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Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende,
ideell organisasjon som har til formål å fremme
forståelsen for skogens mangesidige betydning og
arbeide for et godt skogbruk. DnS driver sin virksom
het ut fra egne lokaler i Wergelandsveien 23 B i Oslo.
16 fylkesskogselskaper med om lag 8.000 medlemmer
er tilsluttet Det norske Skogselskap.
ORGANISASJONENS MÅL OG STRATEGI
I Det norske Skogselskaps gjeldende strategi er
skogens rolle i klimapolitikken gitt en overordnet
posisjon. Det lyder: Skogselskapet skal synliggjøre
skogens store samlede verdiskapning for næring,
klima og samfunn gjennom en ideell, langsiktig og
global virksomhet.
Skogselskapet skal fremme forståelse for skogens man
gesidige betydning, og arbeide for økt verdiskaping og
en langsiktig bærekraftig forvaltning av skogen. De to
målområdene som retter seg mot klima og helse har
en overordnet posisjon. Skogselskapet skal derfor
fremme skogens enestående egenskaper spesielt.
FORTSATT DRIFT
Året har vært preget av koronapandemien og det
har påvirket driften i 2020. Det er forventet at også
2021 blir påvirket av dette i stor grad. Hvor stor og
hvor langvarig effekten vil være er det ikke mulig å si
noe om, men selskapet påvirkes bla. av avlyste ar
rangementer og aktiviteter. Selskapet har så langt
det lar seg gjøre innført tiltak for å bidra til å begren
se smitte i samfunnet generelt og beskytte egne an
satte og virksomheten mot driftsforstyrrelser som
følge av pandemien.

REGNSKAPSINFORMASJON
Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultat
regnskap og balanse med noter et rettvisende bilde
av organisasjonens resultat i 2020 og finansielle
stilling per 31.12.2020.
Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskaps
året som er av betydning ved bedømmelsen av
organisasjonen.
ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
Organisasjonen hadde i 2020 syv faste ansatte.
Antall årsverk i organisasjonen var 7,4 i 2020. Totalt
sykefravær har siste året vært svært lavt (< 2%).
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorli
ge arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har
resultert i store materielle skader eller personskader.
Arbeidsmiljøet i organisasjonen betraktes som godt.
Organisasjonen har innarbeidet en policy som tar
sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling
grunnet kjønn.
YTRE MILJØ
Organisasjonens virksomhet forurenser ikke det ytre
miljø.
RESULTATDISPONERING
Av en omsetning på kr. 14 934 580,– viste organisa
sjonens regnskap et resultat før skatt på kr. 145 569,–.
Skattekostnaden er kr. 163 060,–.
Årsresultatet er disponert på følgende måte:
Avsatt til annen egenkapital: kr. -17 491,–. q

Forutsetningen for fortsatt drift er etter styrets opp
fatning til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt
opp under den forutsetningen.
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S T Y R E T S O P P S U M M E R I N G AV 2 0 2 0
STYRETS SAMMENSETNING
Line Henriette Holten, styreleder
Lars Henrik Sundby, Oslo og Akershus, nestleder
Simen Gjølsjø, (NIBIO)
Anders Hals, Buskerud og Telemark
Terje Kolstad, Møre og Romsdal
Tonje Refseth, Norsk Friluftsliv
Rannveig J. Kristiansen (ansattes representant)

mangesidige betydning i samfunnet. Det fremstår
som sentralt at det skapes positive holdninger til
mulighetene for et aktivt skogbruk, skog som arena
for helse, rekreasjon og friluftsliv – og skog særlig som
en viktig del av løsningen på våre klimautfordringer.
I motsetning til smale interesseorganisasjoner skal
Skogselskapet målbære bruk av skogen etter gode,
balanserte avveielser.

VIRKSOMHETEN
Skogselskapet skal fremme forståelse for skogens
mangesidige betydning, og arbeide for økt verdi
skaping og en langsiktig bærekraftig forvaltning av
skogen. De to målområdene som retter seg mot
klima og helse har en overordnet posisjon.

Det norske Skogselskaps økonomi er fortsatt en
utfordring, men det er mange tegn som viser at
selskapet er på rett vei. Det er de siste årene gjort
grep i organisasjonen for å redusere kostnadene
og øke inntektspotensialet.

Styret registrerer med glede at skogens bidrag i
klimasammenheng blir tatt mer på alvor og opp
fattes som en viktig del av det grønne skiftet.
Skogselskapet ser samtidig at det er mangel på
kunnskapsbasert informasjon om skogens
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Regnskapet for 2020 er gjort opp med et årsresultat
etter skatt på kr -17 491,– som må anses som et til
fredsstillende resultat hensyntatt de store konse
kvensene som rammet selskapet som følge av korona
pandemien. Resultatutviklingen er positiv gitt
gjeldende rammevilkår for ideelle organisasjoner.
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Det er i meldingsåret videreført et målrettet arbeid og
samarbeid i konkrete aktiviteter og prosjekter ut mot
Fylkesskogselskapene. Styret mener det er viktig å skaf
fe oppmerksomhet rundt Skogselskapets kjernesaker.
Samlet sett gir dette en forventning om en mer
økonomisk bærekraftig virksomhet i årene fremover.
Styret henviser for øvrig til prosjektaktivitetene og
arrangementene som er gjennomført i 2020.
ORGANISASJON
Styret har også dette året hatt oppmerksomheten på
arbeidet med å modernisere og effektivisere organi
sasjonen. Ulike samarbeidsmodeller er ytterligere
konkretisert, og ligger som en mal for virksomheten.
Hovedpunkter omhandler følgende:
q Kjernevirksomheten; tiltak som vi blir enige om
og som forplikter alle.
q Prosjekt/fellestiltak; tiltak som vi blir enige om,
er frivillig, men forpliktende etter inngåtte
individuelle avtaler.
q Administrative tjenester; som kan tilbys i alle ret
ninger og formaliseres.
Styret har hatt fem styremøter og har behandlet
30 saker. Styret er dessuten legatstyre for de
legater der forvaltningen er tillagt Det norske
Skogselskap. Det er behandlet 9 legatsaker.
Samarbeidet i styret er godt, kommunikasjonen

