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Invitasjon
til alle våre medlemmer

Årsmøte med fagprogram 
 

Torsdag 23. september 

på Sæteren Gård i Bærum

OPPMØTE ØVERLAND UTFARTSPARKERING KL 14:30

VI KJØRER SAMLET INN TIL SÆTEREN GÅRD

FAGPROGRAMMET STARTER KL 15:00

HVIS VÆRET TILLATER GJENNOMFØRES DETTE UTE

TEMAET ER KONSEKVENSENE AV DEN VOLDSOMME ØKNINGEN AV 

FRILUFTSLIVET I MARKA, OG HVORDAN SKOGBRUKET, FRILUFTSLIVET  

OG KOMMUNEN FORHOLDER SEG TIL EVENTUELLE KONFLIKTER OG  

ØKT BEHOV FOR KOMMUNIKASJON MED PUBLIKUM.

INNLEDERE FRA  VIKEN SKOG, DNT OG 

BYMILJØETATEN, OSLO KOMMUNE

KL 17:30 – MIDDAG 

KL 19:00 – ÅRSMØTE 

 
Årsmøtesaker:

 1. Åpning ved styreleder

 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

 3. Valg av møteleder

 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen

 5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet

 6. Vedtektsendringer. (Se forslaget på våre nettsider.)

 7. Valg
 8. Fastsette medlemskontingent for 2022 

 9 Behandle innkomne saker  

   Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 9. september.

Påmelding til Snorre Synnestvedt på e-post  

snorre@skogselskapet.no eller SMS til 971 73 107

Av hensyn til servering ber vi om  

påmelding innen 13. september

ENDELIG PROGRAM SENDES MED INNKALLINGEN
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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 
2020 hadde vi 328 medlemmer, 7 færre enn ved utgangen av 
2019 . Av disse har 136 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 5 møter og behandlet 30 saker i 2020 .

De viktigst sakene har vært:
• Driften av skogselskapet og våre økonomiske plasseringer
• Vårt eierskap i Skogplanter ØstNorge AS, og økningen 
av vår aksjekapital i selskapet i forbindelse med det planlagte 
kjøp av anleggene på planteskolen fra Skogselskapet i Oppland
• Revisjon av våre vedtekter . Styrets nestleder Stian 
Sandbekkbråten har deltatt i en komite nedsatt av årsmøtet 
som har utarbeidet et forslag til reviderte vedtekter, til 
fremlegging for årsmøtet 2021 .

I 2020 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 Det norske Skogselskap .

Årsmøtet
Årsmøtet for Skogselskapet i Oslo og Akershus ble 
holdt 9 . september på Rotnes Bruk i Nittedal, med 28 
stemmeberettigede deltagere . Møtet ble utsatt fra 8 . juni på 
grunn av covid-19 . I forkant av årsmøtet ble det arrangert 
fagforedrag og omvisning på gården . Det var 40 deltagere på 
fagarrangementet . Se egen protokoll .

Informasjonsvirksomheten
Skogselskapet har også i 2020 hatt stor aktivitet, på tross av 
koronapandemi og smitteverntiltak . Noe av det vi har brukt 
mest tid på er: 
• Skoleskogdager i grunnskolen, samt utvikling av 
undervisnings opplegg for elever på hjemmeskole
• Kurs og individuell veiledning i bruk av bioenergi som 
oppvarming på gårdsbruk eller til salg av varme
• Individuell veiledning av skogeiere, med mål om økt 
aktivitet i skogen
• Prosjektledelse i samarbeidsprosjekter med de andre 
skogselskapene i Viken . 
• 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 69 dager med 
arrangement i løpet av året, i tillegg til individuell veiledning 
og oppdrag, og nådd ut til 704 voksne og 1985 barn og unge .

Alle større arrangement vi pleier å være med på har blitt 
avlyst eller utsatt i forbindelse med smitteverntiltak . Flere 
av arrangementene har vært helt eller delvis planlagt, ofte 
i samarbeid med ulike næringsorganisasjoner og andre 
organisasjoner, kommuner og andre skogselskap . 

Styret opplever at våre ansattes kompetanser er etterspurt .

Finansforvaltningen
Våren 2020 solgte Skogselskapet i Oslo og Akershus 
fondsandeler for å finansiere økningen av vår aksjekapital 
i Skogplanter ØstNorge AS, og det ble flyttet plasseringer 
mellom ulike fond for å utjevne risiko . På slutten av året 
solgte selskapet ytterligere fondsandeler i forbindelse med et 
likviditetslån til Skogplanter ØstNorge AS . 

