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Styrelederen har ordet 
Jeg skrev for ett år siden litt om hvordan 2020 så ut til å kunne bli et 
unntaksår. Det viste seg gjennom resten av året og når status skulle gjøres 
opp litt ut i inneværende år, at det ikke var ta for hardt i.  
Dagliglivet og allverdens nyhetssendinger gjennom hele 2020 fra mars og ut 
året var preget ord som pandemi, smitteforekomst, korona og nedstengning. 
Landets innbyggere ble også kjent med tre-fire «nye» myndighetspersoner 
som utviste lederskap på en sånn måte at nordmenn flest i imponerende 
grad sluttet opp om dem og deres budskap. 
 
Blant følgene av de mange tiltakene som førte til tvungen redusert aktivitet, 
var arbeidsløshet, noen konkurser, undervisning i skoleverket på helt nye 
måter osv., og så det ble bl.a. satt strenge krav til hvordan en møttes i ulike 
sammenhenger og hvor mange en kunne være. 
Skogselskapet i Buskerud og Telemark (SBT) var på ingen måte uberørt av 
pandemien. Et hovedtiltak fra myndighetenes side var å redusere 
arbeidsinnvandringen og tilgangen på utenlandsk arbeidskraft. Også 
Skogselskapets virksomheter mot skoleverket ble sterkt amputert, og virksomheten i SBTs datterselskap 
Norgesplanter ble krevende, men det meste «gjekk på ein måte. Dei fekk både le og gråte» – for å sitere fra en 
klassiker av Jakob Sande. 
 
Det samme diktet fortsetter slik: «Andre året vart verre. Då rauk både hest og kjerre». Det er andre året vi er 
inne i nå. Vi får håpe at det ikke går så galt som med de to bøndene Sande skriver om. Ut over det, er det pr. 
mai 2020 lite som tyder på at 2021 i store trekk blir særlig annerledes enn 2020. 
Læringskurven var bratt i 2020. Vi ble bl.a. kjent med noe som heter Teams. Det er et system som er lagt opp 
slik at styremedlemmene kan møtes via skjerm. Da slipper vi og møtes fysisk med den reduserte faren for å 
spre smitte som det innebærer.  
 
At viruset som er årsaken til all elendigheten, har et formidabelt spredningspotensialt, fikk styret selv erfare på 
et styremøte i desember i fjor. Alle forholdsregler ble fulgt, og til stede var et samlet styre + administrasjon. 
Underveis i møtet fikk vi beskjed om at en ansatt ute i anlegget hadde testet positivt. Det ble raskt gjort tiltak, 
men dagen etter var samtlige 15 ansatte ute i anlegget ved Hokksund + fire av dem som hadde vært på det 
utvidede styremøtet dagen i forveien, smittet. Det var en kraftig vekker. 
Helt på tampen av 2020 skjedde det imidlertid også ting på det selskapsmessige plan. Vi besluttet å rydde litt 
rent organisatorisk ved at daglig leder i både SBT og Norgesplanter – Lars Kihle, fra årsskiftet 20/21 kun skulle 
ha det daglige lederansvaret for Norgesplanter. Han hadde inntil 31/12-2020 en fot i hver leir, men vi mente en 
rendyrking ville tjene både SBT og Norgesplanter. 
 
Lars Kihle har nå kun NP å forholde seg til, og ny daglig leder i SBT ble Karl Henrik S. Berke. Han har arbeidet i 
skogselskapet i mange år - bl.a. på informasjonssiden og med skoleskogdager og kjenner SBT ut og inn. Vi håper 
at omorganiseringen klargjør om roller og hvem som gjør eller har ansvar for hva i vårt system.  
2021 ser altså så langt ut til å bli et unntaksår på samme måten som 2020 var det, selv om vi nå har lært litt 
mer om hvordan vi kan leve og drive under regler som følger av denne pandemien Jeg var lenger oppe innom 
Jakob Sande – en av mine to favorittlyrikere. Han avslutter diktet jeg siterte litt fra slik: «So gjekk dei inn i det 
fjorde, og det var det siste dei gjorde».  
 