mellom styret og administrasjonen har vært
åpen og konstruktiv.
Året har vært preget av koronapandemien og det
har påvirket driften i 2020. Det er forventet at også
2021 blir påvirket av dette i stor grad. Hvor stor og
hvor langvarig effekten vil være er det ikke mulig å si
noe om, men selskapet påvirkes bla. av avlyste ar
rangementer og aktiviteter. Selskapet har så langt
det lar seg gjøre innført tiltak for å bidra til å begren
se smitte i samfunnet generelt og beskytte egne an
satte og virksomheten mot driftsforstyrrelser som
følge av pandemien.
Styret vil takke alle som har støttet Skogselskapet
økonomisk. En spesiell takk til Landbruks- og mat
departementet og Landbruksdirektoratet som har
bidratt med støtte og på ulike måter har brukt vår
fagkompetanse for å løse konkrete oppgaver. Stor
takk til Kulturdepartementet og Miljødirektoratet for
betydelig prosjektstøtte i 2020 gjennom Norsk
Friluftslivs ordning. Takk også til øvrige samarbeids
partnere, og da spesielt til Sparebankstiftelsen for
god støtte og konstruktivt samarbeid gjennom året.
Til slutt vil styret takke administrasjonen for det kon
struktive samarbeidet og innsatsen i 2020. q
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VIRKSOMHETEN I 2020
Bakgrunn og forutsetninger:
Et grunnleggende fundament for virksomheten i Skogselskapet er å holde fast ved prinsippet om
å utvikle en effektiv og slagkraftig organisasjon. Dette både gjennom virksomhetens prinsipper
og organisering samt administrative og operasjonelle aktiviteter og løsninger.
Som et resultat av vedtatte strategiske føringer og styrets ønske om økonomisk balanse har det over
tid pågått en prosess for å rasjonalisere driften, kutte kostnader og øke inntjeningen.
DnS jobber kontinuerlig ut fra formålet om å frem
me skogens mangesidige betydning, samtidig som
det er fokus på hvordan de ulike prosjektene og akti
vitetene kan bidra til å skape inntekter og gjennom
dette sikre en bærekraftig virksomhet. Parallelt med
dette har DnS i de siste årene lagt ressurser i å samle,
styrke og synliggjøre Skogselskapet gjennom våre
prioriteringer av oppgaver og aktiviteter.
For øvrig gjøres det en fortløpende vurdering av vår
deltakelse på ulike arenaer som konferanser, møter,

høringer og annet der det er hensiktsmessig og for
svarlig med dagens ressurser å være til stede. Videre
er vi opptatt av å treffe publikum med våre budskap
og vi prioriterer derfor ofte å være til stede på arenaer
med et stort nedslagsfelt.
Målsetningen er gjennom synlighet, positiv aktivitet
og relasjonsbygging å fremme skogens mangesidige
betydning. Og gjennom dette videreutvikle
Skogselskapet som merkevare samt å skape tillit og
troverdighet. q

Koronaeffektene for Skogselskapet
2020 ble annerledesåret ingen hadde sett for seg i forkant og det meste tyder på at store deler av
2021 dessverre kan ligne mer på et nytt annerledesår enn et normalår ala 2019. Hvordan påvirker
dette oss og hva kan vi gjøre for å takle det best mulig?
HVA SKJEDDE OG HVORDAN HAR VI HÅNDTERT DET
Den 12. mars 2020 ble de strengeste tiltakene i
fredstid iverksatt av myndighetene i Norge. Dette
innebærer blant annet stengte barnehager, skoler
og kirker. Vårt land og hele verden er i større eller
mindre grad påvirket av covid-19. Fortsatt kan ingen
i dag svare på hvor omfattende eller langvarig dette
faktisk blir på tross av et intenst arbeid med vaksiner
og annet. Men alle kan se at konsekvensene og ring
virkningene har blitt og fortsatt kommer til å bli
betydelige.
Samtidig er det håp – vi vet det vil bli bedre, og det
vil garantert komme en tid hvor krisen er over. Vi må
ÅRSMELDING 2020

fortsatt kjempe oss gjennom i en felles dugnad og
mobilisering som krever både mot og politisk
lederskap.
Denne krisen viser i stor grad betydningen av et
fellesskap og det at alle bidrar i en nasjonal dugnad.
Og den viser hvorfor skogen alltid har vært viktig og
ikke minst – hvorfor skogen blir enda viktigere for
oss fremover.
SELV SKOGSELSKAPET OG SKOGEN BLE PÅVIRKET
De endrede rammevilkårene har resultert i at
Skogselskapet har omprioritert og tenkt alternativt
og nytt. Vi bruker nye kanaler og metoder for å nå
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TreOmTre: Gjennom tre bilder og tre tekster skal elever i
grunnskolen fortelle hva skogen betyr for dem.
Konkurransen pågikk i perioden 1. april til15. juni 2020.