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 2020: Håvard Midtskogen og Snorre Synnestvedt . 
Det er ikke registrert sykefravær i meldingsåret .

20.04.2021  Skogselskapet i Oslo og Akershus

 Lars Henrik Sundby  Stian Sandbekkbråten
 Styreleder Nestleder

 Paul Næverlid Astrid Lindstad
 Styremedlem  Styremedlem

 Gunnar Fjeld Håvard Midtskogen
 Styremedlem Daglig leder

Styrets melding om virksomheten
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Resultatregnskap
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Balanse 
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Noter
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Revisors beretning blir Revisors beretning blir 
presenter på årsmøtetpresenter på årsmøtet
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Informasjonsvirksomheten

Skoleskogdager
Alle barneskolene i Akershus fikk i 2020 tilbud om gratis 
skoleskogdag for 6 . trinn . I løpet av kalenderåret har vi hatt 
arrangement for 1985 barn og 137 lærere fra 48 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 . 

Koronapandemien har i mindre grad preget vårt tilbud til 
skolene . Det var selvsagt ikke mulig med skoleskogdager da 
skolene var stengt i vår, og våre tradisjonelle store arrangement 
for alle skolene i Nannestad og i Aurskog-Høland måtte 
avlyses . Bortsett fra dette har de fleste skogdagene gått som 
planlagt . Ved flere anledninger sa lærerne at de akkurat dette 

året satt ekstra stor pris på en god anledning til å ta med 
elevene ut .

Da skolene stengte i mars utviklet vi et eget undervisnings-
opplegg for «hjemmeskole-skogdager», i samarbeid med de 
andre skogselskapene i Viken . Responsen vi fikk var over all 
forventning! Opplegget ble sendt til nesten 400 lærere, men 
nådde trolig ut til mange flere etter intern distribusjon på 
skolene .

Gjennom våre skoleskogdager gir vi barna gode natur-
opplevelser og lærer dem om skogens rolle i en bærekraftig 
utvikling . I tillegg utdanner vi dem til å bli “skogens 
brannvoktere” . Dette er et samarbeidsprosjekt der skog- og 
beredskapsaktører jobber for å forebygge skogbrann . Vi har 
også et samarbeid med Skoglekene, en konkurranse i regi 
av Skogkurs, og har hatt flere skoleskogdager for skoler som 
deltar i denne konkurransen .

Skoleskogdager gjennom åretSkoleskogdager gjennom året

For Skogselskapet i Oslo og Akershus har 2020 vært nok et år med mye godt arbeid 
for skogsaken. Våre medarbeidere har gjennomført nesten 70 egne arrangement, og 
snakket om skog, tre, bioenergi og klima for 704 voksne og 1985 barn og unge.
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Kurs og rådgiving for skogeiere og andre 
I 2020 har vi arrangert skogkvelder med ulike tema innenfor 
praktisk skogbruk for til sammen 100 skogeiere og andre 
skogbrukere . I tillegg har vi veiledet 25 skogeiere i gamle 
Akershus, med befaring i deres skog .

Vår erfaring og kunnskap om bioenergi er fortsatt etterspurt, 
og vi har holdt innføringskurs og foredrag om etablering av 
gårdsanlegg og varmesalgsanlegg . I 2020 har vi hatt 6 kurs 
spredd over hele Østlandet, med til sammen 177 deltakere, 
og i tillegg holdt foredrag på et webinar med 150 påmeldte . 
Kursene ble arrangeret i samarbeid med Innovasjon Norge, 
Nemitek, lokale bondelag og kommuner .

I tillegg til kursene har vi veiledet 62 enkelteiere i prosessen 
med å etablere og fullføre anlegg på egen gård samt 
salgsanlegg, og hatt prosjekter med bioenergi for 5 kommuner .

Vårplantingen 2020 – konsekvenser av korona
Fylkesmannen i Viken oppfordret i mars skogselskapene i 
fylket til å omdisponere deler av tildelte rentemidler til tiltak 
som ville kunne bidra til at skogplantingen våren 2020 skulle 
bli gjennomført på en god måte, og i et tilstrekkelig omfang, 
på tross av restriksjoner i forbindelse med korona-epidemien .

Skogselskapene bidro til kartlegging av situasjonen lokalt og 
regionalt i Viken, vi rekrutterte og formidlet arbeidskraft, 
vi hadde tilbud til skogeiere om skogfaglig veiledning, og 
utviklet i tillegg et eget prosjekt hvor målet var å holde kurs 
i planting/skogskjøtsel for skogeiere som ønsker å gjøre dette 
selv .