Vi skal gjøre alt vi kan for ikke å ende der, men det hviler noe uforutsigbart ved alt rundt denne korona-
pandemien. Når en slik liten organisme kan får store deler av verdenssamfunnet til å vakle, må også vi lokalt 
være forberedt på mange eventualiteter som kan påvirke drift og virksomhet i vår organisasjon.  

 
Anders Hals 
Styrets leder – Skogselskapet i Buskerud og Telemark  
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Styrets beretning 
 

Skogselskapets formål og virksomhet  
Skogselskapet i Buskerud og Telemark Skogselskap fusjonerte 

til ett selskap med virkning fra 01.01.20. Det nye navnet er 

Skogselskapet i Buskerud og Telemark (SBT). SBT eier 100% 

Telemark Skogplanteskule (TSAS).  

 

Skogselskapet i Buskerud og Telemark (SBT) har som formål å 

fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning, og 

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.   

 

Norgesplanter AS 
Norgesplanter AS produserer, distribuerer og selger skogplanter på 2 lokaliteter: 

- Hokksund (Øvre Eiker kommune), Semsveien 44 
- Gvarv (Midt Telemark kommune), Håtveitvegen 15  

Norgesplanter AS leier bygninger og areal av eierne på de to stedene henholdsvis Telemark 

Skogplanteskule AS (TSAS) på Gvarv og Skogselskapet i Buskerud og Telemark (SBT) i Hokksund.  

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). Norgesplanter AS er eid av 

Telemark Skogplanteskule AS (TSAS) og Skogselskapet i Buskerud og Telemark (SBT) med en 

eierfordeling på 50% hver. SBT har 100% av aksjene i (TSAS). 

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 har en produksjonskapasitet på ca. 10 mill. planter. 

SBT sitt formål med å eie Norgesplanter AS er for å sikre at norsk skogbruk er med i hele verdikjeden 

også i fremtiden. Dette innebærer at vi skal ha en moderne og kostnadseffektiv 

skogplanteproduksjon på Østlandet for å styrke konkurransekraften mot aktører i Sverige og de 

baltiske land. Vi ønsker å utvikle fagkompetanse og legge til rette for bedret driftsøkonomi med 

muligheter til å vokse i takt med økt etterspørsel etter skogplanter. Dette er vesentlig for å kunne ta 

ut utbytte til SBT sitt ideelle formål.  
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Telemark Skogplanteskule AS (TSAS) 
TSAS er et eiendomsforetak som er heleid av Skogselskapet i Buskerud og Telemark. Dette selskapet 

forvalter grunn, eiendomsmassen på planteskolen på Gvarv, samt 50% av aksjene til Norgesplanter 

AS (se organisasjonsfigur).  

 

Informasjonsvirksomheten  
Fra og med 1.1.2020 ble Skogselskapet i Buskerud og Telemark Skogselskap slått sammen til et 

selskap, Skogselskapet i Buskerud og Telemark. 

Fra 3 ansatte i SiB, gikk man nå til 4 ansatte (fra 1,4 årsverk til 2 årsverk) i SBT.   

Aktiviteten i informasjonsvirksomheten har vært høy til tross for at Norge i likhet med de fleste andre 

land ble rammet av Covid-19 pandemien. Året som startet nokså likt som andre år, fikk i mars 2020 

en brå vending. Hverdagen ble snudd opp ned også for Skogselskapet i Buskerud og Telemark.  

Informasjonslederne og daglig leder gjennomførte aktiviteter rettet mot grunnskolen med ny vri der 

noe av fokuset måtte skrus mot korrekt smittevernhensyn og avstand mellom deltakere. Da skolene 

var nedstengt i full lock down, utarbeidet Skogselskapene i Viken i samarbeid et skoleskogopplegg for 

5.-7.klasser, noe som ble svært godt tatt imot.  

Ut over det har informasjonsavdelingen jobbet videre med utviklingen av Velg Naturbruksprosjektet. 

Parallelt har man arbeidet med et rent Velg Skog prosjekt.  

Prosjektet Velg Naturbruk har SBT mottatt finansiering for helt siden 2011. På tross av pandemien og 

avlysning av arrangement og utdanningsmesser, har likevel prosjektet latt seg gjennomføre og 

fokuset på digitale løsninger fått større betydning.   