FAG: Skogselskapet har utviklet skoletimer som kan
gjennomføres ute uten lærer og resten av klassen til stede.

bredere ut med våre budskap. Vi utvikler nye pro
sjekter og setter skogen på agendaen i flere
sammenhenger.
For nettopp i en tid som dette så blir også skogen
en ekstra viktig kilde til livskvalitet. Skogselskapet
bruker ressurser på å motivere og inspirere barn og
unge, ja allmenheten til å bruke skogen spesielt mye
i denne surrealistiske perioden. Til trening, helse og
rekreasjon – for å lade batteriene og hente nye
krefter – både fysisk og psykisk.

opplegg for digitale skoleskogdager mm. har nådd
ut til svært mange og har gitt mye positiv oppmerk
somhet og gode tilbakemeldinger. Videre har en
bratt læringskurve og ny erfaring med Teams og an
dre videomøter gitt en større fleksibilitet med tanke
på møtevirksomhet og visket ut lange geografiske
reiseavstander og annet. Og for alle dere med hjem
mekontor og frustrasjon over stengte treningssentre
eller annet så har vi minnet en ekstra gang om at skogen er åpen 24/7, hele året! Det kan ikke gjentas
for ofte.

Årets hjemmepåske 2020 – for alle!, ble den første
store prøvelsen og medførte at langt flere benyttet
skogen som rekreasjons- og turområde og dette
spesielt i bynære strøk. Situasjonen viser med all
tydelighet hvor privilegerte vi er i Norge som kan
benytte store skogsområder uten å risikere å komme
for tett på hverandre. Kontrastene er store til andre
land som tvinger befolkningen i husarrest, mens
man her i landet blir oppfordret til å gå tur og
komme seg ut i skog og mark.

Så åpnet skolene igjen og vi har i den perioden vi
har bak oss (frem til jul) prioritert skoleskogdagene
ekstra høyt da disse enkelt kunne tilpasses smitte
vernhensyn og ga en viktig tilleggsdimensjon til
skoleverket og elevene i en ellers krevende og spesi
ell situasjon. Resultatet er oppløftende mht. at det er
gjennomført et betydelig antall skoleskogdager
rundt om i landet i høst, om enn i noe mindre
omfang i antall elever pga. begrensningene i antall
elever innenfor hver klasse/kohort.

Skogselskapet lanserte en egen påskekonkurranse
på nett for å stimulere til aktivitet og opplevelser i
skog og natur. Dette er videreført i skolekonkurransen
TreOmTre. Videre utviklet vi ulike konsepter tilpasset
for hjemmeskole og tilknyttede aktiviteter. Et positivt
resultat av situasjonen er at vår økte digitale satsing
på nettsider og sosiale medier, med tips og råd,

Med tanke på å engasjere ungdom og rekruttere
flere til sektoren i disse tider så kan det nevnes en
ting som er helt sikkert – og det er at det går an å
gjøre ungskogpleie og plante skog både i våres, til
sommeren og til høsten. Skogselskapet engasjerte
seg derfor ekstra i dette arbeidet bl.a. med å bidra til
flere gode ordninger for dette. q
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Skog og Tre 2020
Hele skog- og tresektorens konfe
ranse og møteplass måtte som så
mye annet avlyses i sin tradisjonelle
form. Som et lite plaster på såret
ble det arrangert et eget Skog &
Tre-webinar med hele 500 deltakere
og gode tilbakemeldinger i etter
kant. Konferansen arrangeres av
Norges Skogeierforbund og Det
norske Skogselskap samt mange
samarbeidende bidragsytere.

Markasamlingen 2020

Finale i Skoglekene

Markasamlingen ble som vanlig arrangert sammen
med Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), med tittelen
«Friluftslivet eksploderer». Spørsmålet er hvordan
man kan organisere og tilrettelegge for friluftslivet,
uten å ødelegge naturen eller skape for store pro
blemer for de som faktisk eier grunnen. Det var befa
ringer og opplegg i Oslo kommunes skog ved
Frognerseteren og fagseminar på Holmenkollen
Pressesenter. Med gjeldende smittevernregler var
det 75 deltakere fra friluftslivs- og naturvernorgani
sasjonene, grunneiere, skogforvaltere og forskere.
Nyttige faglige diskusjoner og oppdatering og vel
dig positive tilbakemeldinger på arrangementet.

Skog og Vann på Norsk Skogmuseum er Norges
største friluftsarrangement av sitt slag, med faglig
tilnærming for grunnskolen. Målet er å aktivisere
elevene i uteskoleaktiviteter knyttet til skogen og
vannet. Over 3 000 elever, lærere og ledsagere deltar
på dette. Skogmuseet og Skogselskapet er arrangører
av Skog og Vann. Arrangementet måtte dessverre
avlyses i 2020 pga. koronasituasjonen.
Finalen i de nasjonale Skoglekene ble derfor flyttet til
slutten av september. Skoglekene er en konkurranse
om skog og friluftsliv for landets femteklassinger.
9 av 14 kvalifiserte lag deltok i en engasjerende og
spennende finale.

Flerkulturell friluftsfest
Friluftsorganisasjonene i Osloregionen inklusive
Skogselskapet inviterte i starten av september elever
i voksenopplærings- og mottaksklasser til en stor
flerkulturell friluftsfest på Sognsvann, denne gangen
tilpasset gjeldende smittevernbestemmelser. Målet
for arrangementet var at elevene skulle ha det gøy i
naturen, møte andre og bli inspirert til, og interessert
i, friluftsliv. Organisasjonene viste fram de flotte til
budene og mulighetene for friluftsliv som finnes i
Marka. Skogselskapet var sentral i gjennomføringen
med bla. natursti og skogbrannvokterkurs.
ÅRSMELDING 2020

SEIERSPALLEN: De tre
vinnerlagene i Skoglekene
2020. Lunden skole i front
med Den gyldne kongle.
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POP UP: Plutselig står de der, Skogselskapets folk, og
overøser deg med informasjon og aktiviteter, og gjør
skogsturen en opplevelse rikere.

