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

Årsrapport og regnskap 2020

Skogselskapet i Hedmark

Årsmøte 18. september kl 09.00
Forstmann, Skogmuseet i Elverum

Leders innlegg i årsmelding for Skogselskapet i Hedmark 2020

Kjære medlem!
«Skogselskapets viktigste oppgave er å spre faktabasert kunnskap om skog og synliggjøre skogens
mangesidige betydning»
Disse ordene kan vi lese på Det Norske Skogselskap sin nettside. Dette er en svært tydelig
formålsparagraf, felles for alle 18 lokale skogselskap rundt om i landet vårt, men med stor frihet til å
velge hvordan.
I Skogselskap i Hedmark er vi så heldige å ha ansatte som tar faktabasert kunnskap inn og leverer
inspirerende og motiverende faktabasert kunnskap ut. På et språk som våre kunder kan forstå.
Kunder som kanskje er i tannfellinga og skal lære seg å bli skogens brannvoktere og derfor huske 1-13. Som hopper og spretter seg gjennom dagen og kaster seg på bakken for å studere en maur.
Eller går i femte klasse og får mulighet å plante sitt helt eget tre. Som er 10 år og hverken barn eller
ungdom og må tas på alvor på en ualvorlig måte. Og hva med den litt skoletrøtte 10.klassingen, eller
skoleflinke 10.klassingen! – som får gleden av å bli med ut og fyre bål, og høre noen fortelle at det
finnes andre yrkesveier å gå enn via «motefagene» elektro, jus eller på NTNU.
Våre kunder bryr seg ikke nevneverdig om grunnflatesum, nåverdi og rotnetto når de deltar på
skogdag. De er mer opptatt av hvor kan jeg klatre? Hvor lenge er det til matpakka? Er det farlig å

møte en ulv? Så det å være faktabasert skogbruker i jobb for Skogselskapet krever så mye mer av
fantasi, humør, formidlingsglede, raushet, menneskeinnsikt og entusiasme.
Så heldige vi er at det nettopp er slike typer som jobber i Skogselskapet i Hedmark!
Det er skrevet og pratet mye om året 2020 og hvordan en pandemi traff oss og snudde hverdagen på
hue. Hvordan det ordinære og planlagte livet ble satt tid side. Skoler ble stengt og mange av kundene
våre fikk hjemme-skole-dager i stedet for skog-skole-dager med barnåler i buksebretten. Vi mistet
oppdrag, mye ble usikkert og da er det i særdeleshet viktig å være i besittelse av fantasi, humør og
entusiasme.
I 2020 har disse egenskapene gitt oss både økonomisk overskudd, gode prosjekter og økt erfaring i
hvordan spre den faktabaserte kunnskapen. JOB:U får stå som eksempel for all jobbing som ble lagt
ned gjennom året. JOB:U er ungdomsprosjektet som nå sprer seg utover og her det ble lagt ned
uendelig mange arbeidstimer. Våre ansattes kunnskap, pågangsmot og smil pushet ungdom fram til
både personlig mestring og skogfaglige resultat, og JOB:U er opplest og vedtatt en suksess.
Det er med stolthet og glede at vi i styret takker for muligheten til å være med og lede et arbeidslag
som tar kunnskapsformidlingen på alvor på en så forbilledlig bra og samtidig uhøytidelig måte.
Takk for 2020.

2020 har vært et spesielt år med covid-19. Mange har brukt naturen som rekreasjonsarena.

Invitasjon til årsmøte med fagprogram 18. september på Norsk Skogmuseum
Solørveien 151, 2406 Elverum
------------------------------------------------------------Dagsorden for årsmøte Skogselskapet i Hedmark:
09.00 Årsmøte starter
11.00 -14.00 Familieskogdag på Norsk Skogmuseum
Påmelding til gjems@naturogeiendom.no innen 13/9.

Velkommen!