  

I løpet 2020 har vi hatt flere samarbeidsmøter med skogselskapene i Oslo & Akershus og Østfold. 

Digitale muligheter har gjort det mulig å ha hyppigere møtekontakt. Det har gitt et godt arbeidsmiljø 

og fordeling av oppgaver på en slik måte at man kan utnytte hverandres beste. Resultatet er flere 

gode prosjekter. 

Digitale møtearenaer har også gitt Skogselskapet nasjonalt muligheten til hyppigere og raskere 

møtekontakt. Særlig i perioder med nedstengninger har de gitt god erfaringsutveksling og 

diskusjoner som har gitt gode resultater.  

 

Skogfrøgårdene 
SBT eier to skogfrøgårder i Telemark, Hallen Skogfrøgard på Gvarv i Midt-Telemark kommune (anlagt 
1966) samt Kilen Skogfrøgard i Kviteseid kommune (anlagt 1982). Begge skogfrøgårdene er leid ut til 
Stiftelsen det norske Skogfrøverk, som står ansvarlige for driften. Skogfrøverket leier arbeidskraft fra 
SBT i forbindelse med den praktiske driften av skogfrøgårdene. Eksempler på oppgaver i 
skogfrøgårdene er registrering og rapportering av blomstring og konglesetting. I år med tilstrekkelig 
frøsetting, har SBT stått for organisering av kongleplukkingen i skogfrøgårdene.    
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Dagens skogplanteforedling er i hovedsak basert på det genetiske materialet som blei sanka inn i 

perioden 1960 til 1990. For å sikre et tilstrekkelig genetisk mangfold i avlspopulasjonen og et 

plantemateriale som er robust med tanke på framtidige klimaendringer, ønsker Skogfrøverket å 

supplere dette med nytt avlsmateriale. I praksis foregår dette ved å sanke inn podekvist og kongler 

fra granbestander i god vekst og med god kvalitet. SBT sin medarbeider i Telemark er engasjert i 

denne innhentingen, som må gjennomføres vinterstid mens trærne er i veksthvile. Arbeidet vil 

fortsette inntil man har tilstrekkelig nytt avlsmateriale. 

 

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 
Skogselskapet i Buskerud og Telemark har pr 31.12.2020 505 medlemmer (hvorav 311 er livsvarige 

medlemmer). Utover det er det 37 organisasjonsmedlemmer.  

 

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

1.000 kr pr år. Det er en utfordring å få samtlige medlemmer til å betale for sin kontingent, dette 

jobbes det med. Livsvarige medlemmer oppfordres til å støtte SBT med tilsvarende beløp som årlig 

betalende medlemmer.  

Ut over det har SBT et tilbud til livsvarige medlemmer, der det enkelte medlem kan innbetale 100 

kroner og motta medlemsbladet «Skog & Miljø». Et lite brukt alternativ.   

 

Årsmøtet for 2019  
Tradisjonelt har Skogselskapets årsmøte blitt gjennomført på forsommeren. Dette ønsket styret i SBT 

å fravike på bakgrunn av smittesituasjonen. Årsmøtet ble derfor utsatt til 17.september 2020.  

Årsmøtet ble avholdt i lokalene på planteskolen på Gvarv. 

Årsmøtet ble åpnet ved styrets leder Anders Hals  

Styrets beretning, informasjonsvirksomheten og planteskolens virksomhet ble framlagt. 

Styrets årsberetning ble godkjent. Regnskap og revisorberetning ble godkjent. 

Oppmøte av medlemmer på årsmøte var lavt. Dette skal styret og administrasjonen ta med seg 

videre og jobbe med.  
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Valg av styremedlemmer 
Valgkomiteen ved Hans Olav Lahus gjennomførte valget. 

 

Valg: 

Valget ble gjort muntlig med 18 stemmeberettigede og ingen fullmakter, totalt 18 

stemmer. 

Vedtak:  

Leder:  Anders Hals 

 Valgt som medlem for 2 år i 2019, leder for 1 år, gjenvalgt som 

leder i 1 år. 

 På valg i 2021 

Nestleder: Sverre Siljan 

 Valgt som medlem for 2 år i 2019, nestleder for 1 år, gjenvalgt som 

nestleder i 1 år. 

