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STYRELEDER HAR ORDET
Kjære medlem, skog-venn og «Skogens
vokter»! Tida, årene og utviklinga går fort,
men jeg skal love at vi i Skogselskapet i
Vestfold gjør hva vi kan for å henge med og
sørge for at vi setter vårt preg på framtida.
Det jobbes jevnt og trutt med å utvikle
Skogselskapet og satse på nye aktiviteter,
samtidig som vi tar vare på våre verdier og
engasjement for å fremme skogens interesser
til hele bredden av folket. Jeg trodde jeg
skulle slippe å skrive om «et spesielt år» i
2021 med samme bakgrunn og forklaring
som i 2020; Covid19, men jammen ble vi ikke
preget av dette også i 2021. På tross av dette
har vi gjennomført aktiviteter og arrangementer på et høyt nivå og samtidig utviklet
Skogselskapet i en retning med økt fokus på
kommunikasjon og formidling til både
medlemmer og alle «de andre» i samfunnet.
Skogselskapet i Vestfold har bidratt aktivt i
dette arbeidet gjennom Anita sin kompetanse og erfaring. Hun har vært sentral i ei
gruppe som har utarbeidet Skogselskapets
nye kommunikasjonsplattform som skal ta
oss mange steg videre i å formidle skogens
og Skogselskapets ubegrensa muligheter for
opplevelse, inspirasjon og verdiskaping.
Dette skal danne et godt og solid grunnlag
for at Skogselskapet skal ta en mer offensiv
og tydelig posisjon i å formidle dette ut til
folket.
Det er med stor grad av en spesiell følelse jeg
skriver denne hilsen til Skogselskapets
årsmelding for 2021. Ja, vi har levd med
mange proklamerte kriser og trusler opp
gjennom årene, og ikke minst blitt minnet på
klima, miljø og bærekraft, ozonlag som
sprekker, økt temperatur, issmelting på
polområdene og mye mer, men krig i Europa
og i vårt nærområde hadde jeg ikke trodd
hverken vi eller jeg skulle oppleve.

Jeg har et stort og inderlig håp om at krigen
stanses, menneskeverdet gjenoppstår og
verdensorden normaliserer seg så vi kan
fortsette å jobbe for en trygg, sikker og
bærekraftig framtid for oss og våre
kommende generasjoner!
Også i år må vi rette en stor takk til alle våre
gode og positive bidragsytere og støttespillere. En stor takk til Jens og Tor Anton, til
alle i skogavdeling i stat og kommune, og
ikke minst til vår daglige leder, Anita, som nå
har gjennomført sitt første hele driftsår. Vi er
svært fornøyde og begeistret for din innsats,
kompetanse og væremåte. Tusen takk for et
aktivt og framtidsretta år i tjeneste for
Skogselskapet i Vestfold - og takk for meg!
Avslutter med et vers (nr 5) fra Ballongvisa,
skrevet av Trond Brænne og en av de første
visene til Maj Britt Andersen. Anbefaler hørt
framført av Daniela Rays som en påminnelse
om vår både skjøre og viktige jordklode, og
det å være venner:
For værda er ein ballong
om vi sjøl må passe på
Å sjøl om vi er mange, må vi dele.
Det skjønner itte vaksne,
men det er en masse små
Som veit at ballonger bør være hele.
Før ballonger er slik en lyt vara varsom med.
Dåmm går så lett i sund,
om itte folk lar dom i fred.
Å itte kan vel noen si at halvparten er min,
No stikk je høl i ballongdelen din.
Ramnes 14.05.2022

Per-Asbjørn Andvik, styreleder

INNKALLING TIL ÅRSMØTET
Skogselskapet i Vestfold 2022
Torsdag 9. juni kl.17.00
Befaring oppmøte: I nærheten av Herstadveien 10, 3090 Hof. Se veibeskrivelse.
Middag og årsmøte: Eidsfoss Hovedgård, Gårdsgata 1, 3095 Eidsfoss