Styrets beretning for 2020
Virksomhetens art
Skogselskapet i Hedmark er en ideell organisasjon tilsluttet Det norske Skogselskap.
Skogselskapets virksomhet er nedfelt i selskapets formålsparagraf som lyder:
Skogselskapet i Hedmark har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige
betydning og arbeide for et godt skogbruk.
Tillitsvalgte
Styret i Skogselskapet i Hedmark har i 2020 hatt følgende sammensetning:
Britt T. Godtlund, leder
Lars Idar Røsten, nestleder
Ann Merete Furuberg
Fredrik Haug
Ole Arne Hagen
* Hedmark Fylkeskommune

Valgt av
SiH årsmøte
SiH årsmøte
Innlandet FK
SiH årsmøte
SiH årsmøte

På valg
2021
2022
2023
2021
2023

Valgt 1. gang
2020
2019
2020
2018
2017

Leder og nestleder er på valg hvert år. Britt T. Godtlund er valgt som leder for 1 år og inn i
styret frem til 2023.
Fylkesskogmester Torfinn Kringlebotn fra fylkesmannens landbruksavdeling har vært
observatør i styret. Torfinn vil gå ut som observatør, da han går over i ny stilling hos
Skogkurs.
Varamedlemmer til styret har vært:
Dagfinn Haget (1. vara) og Simon Andersson (2. vara). Varamedlemmene er på valg hvert år.
Styrets arbeid
Styret har hatt 6 styremøter i 2020 og behandlet i alt 26 saker. I tillegg ble det avholdt årsmøte
med fagprogram på Vidarvoll i Våler 22. august.
Skogselskapets styre har vedtatt en strategi med hovedsatsing på tre områder. Disse er:
rekruttering til skogbruket & skogbrukets omdømme, skog & klima og skog & folkehelse.
Styret jobber målrettet med å se på mulighetene for å engasjere flere medlemmer til å være
med på de aktivitetene skogselskapet har.
Styret har initiert prosjektet «JOB:U» med mål å tilby ungdom sommerjobb i skogen.
I 2021 har vi fått på plass støtte fra en samlet skognæring og fra Fylkeskommunen i Innlandet
til prosjektet som sikrer prosjektet i flere år framover.
Naturbruk i skolen er et annet prosjekt. Det er igangsatt i kommunene Åsnes, Våler, Elverum
og Åmot. Skogselskapet har sammen med NJFF Hedmark utarbeidet et undervisningshefte til
ungdomsskolen, og vi tilbyr barnehager, barneskoler og ungdomsskoler praktiske dager i
skogen.
Skogselskapet samarbeider med Skogmuseet og elever busses til temadager som arrangeres på
Norsk Skogmuseum..
Skogselskapets styre har vurdert sammenslåing med Skogselskapet i Oppland etter at
Hedmark og Oppland ble til Innlandet fylke. I første omgang har styrene bestemt seg for et
samarbeid uten sammenslåing. Styret i SiH vil jobbe videre med vurdering av fordeler og
ulemper ved en sammenslåing. Styret i Skogselskapet i Oppland, på sin side, er i ferd med å
bygge ut Skogplanter Østnorge. De ønsker derfor å lande den prosessen før de går videre med

en eventuell sammenslåingsprosess.

Medlemmer
Antall medlemmer i Skogselskapet i Hedmark er 646 ved utgangen av 2020. Av disse er 125
er livsvarige medlemmer og 13 er bedriftsmedlemmer. De tre æresmedlemmene i
Skogselskapet i Hedmark er Truls Gram, Tertit Hørstad og Åge Dæhlie.
Legater og fond
Det har ikke vært noen bevegelse på legater og fond i 2020
Medarbeidere
Daglig leder Knut Arne Gjems i 100 % stilling. Han tiltrådte 1.september 2016.
Prosjektansvarlig Lars Erik Rønningen ble ansatt i 100 % fast stilling med oppstart 1.januar
2020.
Miljø
Sykefraværet i virksomheten endte på under 2 % i 2020. Arbeidsmiljøet vurderes som godt.
Det har ikke vært skader og/eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året.
Skogselskapets aktivitet forurenser ikke det ytre miljøet utover vanlig kontorhold og
bilkjøring i arbeid. Organisasjonen jobber for større forståelse for miljøsaker.
Likestilling
Styret består av 3 menn og 2 kvinner. Vararepresentantene til styret består av to menn. De
ansatte er menn. Ved framtidige ansettelser skal det bestrebes bedre kjønnslikhet.
Informasjonsarbeidet
De ansatte i Skogselskapet har vært mange dager ute sammen med barn og unge. Til tross for
avlysninger grunnet covid-19, ble det omlag 20 dager med skole-rettet virksomhet. Arbeidet
med planlegging og tilrettelegging kommer i tillegg . Mange ungdommer har fått informasjon
om og deltatt på ulike aktiviteter i nær relasjon til skogen.
Vi har ledet et prosjekt som heter «Naturbruk i skolen» for Våler, Åsnes og Elverum
kommuner. Her har vi laget undervisningsmateriell og arrangert praksisdager i skogen for
ungdomsskolene. I prosjekt JOB:U fikk over 50 ungdommer prøve seg i sommerjobb i skogen
i kommunene Kongsvinger/Eidskog, Åsnes, Våler, Grue og Åmot og Stor Elvdal.
Skogselskapets ulike aktiviteter og prosjekter er i fin utvikling, og det ser ut til at vi klarer å
opprettholde et høyt aktivitetsnivå også i 2021.
Britt T. Godtlund
Leder