 På valg i 2021  

Styremedlem: Hølje Kristian Jore 

 Valgt som medlem for 1 år i 2019, gjenvalgt som medlem i 1 år 

 På valg i 2021 

Styremedlem:  Heidi Hovde Skårnes 

 Valgt som medlem for 2 år i 2019 

 På valg i 2021 

Styremedlem: Julie Baalerud Sand 

 Valgt som medlem for 1 år i 2019, gjenvalgt som medlem i 1 år 

 På valg i 2021 

Styremedlem:  Knut Sønju 

 Valgt som medlem for 2 år i 2019 

 På valg i 2021 

Varamedlem:  Anne Solbraa 

 Valgt for 1 år i 2019, gjenvalgt i 1 år 

 På valg i 2021 

 

Varamedlem: Ellef Andreas Korsbøen 

 Valgt for 1 år i 2019, gjenvalgt i 1 år 

 På valg i 2021 

Valgkomite 
Valgkomiteen har bestått av Arvid Hagen som leder, Hans Olav Lahus og Bente Tveita 

 

Skogselskapets diplom 
Det ble i 2020 ikke delt ut noe diplom.  
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Resultat og balanse 
SBT hadde i 2020 totale driftsinntekter på kr 2,03 millioner, de totale driftskostnader var på kr 3,24 

mill.  

Regnskapet for 2020 viser derved et negativt driftsresultat på kr -1,28 mill. Finansinntekter utgjorde 

kr 0,03 mill. 

Regnskapet er derved gjort opp med et negativt resultat på kr – 1,28 mill. som er belastet 

egenkapitalen.  

SBT har totale eiendeler på kr 44,16 mill. Anleggsmidler utgjør kr 38,47 mill. 

Bokført egenkapital var ved årsslutt på kr 40,98 mill.  

Styret mener at regnskapet for 2020 gir et riktig 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. 

 

Personale og arbeidsmiljø  
SBT hadde ved årsskiftet fire faste ansatte, hvorav to menn og to kvinner. Samlet utgjør dette 2,0 

årsverk. Det er registrert et sykefravær på 6,4 %, som i helhet skyldes koronapandemien.  

 

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 fornøyde 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 2020. 

SBT tilstreber å ha begge kjønn representert i styrende organer. Fra og med 01.01.20 er det 2 kvinner 

og 4 menn i styret.  

 

Ytre miljø 
SBT har nå ingen produksjon av varer og har kun informasjon som hovedoppgave. Dette påvirker ikke 

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

 

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 SBT 
Styret ønsker å arbeide videre på følgende områder i 2021: 

 

• Utvikle SBT videre  

• Videreføre rekrutteringsarbeidet til næringen med prosjekt Velg naturbruk og Velg Skog 

• 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 gjennom et krevende år som nå ligger bak oss. 
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Informasjonsvirksomheten 2020 
 

Året 2020 startet som mange andre, fult av pågangsmot ideer og planer. Ikke bare i gamle Buskerud 

geografien, men nå også i gamle Telemarksregionen. Sammenslåingen mellom Telemark 

Skogselskapet og Skogselskapet i Buskerud var nå 

fullkommen.  

Januar og februar gikk som de skulle med ulike aktiviteter og 

planlegging av året 2020. Så snudde naturligvis hverdagen 

for Skogselskapets informasjonsavdeling på samme måte 

som for resten av samfunnet, da skoler ble stengt ned.  

Heldigvis kunne skolene og samfunnet gradvis åpne igjen 

utover våren og muliggjøre ulike aktiviteter. 

Smittevernregler ble et stadig bedre kjent begrep og en 

stadig tilpasning måtte søkes. På tross av en ny hverdag har 

Skogselskapet i Buskerud og Telemark klart å gjennomføre 

en rekke spennende og aktiviteter på vegne av skogen.  