Tid:
Sted:

Program
Kl. 17

Skogbefaring. Fra skogen til Berit Nordby Pettersen har vi utsikt mot Sæteråsen,
som er et vernet skogområde.
TEMA 1 : Naturreservat og frivillig vern av skog - prosessen mot vern og hva skjer
videre med disse områdene?
Vi tar for oss ulike dilemmaer og berører temaet om skoghygiene og skjøtsel i
verneområder og tilgrensende skogområder.
TEMA 2 : Ny PEFC skogstandard er på høring - hva er nytt?
Norsk PEFC Skogstandard inneholder 27 kravpunkter knyttet til hvordan skogeier skal
forvalte og drive skogen. Vi snakker om forvalteransvar, planlegging, hogst, skogbrukstiltak og særskilte miljøverdier som biologisk mangfold og kulturminner.
Fra Statsforvalteren vil Lene Berge fra miljøvernavdelingen, Sanela Jacobsen, Ingrid
Knotten Haugberg og Knut Ivar Løken fra landbruksavdelingen ta oss gjennom de aktuelle
temaene. Mulighet for debatt og innspill underveis.

Kl. 19
Kl. 20 - 21

Middag og kaffe på Eidsfoss Hovedgård
Årsmøte

Saksliste:
1.

Åpning av årsmøtet ved styreleder
Per Asbjørn Andvik
2. Velkommen Vivestad
3. Godkjenning av innkalling
4. Valg av møteleder og referent
5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
6. Årsmelding og regnskap
7. Valg – kfr. valgkomiteens innstilling
8. Medlemskontingent for 2022
9. Eventuelle innkomne saker
10. Orientering ved daglig leder

Av hensyn til bevertningen må vi ha påmelding til årsmøtet
innen 1. juni til vårt kontor, på tlf. 971 44 673
eller e-post: as@skogselskapet.no
Husk å ta med klær og fottøy for utebruk etter været.
Styret ønsker velkommen og håper å se deg på årsmøtet!

Per-Asbjørn Andvik
Styreleder

Anita Sæterøy
Daglig leder

Oppmøte

TALL FRA VESTFOLD
Statistikk fra Statsforvalter i 2021
Skogeierne i Vestfold fremdeles er aktive,
men tatt i betrakting at avvirkningen de siste
årene har vært rekordhøy, et det for liten
aktivitet både når det gjelder planting og
ungskogpleie. Det er lovpålagt og viktig å
sørge for ny foryngelse etter hogst. Det er
viktig for etablering av kvalitetsskog som
utnytter produksjonspotensialet og gir høy
CO2-binding, at foryngelsen følges opp med
ungskogpleie som gir gode vekstvilkår for de
beste trærne av riktig treslag. Alle kommuner
gir 40 % tilskudd til ungskogpleie. Dette,
sammen med bruk av skogfond, gjør at
ungskogpleie er en svært lønnsom investering
i fremtidsskogen.
•
Avvirkning etter eiendomsstørrelse:
Sammenlignet med i 2020, har de minste
eiendommene bidratt med mindre andel av
avvirkningen i 2021. Det totale tømmervolumet var høyere i 2021 enn noensinne, og
det er altså de største skogeierne som har
bidratt til økningen. Det kan skyldes at mange
store skogeiere har hatt betydelige skader
forårsaket av snø og barkbiller. Når disse
skogeierne tar ut tømmer for å redde verdier
og forebygge skader, blir det fort snakk om
store volum. Hogstmaskinkapasiteten og
kapasiteten i markedet er ikke så ulik fra år til
år, og når aktiviteten er stor hos store skogeiere, blir den nødvendigvis mindre hos de
små.
•
Planting:
Det ble plantet ca. 50 000 flere planter i 2021
enn 2020, og arealet som ble plantet til i 2021
var ca. 740 dekar større enn i 2020. Det kan
tyde på at antall planter pr. dekar var noe
lavere i 2021 enn i 2020.
•
Planting etter arbeidskraft:
I 2021 ble 53 % av plantetiltakene utført av
skogeier, og dette utgjorde 31 % av antall
utsatte planter. Det betyr at skogeierne selv
står for plantingen, når det ikke er så mange
planter som skal ut (naturlig nok). Det er verdt
å merke seg at i Sandefjord planter skogeierne
selv hele 46 % av alle plantene.