Ole Arne Hagen
Styremedlem

Lars Idar Røsten
Nestleder

Ann Merete Furuberg
Styremedlem

Knut Arne Gjems
Daglig leder

Fredrik Haug
Styremedlem

Informasjonstjenesten i 2020
Tekst av Knut Arne Gjems

2020 har vært et spesielt år med covid-19, med mange avlysninger grunnet smittevern.
Men Skogselskapet i Hedmark har allikevel vært ute mange dager med ulike aktiviteter for
barn, ungdom og lærere da det har vært mulig. Vi har også bidratt med digital læring
knyttet til Skogbruk i en periode med mye hjemmeundervisning. Mange av våre aktiviteter
er gjennomført i samarbeid med andre organisasjoner og ressurspersoner. Dette
samarbeidet er helt avgjørende og en viktig forutsetning for aktivitetsnivået og bredden i
tilbudet til skoleverket.
Lære med skogen
Læremiddelet Lære med Skogen er tilpasset læreplanverket og utarbeides av Skogbrukets
Kursinstitutt. Skogselskapet i Hedmark benytter dette som pedagogisk hjelpemiddel i kontakten med
skolene. Grunnfinansieringen til dette arbeidet er rentemidler fra skogfond tildelt fra kommuner og fra
Fylkesmannen i Innlandet. De prioriterte satsingsområdene i 2020 har vært å formidle kunnskap om
skogens betydning for klima og samfunn gjennom aktiviteter som skogplanting, bruk av tre,
skoleskogdager og Naturbruk i skolen.
Høstingsdager på Norsk Skogmuseum var et arrangement som vi fikk gjennomført for barnehager og
ungdomsskoler. Her viste vi flåing, partering og tilberedning av vilt, fiske i fiskedammen og
Skogbrann fikk barna lære om.
Øvrig informasjonsarbeid
Skogselskapet i Hedmark har bidratt på ulike arrangement hvor temaet har vært å øke bevisstheten om
skogens betydning for Hedmark.

Luftgeværskyting er en populær aktivitet på
skoleskogdager.

Aktivitetsrapport
Oversikt over tiltak som Skogselskapet i Hedmark har arrangert eller deltatt i 2020.
Type tiltak

Innhold

Skoleskogdager

Antall
deltakere
•

60

• Skoleskogdag Elverum

•

275

• Skoleskogdager Åsnes/Våler

•

290

• VELGSKOG foredrag på åpen dag på Evenstad

•

70

• VELGSKOG- prat på skoleskogdager for u-skoleelever

•

530

«Velg Skog» presentert for 1.klasse skogbruk på

•

40

Evenstad

•

135

•

53

•

50

• Foredrag for Lions Rena

•

50

• Solørskogbrukets muligheter

•

120

•

80

• Skoleskogdag Torpa ungdomsskole med Skogselskapet i
Oppland

• Sendte ut skogoppgaver til hjemmeskolebruk
• COVID 19 førte til avlysing av 12 planlagte
skoleskogdager i andre kommuner i Hedmark

Rekrutteringsarbeid
VELG SKOG

•

• Helgrilling av villsvin med elever på Sønsterud
• JOB:U – sommerjobb for ungdom i skogen i 7 kommuner

Seminarer/
fagsamlinger

• Foredrag for foreningen «Nei til EU»

