt denne våren.
Som en del av skolebesøkene har vi også fått gjennomført prosjektet med å gi ut kasser med Skoleskogdag i boks, til 10 skoler
i Oppland. Dette skal gi skolene ekstra motivasjon og hjelp til å bruke skogen som læringsarena.

Informasjonsarbeidet

Nyhetsbrev
Vi har sendt ut fire nyhetsbrev til ca. 2 500 personer. De har blitt tilpasset ulike
målgrupper. Vi jobber kontinuerlig for å få flere kontakter og gjorde bl.a. før jul en
julequiz sammen med DnS hvor vi fikk inn over 400 nye kontakter.
Til alle skolene har vi også sendt tilbud om Skoleskogdager.

Sosiale medier
Dette året har vi brukt Facebook siden vår aktivt og noe Instagram, både mot skoler og allmennheten. Vi ser at vi når
bredt ut, spesielt det som har med tips til skoleoppgaver, planteopprop og informasjon om skog. Vi har lagt ut 137 stk. innlegg på vår Facebook side pr. 29.10.20.
Vi ser at våre Facebook sider når ut til nærmere 108 000 personer, og at våre mest populære innlegg treffer mellom 10 000
og 30 000 personer.

Medieoppslag
Vi har dette året hatt sju forskjellige medieoppslag i OA.GD,
Avisa-Hadeland, Avisa-Valdres, Nationen og NRK.
Spesielt saken om Planteopprop, nådde langt og fikk stor
innvirkning.

TreOmTre
Fra 1. april – 20. juni har vi arrangert to konkurranser. TreOmTre påske konkurranse (til allmennheten) og TreOmTre (skolekonkurranse). Det handlet om å ta bilder og beskrive hva skogen betyr for
deltager.
Vinneren fra Innlandet ble Ørjan fra Nord-Aurdal barneskole. Les mer om konkurransen her.

Digitale flater
Dette året har vi laget nye nettsider. Nettsidene og Facebook sidene har vært mye brukt for å nå ut
til lærere, barn og voksne i denne tiden. Vi har produsert flere korte filmer til inspirasjon for å bruke naturen til klasserom og
avkobling.
Skogselskapet i Oppland sine nettsider.
Skogselskapet i Oppland på Facebook.

Artikkel

Erik Eid Hohle
Styreleder—Skogselskapet i Oppland
Energigården—Senter for bioenergi

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.
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