•
Ungskogpleie:
Ungskogpleieaktiviteten gikk dessverre
betraktelig ned i 2021. I 2020 ble det utført
ungskogpleie på 19 466 dekar i Vestfold, mens
det ble utført på bare 13 126 dekar i 2021. Det
reelle behovet for ungskogpleie er mye høyere
enn det som ble gjennomført i 2020 også, så
dette er et viktig tema: Å øke ungskogpleieaktiviteten. Det har vært et mål i mange år, men
vi har ikke knekt koden. I 2020 var nok Covid-19
en medvirkende årsak til at mange skogeiere
hadde ekstra tid hjemme, og det var skogeierne
som stod for den store økningen i aktivitet fra
2019 til 2020. I 2021 var vi nesten tilbake til
2019-nivå (12 975 dekar i 2019).
•
Ungskogpleie etter arbeidskraft:
Som nevnt over, var skogeiernes egeninnsats
høy i 2020. I 2021 stod skogeierne fremdeles for
ungskogpleien på 48 % av det behandlede
arealet (mot 56 % i 2020), og det er en høy
andel, men entreprenørene/skogeiersamvirkene behandlet også et betydelig mindre
areal i 2021 enn 2020 (nedgang på drøyt 1 700
dekar). Årsaken til at entreprenørene/skogeiersamvirkene har gjennomført mindre ungskogpleie enn tidligere, er at de i mangel på
arbeidskraft måtte prioritere planting. De
produserte plantene må kastes om de ikke
plantes ut. Det er sannsynligvis tilgang på
arbeidskraft, både skogeiers og entreprenører/
skogeiersamvirkers, som er hovedårsaken til lav
ungskogpleieaktivitet. Å stimulere til å
prioritere slikt arbeid er en vesentlig oppgave.
Et annet høyaktuelt tema å nevne, er dessverre
skogskader. Den store granbarkbillen har gjort
betydelige skader i hele Vestfold i de siste 3
årene. Det er veldig viktig at skogeierne følger
med i egen skog og bestiller hogst for å redde
verdier og hindre at skadene sprer seg.
Ingrid Knotten Haugberg
seniorrådgiver
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

TANKER RUNDT:
Betraktninger fra en hogstflate
Med utsikt over skogkledte åser sitter jeg på
en hogstflate og ser en flik av det gigantiske
naturrestaureringsprosjektet som har
resultert i skogene vi har i Norge i dag.
Det er vanskelig å forestille seg hvor
uthogget skogene var for bare hundre år siden.
Beiting, gruvedrift og industri, skipsbygging og
eksport av tømmer og trelast, og enorme
mengder fyringsved gikk med til alle slags
formål. Det var dyrket innmark der det i dag
står skog, og selv i utmark som i dag regnes
som utilgjengelig og ulønnsom, ble det hugget
og drevet fram tømmer og brent kullmiler. Bare
et par prosent av skogarealet i Norge er uten
spor av menneskelig aktivitet. Overavvirkning
over mange år førte til mangel på industrivirke,
og mange steder mangel på ved og virke til
husholdning og håndverk. For å sikre den
framtidige tilgangen på tømmer ble det derfor
for omkring hundre år siden, satt i gang en
storstilt gjenoppbygging av skogene i hele
landet.
Å forstå hva som har hendt i skogen er ikke
bare historisk interessant. Det gjør også noe
med måten vi opplever naturen. Vi har dannet
oss et inntrykk av at biologisk mangfold er
statisk; at det uforanderlige er det ideelle, og at
bevaring betyr å holde fast på et situasjonsbilde. I virkeligheten er forholdet mellom
artene i naturen i stadig endring fordi jordas
naturlige og menneskeskapte klimatiske og
geologiske prosesser aldri tar slutt. Alt liv søker
å tilpasse seg disse endringene.