Det viste seg at de fleste skogeiere og andelslag i Viken fikk 
gjennomført vårplantingen mer eller mindre som planlagt . 
Det var også dette inntrykket skogselskapene satt igjen med 
etter vår kartlegging av situasjonen rundt i de gamle fylkene . 
Tilbudet om rådgiving av enkeltskogeiere ble likevel godt 
mottatt, og vi var ute på 37 oppdrag rundt om i Viken .

Velg Skog – og prosjekt JOB:U
Vi har jobbet med rekruttering, kompetanse- og 
omdømmebygging for skognæringen, blant annet gjennom 
samarbeid med kompetanse- og rekrutteringsprogrammet 
Velg Skog .

I 2020 videreførte vi prosjektet JOB:U, hvor vi tilbød ungdom 
sommerjobb i skogen . I juni ansatte vi 6 ungdommer som 
sommer vikarer til arbeid med ungskogpleie for private skog-
eiere i Nes kommune . De fikk to-dagers kurs i teori og praksis, 
og hadde veiledning underveis av erfarne skogsarbeidere .

Prosjektet var et samarbeid mellom Skogselskapet i Oslo og 
Akershus, Nes kommune og Viken fylkeskommune, Viken 
Skog SA og Opplysningsvesenets fond . 

Vi har også samarbeidet med våre gode kolleger i 
skogselskapene i Østfold og Buskerud om JOB:U-prosjekter i 
deres regioner, samt et prosjekt i Aurskog-Hølan, i tillegg til 
å se på muligheter for et prosjekt for Regionkontor Landbruk 
(Lørenskog, Rælingen, Oslo) . På sikt håper vi JOB:U kan bli 
et bredt tilbud .

I tillegg har vi samarbeidet med Natur videregående i Oslo, og 
tatt med elevene ut på både planting og ungskogpleie . Så snart 
skolen åpnet igjen på våren satt elevene ut nesten 13 tusen 
planter! I løpet høsten satt de ut 10 tusen planter til, og så fikk 
de trent på ungskogpleie og bruk av ryddesag .

Skogselskapene i Oslo og Viken
I 2020 har vi fortsatt det gode samarbeidet med de andre 
skogselskapene i Viken – Skogselskapet i Østfold og 
Skogselskapet i Buskerud og Telemark . Vi deler viktige 
samarbeidspartnere, spesielt i fylkeskommunen og hos 
fylkesmannen, så her er det både nødvendig og praktisk at vi 
er koordinert . Det er også positivt og sosialt med flere kolleger .

Alle større arrangement og prosjekter vi vanligvis er med 
på i samarbeid med Det norske Skogselskap, skogselskap 
i andre fylker og andre organisasjoner har blitt avlyst på 
grunn av koronapandemien

Formidling av teori og praksis  Formidling av teori og praksis  

Våre sommervikarer i prosjektet JOB:U Våre sommervikarer i prosjektet JOB:U 
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Økonomisk støtte
Følgende har gitt bidrag til vår  
informasjons virksomhet i 2020: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Viken fylkeskommune

Ullensaker kommune
Aurskog Høland kommune
Lillestrøm kommune
Nittedal kommune
Lørenskog kommune
Enebakk kommune
Rælingen kommune
Nordre Follo kommune
Vestby Kommune
Nesodden kommune
Ås kommune
Asker Kommune
Oslo kommune
Nannestad kommune

Allmenningsdrift Romerike
Mathiesen Eidsvoll Verk
Nedre Romerike skogeierlag
Follo Skogeierlag

Vi takker for støtten!

Aktivitet 2020

Aktivitetssammendrag
Antall

Aktivitet Dager Barn Voksne

Skogdager for barneskoler  
(48 skoler)

51 1943 137

Kurs/foredrag bioenergi og 
skogbruk – skogeiere og andre

9 438

Veiledning/befaring bioenergi og 
skogbruk – skogeiere og bønder

86

Rekruttering, skogdager ol .  
for ungdom

8 42 3

Større arrangement, messer etc Avlyst pga . korona

Annet (medlemmer) 1 40

Totalt 69 1985 704

Skogplanting med elever fra Natur videregående skoleSkogplanting med elever fra Natur videregående skole Optimisme og godt smittevern også i skogenOptimisme og godt smittevern også i skogen
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Styreleder Lars Henrik Sundby overleverer Mathis Stangeby en Styreleder Lars Henrik Sundby overleverer Mathis Stangeby en 
symbolsk sjekk på stipendet fra Yggeseths legatsymbolsk sjekk på stipendet fra Yggeseths legat

Befaring og foredrag på Rotnes Bruk før årsmøttBefaring og foredrag på Rotnes Bruk før årsmøtt
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Årsmøte 2020

Sak 1. Åpning ved styreleder
Lars Henrik Sundby ønsket 28 deltagere velkommen til 
årsmøtet .