Pop-up-arrangementer i regi av Skogselskapet
Koronasituasjonen har tvunget oss i Skogselskapet
til å tenke nytt og annerledes. Dette gir også mulig
heter – i form av nye konsepter og måter å bl.a.
møte allmennheten og brukere av skog og natur.
Bruk av digitale kanaler er et sentralt punkt som er
nærmere omtalt flere steder i dette kapittelet.
Skogselskapet har de siste årene i stor grad prioritert
å møte allmenheten på de store etablerte møteplas
sene og arenaene fordi det har vært viktig og effekt
fullt - for å kunne synliggjøre skogens mangesidige
betydning. For å kompensere for dette med avlys
ninger og smittevernbegrensninger har vi derfor ut
viklet et nytt, fysisk konsept som vi har valgt å kalle
Skogselskapets pop-up-arrangement. Dette går i
korte trekk ut på at vi fra Skogselskapet reiser ut og
«popper opp» for eksempel ved godt etablerte og
mye brukte utfartsparkeringer for skog- og turområ
der og setter opp en stand med engasjert personell
og materiell for så å gjennomføre natursti, verving
av Skogens Brannvoktere og Skogens Vokter-quiz.
Dette er aktiviteter som er populære, de skaper opp
merksomhet, stoppeffekt og engasjerer barn og
unge. I tillegg vil vi dermed også komme i dialog
8

med de voksne. Gjennom dette opplegget får vi
god anledning til å snakke med publikum om
skogens betydning, kretsløpet og allemannsretten
og de pliktene og det ansvaret som følger med
denne. Når dette gjøres i tilknytning til for eksempel
den tradisjonelle søndagsturen er effekten av besøket
meget vellykket.
Hva vil så skje fremover, mye er usikkert og bare tiden
vil vise. Men en ting er sikkert - med fortsatt begren
sede muligheter for utenlandsreiser i den nærmeste
fremtid så vil skogen og norsk natur fortsatt bli be
nyttet nasjonalt i langt større grad enn på mange år.
Sannsynligvis vil en stor del, og i tillegg nye grupper,
nå få oppleve skogen som en verdifull ressurs – for
helse, rekreasjon og friluftsliv. Erfaringstallene
bekrefter dette i stor stil. Samtidig som den gir
grunnlaget for et bærekraftig, godt drevet skogbruk
og en fornybar ressurs. Nettopp det at vi har og får
reisebegrensninger gir også muligheter. Vi kan nok
en gang slå fast at skogen er en viktig del av løsnin
gen – hold ut, det vil bli bedre og ta en tur til skogs!
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Allemannsretten – og ansvaret som følger med
Allemannsretten står som kjent sterkt i den norske
folkesjelen. Og aldri før har vel flere tenkt på mulig
heten av å benytte denne - som følge av korona
restriksjonene og begrensningene knyttet til uten
lands- og fritidsreiser. Skogselskapet synes det er
flott at så mange kommer seg ut i skog og natur,
men som Skogens vokter har vi samtidig slått et
ekstra slag for det ansvaret og de pliktene som
denne rettigheten faktisk har med seg.
Allemannsretten ble en del av lovverket gjennom
Friluftsloven i 1957, og den gang var friluftslivet i all
hovedsak knyttet til fottur og plukking av sopp og
bær. Siden det har friluftslivet endret og utviklet seg
på ulike måter, stisykling og hengekøyer er den store
trenden blant mange, for å nevne et par eksempler.
Endringene og ikke minst det at så mange nye grup
per nå tar turen ut i skog og mark er gledelig sett ut
ifra både et helseperspektiv, miljøperspektiv knyttet til
kortreist ferie og det at naturen benyttes som arena.
Samtidig medfører dette en økt belastning knyttet til
slitasjeskader, miljøutfordringer og annet i sammen
heng med at store grupper reiser ut fra de samme ut
fartsstedene, oppsøker de samme attraksjonene etc.
For å begrense mulige skadevirkninger på sårbar natur
og dyreliv samt sikre gode friluftlivsoppleveleser for
alle er det derfor viktig med informasjon og gjennom
dette kunnskap. Videre hensiktsmessig tilrettelegging
av mye brukte friluftslivsområder og et godt samar
beid mellom friluftslivsorganisasjonene, grunneiere
og andre involverte parter.
Skogselskapet arbeider fortløpende med dette
temaet og har en god dialog med de ulike aktørene.
I tillegg legger vi stor vekt på å kurse og informere
allmennheten og skolebarn om det ansvaret som
følger med allemannsretten og verver stadig nye skog
brannvoktere i stor skala som et forebyggende tiltak.
I denne sammenheng kan også nevnes at
Skogselskapet har igangsatt et eget prosjekt med
målsetning om å kartlegge effekter av den økte
ÅRSMELDING 2020

bruken av utvalgte friluftslivsområder – som følge
av koronarestriksjonene. Hvordan sikre best mulig
informasjon, tilrettelegging, kanalisering etc. for å
begrense mulige skadevirkninger av økt press på
utvalgte områder. Herunder sikre at de nye brukerne
av skog og natur blir glade i denne, tar vare på den
og fortsetter å praktisere et friluftsliv også etter at
koronaviruset har lagt seg.
Skogselskapet skal fortsette å fronte allemannsretten
og at skogen og naturen brukes. Samtidig er vi opptatt
av at ansvaret og pliktene som følger med denne retten
løftes fram og etterleves på en god måte. Plikten til å
ferdes sporløst og ikke gjøre unødig skade på terrenget
eller forstyrre dyrelivet, gjelder alltid når vi ferdes i naturen.
Ha en god tur, vis hensyn og nyt naturen.