I dag blir skogens betydning for karbonfangst,
og skogens økosystemer og artsmangfold
tillagt stor vekt, og det blir stadig mer fokus på
å frede skogarealer. Og det kan nettopp være i
vekslingen mellom skog som blir hogget,
plantet og vokser seg stor, og områder som blir
fredet for inngrep, at både karbonfangst og
artsmangfold fremmes. På hogstflatene
utfolder det seg et annet liv enn i den skyggefulle skogen. Gras, urter og løvtrær gir næring til
dyr og fugler, og er viktig for pollinerende
insekter. Sopp og insekter bryter ned kvist og
stubber og fører næring og karbon tilbake til
jorda. Bærplukkere og dyr vet hvor blåbær og
tyttebær vokser. Den skyggefulle og fuktige
gammelskogen har sine viktige økosystemer.
Det har også de åpne flatene der sollyset
slipper til.
Det var Staten og skogeierne som tok initiativ
til gjenoppbyggingen av skogene. Fisk, tømmer
og skipsfart var Norges økonomiske ryggrad, og
skogbruk hadde stor politisk interesse. I dette
nasjonale prosjektet ble Skogselskapene
etablert. De produserte skogplanter,
mobiliserte befolkningen til å plante, og
allerede på den tiden opplyste de om skogens
betydning for natur, rekreasjon og økonomi.
Dagens skognæring, forskning og myndigheter
er i faglige og politiske prosesser om
foryngelse, hogstformer og skogvern. På den
måten blir naturrestaureringen som begynte
med gjenoppbygging av skogene for over
hundre år siden videreført.
Skogselskapene har fortsatt et minst like viktig
samfunnsansvar i dag: Det er behov for
kunnskapsformidling når nedarvet kunnskap
om skogbruk blir stadig mindre. Vi trenger
ideelle pådrivere for skogen og naturen som
skal forvaltes - med hensyn til både produksjon,
friluftsliv og fredning.
Ellen Finne
Skogselskapet i Vestfold
Mai 2022

STYRETS BERETNING
Virksomhetens art
Skogselskapet i Vestfold er en ideell
medlemsorganisasjon og er tilsluttet Det
norske Skogselskap. Vår virksomhet er
nedfelt i selskapets strategi og har følgende
visjon og hovedmål:
Lorem ipsum
Alle mennesker skal oppleve skog som en
verdifull kilde til livskvalitet.
Skogselskapet skal arbeide for at skogen bidrar
til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.
Styrets arbeid
Styret har vært samlet til fem styremøter og
behandlet ti saker i meldingsåret.
Saker Lorem
av spesiell
interesse:
ipsum
Ny daglig leder
Ny daglig leder, Anita Sæterøy, har brukt
deler av året til å gjennomføre arrangement
med skog som tema, både for store og små. I
tillegg har det gått med en del tid til å sette
seg inn i skogfag og Skogselskapets plass i
skog-Norge. Tor Anton har fortsatt, etter
avtale, som ansvarlig for skogeiendommene,
og bistått Anita ved behov.