• Finale på Skoglekene på Norsk Skogmuseum

Store felles arrangementer

•

Åpen familiedag på Kynna

•

200

•

2 Høstingsdager på Norsk Skogmuseum

•

225

Prosjekt JOB:U
Organisert sommerjobb i skogen for ungdom i Hedmark – kjenner du noen som dette kunne
være aktuelt for?
Skogselskapet i Hedmark er fult i gang med et prosjekt som heter «JOB:U». Dette er et prosjekt som
skal tilrettelegge for at ungdom i aldersgruppa 15-25 år skal kunne få seg en skogrelatert sommerjobb.
Konseptet er ikke nytt da Eidskog og Kongsvinger kommune gjennom 12 år har samarbeidet om
prosjektet ″Rekrutter til skogs″. De har gjort en fantastisk jobb med dette, og deres kunnskap og
erfaring har derfor vært meget viktig og sentral for oppbygningen av JOB:U.
Målet er at prosjektet bidrar til å øke forståelsen og interessen for skogbruket, samt øke rekrutteringen
til skogbruket. JOB:U skal, sammen med skogbrukets næringsaktører og offentlige myndigheter,
utvikle et systematisk og bredt tilbud som gir jobbinnsikt og praksis i skog og skogbruk for ungdom. I
disse koronatider der det er vanskelig for sesongfast utenlandsk arbeidskraft komme til Norge,
synliggjøres behovet for god norsk arbeidskraft.
Fordelen med JOB:U er at det skaper lokalt rekruttering og tilknytting til kommunene der
ungdommene bor. Vi klarte å gjennomføre JOB:U i 2020 til tross for strenge regler rundt korona.
Nødvendinge smittervernhensyn ble tatt slik at prosjektet lot seg gjennomføre.
Fra 2021 blir JOB:U og VELGSKOG Innlandet et felles treårig prosjekt sammen med Skogselskapet i
Oppland.
JOB:U videreføres i de 7 kommunene, og i tillegg utvides det med flere kommuner i Innlandet.
Planen er at prosjektet skal gjennomføres årlig og at flere kommuner vil starte lignende aktiviteter.
I første rekker er det ønskelig at hver kommune kan tilby 4 ungdommer sommerjobb i 3 uker.
Kommuner som var involvert i 2020:
•

Eidskog

•

Kongsvinger

•

Grue

•

Åsnes

•

Våler

•

Åmot

•

Stor- Elvdal

Bilde: Lars Erik Rønningen. Prosjektleder
JOB:U under ett av mange intervjuer.

Les gjerne mer på på hjemmesiden til de representative kommunene. Her legges stillingsannonser ut.
Tips eventuelle ungdommer som dette kan passe for. Søknadsfristen for 2021 er passert når
årsmelding esndes ut.

Bilde: Elida Lundsbakken 15 år. Hadde sin første sommerjobb i JOB:U og stortrivdes.
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Resultatregnskap
Note

Legally signed by
Britt Torbjørg Godtlund
13.06.2021

2020

Legally signed by
Lars Idar Røsten

201914.06.2021

Legally signed by
Knut Arne Gjems
14.06.2021

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Driftsinntekter
3200 Kontingent
3210 Prosjektinntekter
Sum Driftsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

Legally signed by
Ann Merete Furuberg
14.06.2021

5
82 700
1 058 364
1 141 064
743 181
1 884 245

90 250
720 359
810 609
564 726
1 375 335

1 415 407
722 548
2 137 955
(253 711)

1 118 408
691 040
1 809 448
(434 112)

7 548

18 066

297 500
297 500
305 048
305 048

297 500
297 500
315 566
315 566

ÅRSRESULTAT

51 337

(118 546)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
8960 Overføringer annen egenkapital
Sum Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

51 337
51 337
51 337

(118 546)
(118 546)
(118 546)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
8071 Aksjeutbytte fra Sønsterud Eien
Sum Annen finansinntekt
Sum finansinntekter
NETTO FINANSPOSTER
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1
1,2,3

1,3
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Note
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Ann Merete Furuberg
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EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER
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3

2

1 500
1 500

1 500
1 500

2 778 211
2 778 211
2 779 711

2 778 211
2 778 211
2 779 711

129 374
460 000
589 374
2 809 483
3 398 857
6 178 568

394 415
318 787
713 203
2 588 569
3 301 771
6 081 482
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Note
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EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