Oppsummert og i relasjon til skogen
Vi opplever at koronatiden har gjort allmen
heten og ikke minst nye brukere av skog og
natur enda mer oppmerksomme på og glade
i skogen.
Vår oppfordring er klar: kom deg ut – bruk
skogen! Den er åpen 24/7, den har plass til
alle, kan legge til rette for god avstand og den
kan tilby verdens beste luftrenseanlegg! Men
vis hensyn og husk at allemannsretten følges
av et ansvar og et sett med plikter til skånsom
ferdsel.
Vi kan garantere for at en tur i skogen gjør
godt – for både den psykiske og fysiske helsen!
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PROSJEKTER I 2020
Skogens brannvoktere
I løpet av 2020 har Skogselskapet drevet opplæring
og vervet et betydelig antall skogbrannvoktere gjen
nom kampanjen Skogens Brannvoktere. Over store
deler av landet har Skogselskapet i løpet av året
gjennomført mer enn 200 Skoleskogdager hvor
denne aktiviteten har vært sentral. Kampanjen retter
seg i første rekke mot barn og unge og har som mål
setting å øke kunnskapen og bevisstgjøringen om
faren for skogbrann og forebygging. Totalt ble det
vervet om lag 28.000 fysiske og digitale Skogens
brannvoktere gjennom Skogselskapets aktiviteter i
2020 (i underkant av 9.000 fysisk og resten digitalt).
Sommeren 2018 var en sommer med sjelden stor

skogbrannfare i store deler av landet. Heldigvis ble
det færre og mindre branner enn mange fryktet.
Dette i stor grad takket god skogbrannberedskap,
forebyggende arbeid og lite vind. For både 2019 og
2020 var situasjonen heldigvis annerledes med mer
nedbør og derigjennom mer redusert skogbrann
fare gjennom sesongen.
Bak Skogens Brannvoktere står en samlet skogsektor
og en rekke berørte direktorater, etater, departement,
fylkesmenn og organisasjoner. Skogens
Brannvoktere koordineres av Skogbrand
Forsikringsselskap Gjensidig.

Skogens Vokter
Målet med dette prosjektet er å øke kompetansen
og forståelsen hos barn og unge for betydningen av
aktiv skogforvaltning. Dette skal gjøres ved å utvikle
et konsept med kunnskapsbasert quiz og aktiviteter
som skal gjennomføres på arenaer hvor barn og
unge samles.
I prosjektet er det utviklet og produsert en natursti
som består av 15 poster med spørsmål og
svaralternativer.
Vi har så langt testet ut naturstien for 5.-trinn ved en
rekke skoler i Oslo. Det ser ut til at vi har truffet
aldersgruppen godt med hensyn til faglig innhold.
Vi observerer stor entusiasme fra elevene og mye
spenning når vi går gjennom fasit og elevene til
deler seg selv poeng.

OPPGAVER: Ivrige jenter i Skogens Vokter-quiz!
10
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GAMMELT OG NYTT: Slitne naturstier kan med fordel fornyes. Skogselskapets nye plakater dekker et bredt spekter av
temaer og tilbys i fler størrelser, stående og liggende format og med og uten ramme.

Prosjekt naturstiplakater
Gjennom mange år har Skogselskapet i egen regi og
som leverandør til andre interessenter levert opp
daterte og illustrerte naturstiplakater til naturstier
spredt over det ganske land. Vi erfarer at naturstiene
skaper interesse og økt kunnskap om planter, dyr og
naturområder og slik sett gir folk som bruker naturen
en dypere forståelse for den skogen de beveger seg i.
Ikke minst er naturstiene viktige pedagogiske
hjelpemidler der de er anlagt i nærheten av skoler,
leirskoler og steder der folk tilbringer fritid.
En utfordring med naturstier er at de har en lei
tendens til å forfalle. Sollys, temperatursvingninger,
fuktighet og snø vil over tid medvirke til forfallet.
Dessuten er noen naturstier dessverre utsatt for
hærverk fra folk som ikke har noe bedre å aktivisere
seg med. Vårt inntrykk er likevel at de fleste

naturstiene får stå i fred, så lenge de blir ettersett og
er i godt vedlikeholdt stand. Vi erfarer at når plakatene
trykkes på aluminiumsplater gir det vesentlig bedre
holdbarhet og det selges nå mere av disse enn de
laminerte plakatene.
Skogselskapets naturstiplakater er i løpet av de siste
årene blitt oppdatert og videreutviklet. Vi kan tilby
over 200 plakater med ulike tema innen flora, fauna,
sopp/lav, skogøkologi, skogbruk, friluftsliv med mer.
Plakatene produseres i alle størrelser og utforminger
og på flere språk. Det etableres stadig nye stier og
det har vært en stor utskiftning og oppgradering av
tidligere etablerte stier. Det er gledelig å registrere at
etterspørselen etter plakatene er stadig økende og
mange ønsker spesialtilpassede plakater og trestativ.

Digitale plattformer
I starten av året ble det utviklet og presentert nye
nettsider for Skogselskapet. Både nettsidene og
Facebooksidene har vært mye brukt for å nå ut til
lærere, barn og voksne i koronatiden. Vi har produ
sert flere korte filmer og videosnutter til inspirasjon
for å bruke naturen som klasserom og til avkobling
og trening.
Medlemsbladet, nyhetsbrev, Instagram og YouTube
har i tillegg vært brukt aktivt i den eksterne
kommunikasjonen.
ÅRSMELDING 2020
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SKATTKISTE: En sånn boks vil være
til god hjelp for lærerne når de skal
arrangere egne skoleskogdager.