Mulige samarbeidspartnere
Viken skog har tidligere formidlet at de vil se
positivt på en søknad om økonomisk støtte
til arbeidet med skoleskogdager, og oppfordret til økt samarbeid med skogeierlagene
i fylket. På deres oppfordring har vi fulgt opp
ved å gå i dialog med skogeierlagene for et
tettere samarbeid. Samarbeidet har
imidlertid vist seg å dreie i retning av
formidling rettet mer mot lite aktive voksne
skogeiere og allmennheten, da dette ser ut til
å være et stort behov og en gruppe det kan
være utfordrende å nå ut til. Dette vil vi
sammen gjøre noe med, for å sørge for økt
aktivitet og bevissthet rundt bruk av skog. Vi
skal selvsagt fortsette å arrangere skoleskogdager også, og ser på flere ulike måter vi kan
sørge for langsiktig økonomisk trygghet i
arbeidet vårt på. Et godt samarbeid med
både Skogkurs, de andre fylkesskogselskapene, lokale skogeiere, fylkeskommunen, kommunene og statsforvalter i
forbindelse med temadager og skoleskogdager vil forhåpentligvis kunne gi oss gode
muligheter inn i fremtiden.
Eiendommer
1) Skjeldrum skog i Drammen
Det har ikke vært noen aktivitet i skogen i
meldingsåret.
Etter gjentatte forsøk på å få til en løsning i
Jordskifteretten om gjennomføring av felles
tiltak for opprusting av driftsveien og
etablering av velteplass for tømmer, har
saken enda ikke blitt avsluttet. Vi har fått
medhold i jordskiftesaken, men vedtak ift å
starte tiltaket og opprustning av veien
uteblir. Vi avventer jordskifteretten og deres
innkalling til møte. Vi har noe hogstmoden
skog, men dette haster ikke. Hadde vi hatt
tilgang til veien, hadde vi nok likevel avvirket
noe av dette.
Denne skogen er å betrakte som en nærskog
for befolkningen i området. Den har verdi for
innbyggerne, og vi kan bruke den som en
arena for friluftsliv og formidling i form av
planlagt oppgradert natursti og mulig
samarbeid med den lokale klatreklubben.

2) Seterskogen i Andebu
Tørkesommeren 2018 har fått store
konsekvenser for Seterskogen også i 2021.
Her er mye tørkesvak mark og det har ført til
ytterligere tørke- og billeskader på granskogen før hogsmodenhet. Nord for snuplassen innerst i Skatvedtveien så vi oss nødt
til å ta ut ca. 15 da på grunn av billeangrep.
Hele Seterskogen er på ca. 500 mål. Ungskogpleie har vært utført jevnlig over de to-tre
siste årene.
Før sommeren 2021 gjennomførte vi en solid
dugnad med godt oppmøte, der vi skiftet tak
på gapahuken og rettet den opp. I tillegg
fjernet vi store mengder kvist etter hogst
oppe på åsen bak setra. Området er tenkt
brukt som utekonsertområde og til andre
friluftsaktiviteter. Vi fikk låne en stor og
kraftig Timberwolf flishugger fra Anton’s
Timber AS, noe som virkelig fikk fart på
arbeidet. En stor takk sendes til Anton’s
Timber AS for deres generøsitet.
Råte i nordveggen på hytta på Skatvedtsetra
ble kartlagt og ny vegg planlagt. Arbeidet
skal gjennomføres av Tor Anton Andersen og
Vidar Flåteteigen i løpet av 2022.
3) Haugen skog i Sandefjord
I Haugenskogen har vi også i 2021 vært
heldige å ha Jens Stenklev på plass. Han
legger ned mye frivillig arbeidstid som
vaktmester for gapahuken, skogskjøtter og
arrangør av faste skoleskogdager for flere av
de nærliggende skolene til Haugen. Både
skogen og gapahuken i Haugen er godt
innarbeidede turmål, og beliggenheten er
forholdsvis bynær.
Et mindre ungskogfelt på ca. 4,4 da ble
avstandsregulert sør i teigen.