Digital hjemmeskoleskogdag 
Utfordringer med stengte skoler ga samtidig andre og nye muligheter, og i samarbeid med 
Skogselskapene i Oslo & Akershus og Skogselskapet i Østfold utviklet vi et «hjemmeskogskole-
opplegg».  Vi ønsket å ha kontroll på hvem som fikk opplegget tilsendt digitalt, derav måtte skolene 
ta kontakt med oss for å få det tilsendt. Det ble 
tydeligvis en svært populær sak for skolene, og vi 
sendte det ut til mer enn 800 ulike barne- og 
grunnskoler. Skogselskapene fikk i etterkant av 
dette svært gode tilbakemeldinger, både på 
bakgrunn av innhold og tematikk i oppgavene, 
men også for den «håndsrekningen» vi fra 
Skogselskapet kunne gi skoleverket i en kaotisk ny 
digital tilværelse.  
  

Skoleskogdager 
På tross av restriktive smittevernregler, ble det mulig å gjennomføre skoleskogdager nærmere 
sommeren. I motsetning til tidligere, har vi 2020 på grunn av restriksjoner gjennomførte 
skoleskogdager der vi er ute med langt mindre grupper enn tidligere. Gjerne kun 1-2 skoleklasser på 
en dag. Likevel har vi klart å besøke, omtrent 1000 barn i barneskolen. Det positive med mindre 
grupper er at læringsutbyttet for elevene ser ut til å være høyere. Altså kvalitet fremfor kvantitet.  
Kommuner der vi har gjennomført skoleskogdager: 

Drammen (x4), Sigdal (x3), Flesberg (x1), Øvre Eiker (x6), Ringerike (x1), Modum (x5)  

 

Skogens brannvoktere 

Skogens brannvokter er et samarbeidsprosjekt mellom Skogbrand, Det norske Skogselskap og 
fylkeslagene. Skogselskapet i Buskerud og Telemark har «utdannet» ca. 960 mini-skogbrannvoktere i 
løpet av 2020.  
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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.  

 

Fagdag om bioenergi 
I forbindelse med den offisielle åpning av vårt moderne bioenergianlegg fredag den 7.febr inviterte 
vi til kurs om bioenergi til medlemmer og andre interessenter. Etter kurset åpnet ordfører i Øvre 
Eiker Knut Kvale vårt bioanlegg. Det ble servert grillmat og drikke til de over 60 fremmøtte 
menneskene.   
 
 

Deltakelse på kunstutstilling – Naturlig 
SBT deltok på en kunstutstilling i Vestfossen 5.mars. Styreleder Anders Hals 

holdt et innlegg på vegne av Skogselskapet på kunstutstillingens seminar.  

Tematikken var knyttet til verdien av biologisk mangfold, bærekraftig 

produksjon, håndverk og skogforvaltning. Andre foredragsholdere var 

Snøhetta, Minera, Krafted og Ann Solveig Nystad.  

 

JOB:U – Modum 
SBT i samarbeid med skogselskapene i Østfold og Oslo & Akershus planla og 

gjennomførte ungdomsprosjekt i skolens sommerferie. SBT gjennomført sitt 

prosjekt i Modum kommune i samarbeid med skogbrukssjefen. Det ble ansatt 

4 ungdommer og 1 arbeidsleder. Disse ble kurset i bruk av motorryddesag og 

utførelse av ungskogpleie. Deretter jobbet de 10 dager for prosjektet. 

Hensikten med prosjektet var å stimulere ungdom til å at det finnes mulighet 

for (sommer-)jobb i skogen. Et vellykket prosjekt på mange måter.  

 

 

4H Samarbeid & 4H Skogpris 
Det ble ikke delt ut noen skogpris i 2020. Ingen av søknaden nådde opp til de forespeilte kriteriene. 
Skogprisen blir vanligvis delt ut til den 4H-klubben som kan vise til mest skogbruksaktivitet gjennom 
året, for deretter å bli delt ut på årsmøte for 4H Buskerud.   