Skoleskogdag-i-boks

Tidsskriftproduksjon
Utgivelse av tidsskrifter er en viktig del av virksom
heten i DnS. Hovedproduktet er fortsatt Norsk
Skogbruk som kommer med 11 nummer i året.
Dette er landets eneste frittstående og uavhengige
skogtidsskrift. Skogselskapet ser det som svært viktig
å opprettholde en publikasjon tuftet på uavhengig
het. Ved siden av denne produksjonen har DnS i
2020 stått bak utgivelsen av Kretsløpet inklusive
nettredaksjon. Videre oppdatering av Nøkkelen for
skogbruket og skogindustrien digitalt. Skogselskapet
har også et ansvar for Skoghåndboka. I tillegg kom
mer selvfølgelig utgivelsen av Skogselskapets med
lemsblad Skog & Miljø med fire utgivelser i året.
Erfaringer fra Skogselskapets og Norsk Skogbruks
nye nettsteder, inklusive den nye digitale utgaven av
bladet og bruk av sosiale medier, viser at organisa
sjonen behersker teknikkene med kunde/abonne
ments- og medlemskommunikasjon og dialog.
Team Skogselskapets Facebook-gruppe er også et
12

Boksene har to formål: De skal brukes internt av
skogselskapets medarbeidere og de kan i tillegg gis
bort til skoler som premiering for spesiell innsats.
Prosjektet skal utvides til et landsomfattende pro
sjekt som involverer flere fylkesskogselskaper.
Hensikten med kassene er å legge til rette for aktivi
tet og gode opplegg ute i skogen, i tillegg til å gjøre
Skogselskapet bedre kjent.

GSELSKAPET
MEDLEMSBLAD FOR SKO

1-2020

Prosjektet går ut på å utvikle verktøykasser for skole
skogdager og lage bokser med forskjellig innhold.
Det har vært gjennomført et forprosjekt i Oppland,
og evaluering gjennomføres for å se hvordan bokse
ne har blitt benyttet. Vi skal videreutvikle verktøykas
ser for eget bruk. Dette er et godt hjelpemiddel som
kan effektivisere og videreutvikle arbeidet med
skoleskogdager.

MILJØ

SKOG

NR. 5 2020

SKOGSELSKAPET

SKOGBRUK –

Rekruttering
Koronatider
EFNS
Bio på Hokksund

BIOENERGI –

FAGBLAD FOR
SKOGINDUSTRI

50 million
til dyre drifteer
r
Aldri vært mer
lønnsomt
å investere i Norg
e
Portrett: Klim
a- og miljømin
ister
Sveinung Rote
vatn (V)
5 – 2020 1

godt eksempel på etablering av sosiale nettverk som
er svært effektive til forvaltning, kommunikasjon,
dialog og ikke minst som markedskanal.
DnS og Norsk Skogbruk fortsatte i 2020 med aktivi
teter i tråd med organisasjonens satsingsområder til
passet definerte målgrupper, men det ble gjennom
ført mer digital satsing og færre fysiske møteplasser
pga. koronapandemien.
ÅRSMELDING 2020
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Studentbesøk: Norgesplanter AS og Skogselskapet i Buskerud og Telemark fikk
i slutten av august besøk av 36 masterstudenter i naturforvaltning fra NMBU.

Planteskoletjenesten
Planteskoletjenesten i DnS yter service og faglig bi
stand overfor landets skogplanteskoler. Tjenesten er
todelt i en administrativ- og en faglig del. Det er inn
gått en avtale med Norsk Institutt for Bioøkonomi
(NIBIO) om utvidet faglig veiledning til planteskole
ne. Den administrative delen av plantskoletjenesten
ivaretas av DnS og innebærer tilrettelegging av kurs
og faglige utferder for bransjen, kontakt til relevante

Landsmøtet
Landsmøtet i DnS skulle opprinnelig vært avholdt i
slutten av mai i tilknytning til Skog & Trekonferansen, men dette måtte avlyses som følge av
koronasituasjonen. Det ble derfor bestemt at
Landsmøtet skulle gjennomføres i november som et
kombinert fysisk og digitalt møte. Møtet ble avholdt
med god deltakelse og positive tilbakemeldinger.
Alle valg i henhold til valgkomiteens innstilling.

Øvrig

forskningsmiljøer og kontakt til relevante myndig
heter og forvaltningsapparat, herunder LMD og
Mattilsynet. I tillegg administreres en felles innkjøps
ordning for en del innsatsfaktorer til planteproduk
sjonen. DnS er i tillegg sekretariat for Fagrådet for
skogplanteskolene og holder skogplanteskolene
løpende orientert om aktuelle saker.

Oversikten er ikke ment å være komplett,
men kun som en illustrasjon på det mang
foldet av tiltak og aktiviteter som foregår
i Skogselskapet i løpet av året.
I tillegg kommer naturligvis et utall av større
og mindre lokale prosjekter, aktiviteter og
arrangementer som er gjennomført i regi av
de 16 fylkesskogselskapene rundt om i hele
landet.

Skogselskapet har deltatt på et stort antall nettmø
ter og web-arrangementer med fagforedrag og inn
legg om skogens mangesidige betydning og da
særlig knyttet opp mot temaet skog og klima, men
også skog og helse i tillegg til andre utvalgte emner.

Det er vårt håp at listen kan virke som inspira
sjon og bevis på noe av det flotte arbeidet
som utføres – og som et bidrag til fortsatt å
støtte opp om Skogselskapet og skogens
muligheter.
Se gjerne våre nettsider skogselskapet.no for
mer detaljer og utfyllende informasjon.

Det ble gjennomført en egen samling for ansatte i
Skogselskapet på Bøkevangen, Prestebakke i Østfold
i oktober med hovedtema «Tilrettelegging for lavter
skel friluftsliv» samt øvrig prosjektarbeid i
Skogselskapet.