Litt om informasjonsvirksomheten
Skogdager i Seterskogen og Haugen
Vi mottok 150 000 kr i støtte fra Sparebankstiftelsen til gjennomføring av skoleskogdager i Sandefjord kommune. Gjennom
denne støtten kunne vi tilby en skoleskogdag
gratis til skolene som ønsket det, og til tross
for fortsatte koronarestriksjoner, fikk vi
gjennomført til sammen 17 skogdager - både
i våre gapahuker og de ulike skolenes
nærområder. Over 600 elever fra femte trinn
pluss lærere fikk en positiv og innholdsrik
dag i skogen og lærte om godt skogbruk og
forståelsen av hva vi sammen forvalter.
Anita, Jens og Tor Anton gjennomførte alle
skoleskogdagene sammen, og Anita har fått
lære fra to som har drevet dette arbeidet på
en flott måte i mange år.
Den store plantedagen
Vi gjennomførte en større plantedag i Seterskogen på våren, med ca. 50 elever fra 5.
trinn ved Andebu skole. Plantedagen var en
del av en landsomfattende kampanje og i
samarbeid med bransjeinitiativet Tenk Tre.
Medlemmer
Ved årsskiftet var det registrert ca. 280
medlemmer. Medlemstallene har i mange år
vært synkende for Skogselskapet på landsbasis, og det jobbes i hele organisasjonen
med strategi og kommunikasjon for å kunne
møte dagens skogbruker, friluftsfolk og
andre, slik at vi når frem med budskapet vårt.
Ikke minst har det vært viktig å se nærmere
på hvordan vi fremstår som organisasjon i vår
tid. Det er gledelig å kunne melde at
medlemstallet sakte er på vei oppover, og for
å få enda flere medlemmer fortsetter vi
satsningen på flere skogfaglige og familierettede arrangement.
Mange av våre medlemmer, også de
livsvarige, innbetalte medlemskontingent i
meldingsåret og det er styret svært
takknemlig for.

Naturstier i Vestfold
Det norske Skogselskap mottok 2 millioner
kroner til naturstier og aktivt friluftsliv av
Sparebankstiftelsen DNB. Midlene skulle
brukes over hele landet og bidra til
oppgradering og nyetablering av naturstier
og leirplasser. Økt kunnskap om det
skogmiljøet man ferdes i gir en ny dimensjon
til opplevelsen man får ved å ferdes ute.
Befolkningen blir mer og mer urbanisert og
fjerner seg fra naturen. Dette tiltaket
tilrettelegger for naturopplevelser - også for
de som ikke er vant til å ferdes i naturen.
I Vestfold er det tre turområder som har blitt
befart og fått tildelt natursti, gjennom
Skogselskapet:
•
Holtekjæråsen, Tjøme
•
Lysløypa i området rundt
Hjertåstoppen, Sandefjord
•
Stokke skianlegg, Storås
Naturstien i Vestmarka utenfor Larvik
Naturstien ble etablert på åttitallet som et
samarbeid mellom Larvik og omegn Turistforening, Larvik kommune, Fritzøe Skoger og
Skogselskapet. Naturstien består av 21 store
infotavler med opplysning om skog, natur og
lokale forhold knyttet til skogen.
Infotavlene bærer sterkt preg av tidens tann,
og etter å ha vært i kontakt med turistforeningen og Fritzøe skoger er det enighet
om at stien har så stor verdi at den bør
restaureres.