4H Buskerud og Skogselskapet har et veldig godt samarbeid. Her nevner vi:  

- Skogselskapet har skrevet flere innlegg i medlemsbladet «trekløveren»  
- Skogselskapet var med på samlingen for klubbrådgivere i Buskerud for å fortelle om skogens 

muligheter for 4H ungdom.   
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Besøk hos Skogselskapet og planteskolen 
I løpet av 2020 har vi tatt imot flere ulike grupper til 
bedriftsbesøk og omvisning på planteskolen:  

- Studenter fra NMBU (Ås)  
- Elever fra Kongsberg VGS avd. Saggrenda 

(Skogbruk) 

 
 

Reinstelling/-jakt i samarbeid med Skogskolen i Saggrenda 
I september bisto SBT Skogskolen i i Saggrenda med telling 

av villrein og påfølgende jaktopplæring på Blefjell. Det ble 

ikke felt reinsdyr under jakten, men sammen med elevene 

opplevde vi et Blefjell på sitt flotteste med alle høstens 

farger og nydelig vær.  

 
 

NM Skogbruksferdigheter 2020 Buskerud VGS 
Skogselskapet i Buskerud og Telemark var hovedsamarbeidspartner til Buskerud VGS og NM 
Skogbruksferdigheter, som var planlagt gjennomført i slutten av april 2020. Arrangementet som 
skulle samle elever fra hele Norge til konkurranser i teoretiske og praktiske ferdigheter knyttet til 
skogbruket måtte naturligvis avlyses.  

Dyrsku`n 2020 

Skogselskapets medarbeider i Telemark er koordinator for Skogtunet.  

Dyrsku`n som arrangement måtte i 2020, for første gang siden 1866, avlyse hele landbruksmessen. 
Det er naturligvis trist for Skogselskapet fordi man da mistet en svært god arena for å få vist frem 
mye av det gode arbeidet vi gjør.  

AMARBEID MED SKOGUTDAN  

SBT på sosiale medier 

Rett i underkant av 2000 personer har valgt å følge vår informasjonskanal på Facebook, en flott og 

uformell nyhetsformidling som stadig mottar tilbakemeldinger og følgere. 

Følg oss på: facebook.com/skogselskapet 

- Skogselskapsfamilien har i løpet av 2020 gjennomført felles kampanjer på tvers av fylkeslag 
på både Facebook og Instagram. Det har gitt gode resultater for å nå frem med våre 
budskap.  
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Hjemmeside 
I samarbeid med DNS og øvrige fylkeslag ble det utviklet et nytt design på hjemmesiden våren 2020. 

På hjemmesidene presenterer vi lokale og nasjonale nyheter på vegne av egne fylkeslag og/eller 
nasjonalt anliggende saker.  

Se www.skogselskapet.no 

 

Kurs og møter  

- Møter med Skogselskapene i Viken  
- Medlemsmøter (årsmøte og bioenergimøte) 
- Skog og Tre (Digital) 
- Landsmøte DNS (Nov 2020) 
- Kontaktutvalget i Viken 
- Styre- og ansattesamling i Jondalen (Aug 2020) 
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Velg Naturbruk – Rekrutteringsprosjekt 
 

Skogselskapet i Buskerud og Telemark har i en årrekke 

hatt prosjektlederansvaret i prosjektet Velg Naturbruk, 

faktisk helt tilbake til 2011. Årene har gått og prosjektet 

har bestått. Da fylkeskommunene slo seg sammen med 

virkning 1.1.2020, så måtte prosjektet som tidligere 

adresserte sitt budskap til unge mennesker i Buskerud, 

utvikle seg til å kunne fungere i Viken. Dette har blitt 

gjort i samarbeid med våre kollegaer i Østfold og i Oslo 

og Akershus. Midlene som tilfalt prosjektet var 

dessverre noe lavere enn tidligere, og i den grad har 

også aktiviteten måtte dempe seg i tråd med 

tilgjengelige ressurser. 

   

 Herjingene av Covid-19 har naturligvis også satt sine 

spor i rekrutteringsarbeidet, mye av de tradisjonelle 

metodene for å komme i kontakt med ungdommene har 

måttet vike og forsøkt å bli erstattet av mer digitale 

løsninger. Flere store prosjekter som skulle inngå i Velg 

Naturbruk sitt arbeid har etter lengre planlegging måtte 

skrinlegges av hensyn til smittevernregler.  