Sammen får vi til mye, selv under krevende
forhold! Mange takk for innsatsen og samarbeidet i 2020!

ÅRSMELDING 2020
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Resultatregnskap
Note
Driftsinntekter og driftskostnader
Tilskudd
Salgsinntekt
Husleieinntekter
Sum driftsinntekter
Direkte driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

2

3
4
3

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

10

Årsresultat
Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

14

8

2020

2019

3 726 368
10 228 612
979 600
14 934 580

4 315 724
10 477 766
929 583
15 723 072

6 160 646
6 875 129
158 743
1 416 794
14 611 312

6 804 736
6 989 682
167 478
1 388 824
15 350 720

323 268

372 352

2 437
44 752
60 104
164 785
-177 699

1 676
38 975
33 976
59 434
-52 759

145 569
163 060

319 593
136 848

-17 491

182 745

-17 491
-17 491

182 745
182 745
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Balanse
Note

2020

2019

1 217 294
1 217 294

1 176 909
1 176 909

1 000 885
1 000 885

1 053 989
1 053 989

2 218 179

2 230 898

269 583

239 202

635 503
615 077
1 143 698
2 394 277

1 234 863
31 286
802 715
2 068 864

6
6, 7

6 484 129
13 448 192
19 932 321

7 785 027
12 450 931
20 235 957

7

1 841 777

1 510 449

Sum omløpsmidler

24 437 959

24 054 472

Sum eiendeler

26 656 138

26 285 370

1 520 047
1 520 047

1 537 538
1 537 538

800 000
800 000

800 000
800 000

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
Sum varige driftsmidler
Finansielle driftsmidler
Investeringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

4, 5

6

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning
Fordringer
Kundefordringer
Tilgode legatene
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Legatenes eiendeler
Aksjer og andeler
Bankinnskudd
Sum legatenes eiendeler
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Egenkapital og gjeld
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum egenkapital
Annen langsiktig gjeld
Pantegjeld
Sum annen langsiktig gjeld

8

5
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Balanse forts.
Note

2020

2019

562 733
144 068
645 575
866 938
1 733 869
3 953 183

632 832
128 349
733 439
870 903
1 377 637
3 743 160

20 382 908
20 382 908

20 204 672
20 204 672

Sum gjeld

25 136 091

24 747 832

Sum egenkapital og gjeld

26 656 138

26 285 370

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Prosjektmidler avsatt
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

10
9
5

Gjeld til legatene ihht eiendeler
Gjeld legater
Sum gjeld legater

6

Oslo, 17. juni 2021

Line Henriette Holten
Styreleder

Lars Henrik Sundby
Nestleder

Simen Gjølsjø
Styremedlem

Anders Hals
Styremedlem

Terje Kolstad
Styremedlem

Tonje Refseth
Styremedlem

Rannveig J. Kristiansen
Styremedlem

Trygve Enger
Adm.direktør

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og note
opplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og
god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr.
31. desember 2020.
Selskapets inntekt består i hovedsak av bidrag til prosjekter
og generell virksomhet, samt konsulentinntekter og utleie
av ansatte.
I tillegg består virksomheten av produksjon og salg av tids
skrifter samt utleie av kontorlokaler.
Prosjektinntekter resultatføres i takt med fullføring av pro
sjektet. Opptjent ikke fakturert inntekt anses som fordring
på kunden.
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Konsulentinntekter og utleie av ansatte er basert både på
faste avtaler og på levering av enkelttimer til fast timepris.
Abonnementsinntekter inntektsføres i takt med utgivelsen
av tidsskriftet.
Offentlige tilskudd til drift føres etter bruttometoden.
Transaksjoner regnskapsføres til verdien på
transaksjonstidspunktet.
Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper
om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongru
ens og forsiktighet av anskaffelseskost og virkelig verdi. For
omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig
salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader.
ÅRSMELDING 2020

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fra
trukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmid
lenes levetid for driftsmidler, for bygninger benyttes det
saldoavskrivning.
Varelager vurderes til det laveste av kostpris etter «først innførst ut»-prinsippet og antatt salgspris.
For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer og fond
brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarer
markedsverdien av investeringene pr. 31.12. I aksjer og
fond styrt av legatene vil mottatte utdelinger, og realiserte
og urealiserte gevinster/tap, balanseføres som gjeld til
legatene.
Aksjer og fond vurdert til varig eie bokføres til laveste verdi
av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 2 Tilskudd
Driftstilskudd, bruttoføres

2020

2019

Landbruks- og
matdepartementet, statsbidrag
Landbruksdirektoratet,
rentemidler
Legatene

1 190 000

1 200 000

1 500 000

1 600 000

200 000

350 000

Sum driftstilskudd

2 890 000

3 150 000

Prosjekttilskudd og andre
tilskudd, bruttoføres
Prosjekttilskudd offentlige, det er
mottatt 715 000, men 341 950 er
videresendt
Diverse tilskudd/covid 19
kompensasjon
Mva kompensasjon

Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av
transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økono
miske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som
er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Covid-19 pandemien har påvirket driften i 2020 og det er
forventet at også for 2021 får innvirkning på utviklingen i
økonomien. Hvor stor og hvor langvarig effekten vil være
er det umulig å si noe om siden selskapet påvirkes av avlys
te arrangementer. Selskapet har så langt det lar seg gjøre
innført tiltak både for å bidra til å begrense smitte i samfun
net generelt og beskytte egne ansatte og virksomheten
mot driftsforstyrrelser som følge av pandemien.