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

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

Sak 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Siri Bjoner og Ingar Kristoffersen ble valgt til å underskrive 
protokollen sammen med styrets leder .

Sak 5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og 
årsregnskap 
Styreleder Lars Henrik Sundby redegjorde for styrets arbeid i 
meldingsåret . Daglig leder Håvard Midtskogen gikk gjennom 
regnskapet for 2019 samt våre finansplasseringer .

Ut over at det ble oppdaget en trykkfeil, var det ingen 
innvendinger til fremlagte årsberetning og årsregnskap som 
viste et overskudd på kr 2 988 470 .

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap ble enstemmig godkjent 
av årsmøtet .

Sak 6. Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Thorvald 
Ungersness, leder av valgkomiteen . Styrets nestleder Stian 
Sandbekkbråten ledet valget . Alle valg ble gjennomført ved 
akklamasjon .

Vedtak: Årsmøtet gir dispensasjon fra vedtektenes § 4 om 
maksimal funksjonstid på 10 år, slik at Lars Henrik Sundby 
kan velges for to år, og ikke bare ett .

Etter valget er styrets sammensetning følgende:
Styrets leder  Lars Henrik Sundby  2020-2022
 Gjenvalgt, også som leder for ett år
Styrets nestleder Stian Sandbekkbråten 2019-2021
 Gjenvalgt som nestleder for ett år
Styremedlem Paul Næverlid 2020-2022
Styremedlem Astrid Lindstad 2019-2021
Styremedlem Gunnar Fjeld 2019-2021
1 . varamedlem Anne Strøm Prestvik 2020-2021
 Gjenvalgt
2 . varamedlem Eli Tangen Eggum 2020-2021

Godtgjørelser:
Styrets leder  kr 25 .000 pr år  Uendret
Styrets medlemmer kr 10 .000 pr år  Uendret

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

Valg av revisor:  Gjenvalg på Deloitte AS
Godtgjørelse til revisor: Etter regning

Valgkomité 2020 Valgt På valg 
Thorvald Ungersness 2017 2020
Kaj Jørgensen 2018 2021
Gard Mjaaland  2019 2022

Valgkomité 2021 Valgt På valg 
Kaj Jørgensen 2018 2021
Gard Mjaaland  2019 2022
Erik Berger  2018 2021 - Ny

Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Styret anbefalte at årlig medlemskontingent/støtte holdes 
uendret på kr 300

Vedtak: Kontingent for medlemskap i Skogselskapet i Oslo og 
Akershus i 2021 settes til kr 300 .

Sak 8. Behandle innkomne saker
Valgkomiteen hadde innspill til vedtektsendringer . De mente 
§4 ang . valg av styremedlemmer er uklar, og de savnet en 
presisering av at det påligger årsmøtet å fastsette styrets 
godtgjørelser . 

Vedtak:  Årsmøtet nedsetter en komite som skal se på 
vedtektene, herunder spesielt §4, og utarbeide et forslag 
til reviderte vedtekter som legges frem for årsmøtet 2021 . 
Komiteens består av leder Stian Sandbekkbråten, Thorvald 
Ungersness og Siri Bjoner . 

Annet
Ansatte Håvard Midtskogen og Snorre Synnestvedt presenterte 
de viktigste aktivitetene for informasjonsarbeidet hittil i 2020 . 
I forkant av årsmøtet orienterte styreleder Lars Henrik Sundby 
og daglig leder i Skogplanter ØstNorge AS Arne Smedstuen 
og om utviklingen i SØ og planteskolen på Biri .

Nittedal 9 . september 2020

Siri Bjoner  Lars Henrik Sundby Ingar Kristoffersen

Referent Snorre Synnestvedt

Rotnes Bruk, Nittedal, 9. september 2020
I forkant av årsmøtet ble det arrangert omvisning og foredrag på Rotnes Bruk. 
De vel 40 fremmøtte fikk høre om Skogselskapets rekrutteringsarbeid og VELG 
SKOG, om livet som skogstudent fra mottakeren av stipend fra Yggeseths legat, 
Mathis Stangeby, om utviklingen på vår planteskole Skogplanter ØstNorge 
AS – og ikke minst oppleve et historisk og imponerende gårdsbruk som virkelig 
utnytter alle former for fornybar energi

Protokoll årsmøte 2020
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