 

 
 

Aktiviteter som prosjektet fikk gjennomført før Covid-19s 

inntog i 2020:  

- Yrkes/utdanningsmesser for 9. og 10. klassinger 

med foresatte (x5) 

-  Besøkskvelder for 10.  klassinger (x2)  

- Åpne dager for 10. klassinger (x2) 

Aktiviteter etter 12.mars.2020 

- Utdeling av Naturbruksstipendet (Beste elever 

på naturbruksskolene i Viken) 

- Digitale besøkskvelder, for å vise frem utdanningstilbudet på naturbruk.  

- Promotering av utdanningstilbudet på naturbruk på sosiale medier. Hovedsakelig gjennom 

kanalene Facebook og Instagram.  

- Samarbeidstimer med elever på naturbruksskolene/-elever 

- Utarbeidelse av filmsnutter til rekruttering   
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Årsregnskap 

 

 

Resultatregnskap 
 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

Balanse 
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Avdeligsregnskap 
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Noter til årsregnskapet 
 

Note 1 – Regnskapsprinsipper 

Fusjon 
I ekstraordinært årsmøte 18.12.2019 ble det vedtatt at Telemark Skogselskap med virkning fra 
1.1.2020 skulle innfusjoneres i Skogselskapet i Buskerud. Det ble samtidig vedtatt at det 
fusjonerte selskapet fra 1.1.2020 endret navn fra Skogselskapet i Buskerud til Skogselskapet i 
Buskerud og Telemark. Fusjonen er regnskapsført til selskapskontinuitet, som innebærer at de 
bokførte verdier i Telemark Skogselskap er videreført i Skogselskapet i Buskerud og 
Telemark. Regnskapstallene for 2019 er ikke omarbeidet, og omfatter derfor Skogselskapet i 
Buskerud. 
 
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 datterselskap, 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. 
 
 
Note 2 – Lønnskostnader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selskapet er omfattet av plikten til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og det er etablert en 
ordning som dekker lovens minstekrav. 
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Honorar til revisor er utbetalt med kr 58 243,- hvorav kr 24 000,- gjelder revisjon, kr 3 500,- 
gjelder bekreftelse tilskuddsmidler og kr 30 743,- gjelder honorar for andre tjenester. 
 

Note 3 – Spesifikasjon av anleggsmidler 

 
Investeringstilskudd mottatt i 2020 til flisfyringsanlegg anskaffet i 2019, er nettoført mot 
investeringen. Flisfyringsanlegget inngår i veksthus og uteanlegg ovenfor. 
 
Note 4 – Aksjer og andeler 

 

Skogselskapet i Buskerud og Telemark eier 50 % av aksjene og stemmene i Norgesplanter 
AS, mens datterselskapet Telemark Skogplanteskole AS eier de resterende 50 % av 
aksjene/stemmene. 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,-. 
Skogselskapet i Buskerud og Telemark eier 100 % av aksjene og stemmene i Telemark 
Skogplanteskule AS. Selskapet har forretningskontor i Gvarv i Midt-Telemark kommune. 
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Note 5 – Mellomværende med tilknyttet selskap 

Lånet har en nedbetalingstid på 10 år, med avdragsfrihet første 2 år. Andel av lån som 
forfaller senere enn 1 år etter balansedagen er kr 3 200 000,-. Lånet skal renteberegnes med 
1,2 %. I 2019 var lånet opprinnelig et kortsiktig lån. 
 

Note 6 – Skatteplikt 

Skogselskapet i Buskerud og Telemark er ikke skattepliktig for resultatet av sin virksomhet 
som er knyttet til Informasjon og drift av Skogselskapet. 
Skogselskapet leier ut bygninger og eiendom til Norgesplanter AS, og Skogselskapet er 
skattepliktig for denne utleievirksomheten. 
 

Note 7 – Skatt 
Spesifikasjon av grunnlaget for betalbar skatt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 49 996,-. 
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 2020 inntektsført totalt kr 448 000,- som gjelder offentlige tilskudd. Dette er 
BU-midler og tilskudd fra Buskerud Fylkeskommune som er gitt til prosjekt «Velg 
Naturbruk» og «Jobu-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:  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note 11 – Gjeld og pantstillelser 

 
 
 
 

 

 

 
 

Lånet har nedbetalingstid over 20 år, og andel av gjeld som forfaller mer enn 5 år etter 

balansedagen utgjør ca. kr 2 230 000,-. 

 

Note 12 – Egenkapital 
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