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte,
godtgjørelser, lån til ansatte m.m.
Lønnskostnader
Lønninger

790 000

199 592

0

27 761

5 915

Sparebankstiftelsen DnB

0

295 800

Bidrag fra julemarked

0

14 725

150 000

0

Skogbrand, mottatt 100 000,
men 78 000 er videresendt
Prosjektregulering

-255 985

439 833

Sum prosjekttilskudd

836 368

1 546 273

3 726 368

4 315 724

2020

2019

5 163 749

4 843 135

Arbeidsgiveravgift

892 816

931 650

Pensjonskostnader

785 115

1 117 953

Andre ytelser

33 448

96 945

6 875 129

6 989 682

Gjennomsnittlig antall årsverk:

7

7

Ytelser til ledende personer

Daglig
leder
1 010 159

Styre

Sum
715 000

Total sum tilskudd

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forven
tede tap.

Lønn
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse

36 000

154 740
10 113

PENSJONSFORPLIKTELSER
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov
om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger er en ytelsesbasert ordning
som tilfredsstiller kravet om tjenestepensjon. Selskapet
benytter seg av forenklingsreglene for små foretak og
balansefører ikke pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser.
REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 146 518
eksklusive forholdsmessig fradrag mva.
Av dette utgjør bistand kr 20 480 og attestasjoner kr 23 121.
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Note 4 Anleggsmidler og avskrivninger
Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01
+/- Tilgang/Avgang

Bygg og tomt*

Driftsløsøre

Sum 2020

Sum 2019

4 173 352

409 911

4 583 263

4 583 263

199 128

199 128

0

Anskaffelseskost 31.12

4 372 480

409 911

4 782 391

4 583 263

Akk. avskrivninger 01.01

2 996 443

409 997

3 406 440

3 071 297

158 743

0

158 743

167 478

3 155 186

409 997

3 565 183

3 238 775

1 217 294

0

1 217 294

1 176 909

10-50 år

inntil 5 år

Årets avskrivninger
Akk. avskrivninger 31.12
Bokført verdi 31.12
Økonomisk levetid

*Tomt på Biri med anskaffelseskost kr 50 000 avskrives ikke, står presentert sammen med bygg. Årets tilgang er aktiverte kostnader
tomteregulering.

Note 5 Lån fra legater og fond
Langsiktig lån

Innfrielse

Width. Endresens legat

etter avtale

Sum

2020

2019

800 000

800 000

800 000

800 000

Fordring

Gjeld

615 077

0

Det er betalt renter på lånene på totalt kr 24 000
Kortsiktig mellomværende
Legatene*
Det er mottatt renter på kortsiktig fordringer på totalt kr 12 894.
* Lån fra legatene skal skal i løpet av året nedbetales før nytt lån tas opp.
Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for langsiktig gjeld til legatene:
Wergelandsveien 23B i Oslo, se note 4
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2020

2019

968 166

1 126 909
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Note 6 Aksjer og andeler
Skogbrukets Konferansesenter AS

Antall

Eierandel

Kostpris

Bokført verdi

845

21,4 %

935 000

935 000

100 %

100 000

46 897

24 810

18 988

Skogselskapet Media AS,Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo
Diverse
Sum aksjer og andeler

1 000 885

Legatenes aksjer og andeler

Verdiendring

Kostpris

6 045

Avkastning/
utbytte
5 476

476 147

486 421

486 421

160 240

0

1 500 000

2 415 680

2 415 680

Landkreditt Høyrente

28 738

35 346

1 646 325

1 720 185

1 720 185

Landkreditt Extra

-27 034

0

1 777 179

1 861 842

1 861 842

167 989

40 822

5 399 651

6 484 128

6 484 128

DnB, DN Lik 20 (IV)
Landkreditt Utbytte

Sum

Virkelig verdi

Bokført verdi

Legatenes eiendeler (Bankinnskudd og aksjer/andeler) er bokført i DnS da disse er registrert i DnS sitt navn hos finansforetakene.
Se tilsvarende balanseføring av ansvaret til legatene.
Det norske Skogselskaps ansvar overfor legatene er sikret med pant i eiendommen Wergelandsveien 23B pålydende
kr 20 000 000 datert 31.1.2013 og kr 1 500 000 datert 21.04.2016.

Note 7 Bankinnskudd og garanti

Note 10 Skatt

Av totale bankinnskudd er kr 371 327 bundne skattetrekks
midler innsatt på egen skattetrekkskonto.
Legatenes eiendeler – bankinnskudd består av bankinn
skudd i DnS sitt navn, men som disponeres av legatene.
Posten motsvares av gjeld til legatene. Renter tilføres for
pliktelsen til legatene og resultatføres ikke.

Årets skattekostnad

Note 8 Egenkapital
Egenkapital 01.01.

Annen
egenkapital
1 537 538

Årets resultat
Egenkapital 31.12.

Sum

-17 491

1 520 047

1 520 047

2020

2019

Rovviltbrosjyre

14 000

14 000

Særtrykk LMD

75 000

75 000

179 447

179 447

Diverse

58 667

58 667

Planteskolenes konsulenttjeneste

539 824

543 789

Sum

866 938

870 903

ÅRSMELDING 2020

Avskrivninger

2020

2019

988 200

906 183

-50 292

-51 318

-198 653

-284 147

Rentekostnader

-24 000

-24 000

Skattemessig resultat

715 255

546 718

Skatt 22 %

157 356

120 278

For mye (-)/ for lite (+) avsatt
skatt i fjor

-22 786

0

14 010 289

14 010 289

16 570

16 570

Resultatført skatt

163 060

136 848

Betalbar skatt i balansen

144 068

128 349

Andre driftskostnader

1 537 538

-17 491

Note 9 Prosjektforpliktelser

Hurdagene

Leieinntekter

Nettoformue
Formueskatt på eiendom,
beregnet
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