4

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

5 906 499
5 906 499
5 906 499

5 855 162
5 855 162
5 855 162

(7 628)
87 102
192 595
272 068
272 068
6 178 568

26 363
67 860
132 097
226 320
226 320
6 081 482

Elverum

Britt Godtlund
Styreleder

Knut Arne Gjems
Daglig leder

Lars Idar Røsten
Nestleder

Fredrik Haug
Styremedlem

Ole Arne Hagen
Styremedlem

Ann Merete Furuberg
Styremedlem
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Våre ansatte

Knut Arne Gjems er daglig leder i Skogselskapet i Hedmark
og styreleder I Norges Jeger og Fiskeforbund

Lars Erik Rønning er Skogkonsulent og
prosjektleder for JOB:U prosjektet

Bidragsytere til Skogselskapet virksomhet i 2020
Det ble gitt betydelige tilskudd til informasjonsvirksomheten også i 2020. Bidragsytere til
Skogselskapet i Hedmark var:

Fylkesmannen i Hedmark
Stange kommune
Trysil kommune
Stor-Elvdal kommune
Hamar kommune
Løten kommune
Sør-Odal kommune
Nord-Odal kommune
Alvdal Kommune
Tynset Kommune
Folldal Kommune
Åsnes Kommune
Våler Kommune
Ringsaker Kommune
Engerdal Kommune
Elverum Kommune
Eidskog Kommune
Tolga Kommune

290 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
7 500 kr
7 500 kr
20 000 kr
13 000 kr
3 000 kr
3 000 kr
1 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
3 000 kr

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

Medlemsfordeler og vervepremier
Det er medlemmene som er fundamentet for Skogselskapet i Hedmarks virksomhet. Derfor
ønsker vi å ta godt vare på medlemmene og vi ønsker oss flere som kan støtte det viktige
arbeidet med å spre informasjon om skogen og skogbrukets betydning for samfunn og miljø.
Vi har medlemsfordeler og flotte vervepremier som vi håper du setter pris på.
Medlemsfordeler
Som årlig betalende medlem i Skogselskapet får du følgende fordeler:
• Medlemsbladet Skog og Miljø 4 ganger i året.
• Medlemspris på tidsskriftet Norsk Skogbruk
• 15 % rabatt på alle varer i nettbutikken til Skogselskapet www.skogselskapet.no
• Medlemskap i «Team Skogselskapet»
• Årsmøte og skogdag med aktuelle fagtema
• Være med i arbeidet med å spre kunnskap om skogens positive verdier
Skogselskapet i Hedmark har sammen med de andre Skogselskapene hjemmesider med info
om virksomheten vår. Besøk den på www.skogselskapet.no/hedmark
Vervepremier
Hjelp oss å verve flere medlemmer til Skogselskapet i Hedmark! Alle som vil kan bli medlem
i Skogselskapet.
- Verv et medlem og få Skogselskapets minneflis til en verdi av 150 kr.
- Verv to medlemmer og få tilsendt Skogselskapets kniv til en verdi av 400 kr.
- Verv fire medlemmer og få VELG SKOG ullgenser til en verdi av kr 700.
Send innmeldingen til Skogselskapet i Hedmark til e-post gjems@skogselskapet.no eller pr
brev til Skogselskapet i Hedmark, Solørveien 151, 2207 Elverum. Man kan også sende
innmelding via hjemmesidene våre. Husk å oppgi hvem som har vervet det nye medlemmet.

Bærekraftig høsting av naturressursene
synes Skogselskapet er en viktig oppgave å formidle

Natursti på skoleskogdag på Eidskogen

Nytt medlem i Skogselskapet i Hedmark:
Navn nytt medlem:
Adresse
Postnummer
Vervet av:
Adresse
Postnummer

tlf:
Sted

e-post

tlf:
Sted

e-post

Type medlemsskap:
 Personlig medlemskap kr 300 pr. år

 Medlemsskap for bedrifter kr 1000 pr. år
Bilder: Skogselskapet i Hedmark der ikke annet er nevnt.

Vi er glade for alle som bidrar med «medlemsfisking»