Ny daglig leder har befart deler av stien
sammen med tidligere daglig leder og Ellen
Finne fra styret. Det er satt av penger til
restaureringsarbeidet, men prosjektet har stått
på vent i 2021 på grunn av tidsmangel.
Skogselskapets nye kommunikasjonsstrategi
Gjennom 2021 har en egen kommunikasjonsgruppe, bestående av May-Sylvi Skinnerlien fra
Skogselskapet i Oppland, Kjersti Aurora
Kolstad fra Det norske Skogselskap og Anita
Sæterøy fra Skogselskapet i Vestfold, arbeidet
mot en felles kommunikasjonsstrategi for
Skogselskapet som helhet. Det har lenge vært
etterspurt en felles strategisk retning i vår
organisasjon, og innspillene har vært mange
og engasjerte. En lang og møysommelig
prosess resulterte i et tydelig og retningsangivende dokument som ble endelig vedtatt
på Landsmøtet høsten 2021.
Denne kommunikasjonsstrategien vil etterfølges av en handlingsplan som vil utarbeides i
løpet av 2022.
Søndag i skauen
Skogselskapet i Vestfold gjennomførte i 2021
fire Søndag i skauen. Ved hjelp av god
dugnadsinnsats fra både medlemmer og
styret var vi godt bemannet og hadde god
kapasitet til å legge til rette for bra stemning
og hyggelig fellesskap. Målet med prosjektet
er å skape en god lavterskel møteplass for
utveksling av skogprat. Slik kan vi over tid
legge til rette for en faglig og sosial møteplass
der vi skaper økt forståelse for godt skogbruk
og forvaltning blant «folk flest».
Vårt første arrangement ble avholdt på
Skatvedtsetra i Andebu, der vi i slutten av
august hadde en artig og humørfylt stubbekonsert med trubadurduoen Husker ikke, fra
Tønsberg. I september og oktober foregikk
skogdagene i Jarlsbergs skoger, Gullkrona og
Gravåsen, der
C. Nicolaus Wedel Jarlsberg bl.a. fortalte om
Gullkronene naturreservat og hvordan han
forvalter skogen sin. Arkeolog Cathrine
Engebretsen fra fylkeskommunen og vikingskipsbygger Tore Forsberg kunne dra de lange
linjene

tilbake til gamle gravhauger og vikingskipsbygging. Årets siste ble gjennomført ved
gapahuken i Haugenskogen i Sandefjord.
Skogselskapets egen Ellen Finne hadde
ansvaret for søndagens temavandring og
svarte på mange ulike spørsmål om skog og
skogsdrift.
Aktivitetene til barna var populære og godt
besøkt alle dagene. Vanlige aktiviteter har
vært natursti, spikking, kløyving og saging
av ved. Flere av deltakerne deltok på mer
enn en Søndag i skuen. Tilbakemldingene
har vært utelukkende positive.
Økonomi
Resultatregnskapet for 2021 viser et underskudd på kr. 163 950. Dette er en god del
lavere enn i 2020 og skyldes i hovedsak at
ny daglig leder kun er ansatt i 60 % stilling
og at vi mottok 150 000 kr i gave fra Sparebankstiftelsen. Regnskapet er i henhold til
regnskapsloven avlagt under forutsetning
om fortsatt drift. Regnskapet består av en
ideell del og en næringsdel (skogbruk). Det
er den ideelle delen som har vært mest
utfordrende for oss. Vi jobber kontinuerlig
mot økt stabilitet i økonomien rundt vårt
ideelle arbeid.
Årsmøte 2021
Årsmøtet var lagt til forsamlingslokalet
Sagatun i Vivestad den 22. september, og 35
medlemmer og inviterte gjester var møtt
fram. Før årsmøtet hadde vi skogbefaring i
skog- og turområdene rundt gården til
Barbro og Jan Per Stokke i Vivestad.
Tema for årets befaring var «Gårdskogene i
Vestfold – ressurs for gården eller varig
vern? Frustrasjon eller kilde til inspirasjon?»
Tidligere skogansvarlig hos fylkesmann,
bonde og skogeier Johan Christian Haugan
holdt hovedinnlegget og det var mulighet
for debatt og innspill i løpet av turen. Både
Knut Ivar Løken fra Statsforvalter og Ellen
Finne fra Skogselskapet kom med
interessante innlegg underveis, blant annet
rundt temaene juletreproduksjon og skog
med tørkeskader.

Vel framme på Sagatun ønsket styreleder
Per-Asbjørn Andvik og skogbruksansvarlig i
Tønsberg kommune, Rune Nordeide
velkommen. Årsmelding og regnskap ble
opplest og godkjent uten kommentarer og
valgene ble ledet av Magne Gran fra valgkomiteen. Alle valg ble gjort enstemmige,
etter innstilling fra valgkomiteen, ved
akklamasjon.
Medlemskontingenten ble beholdt på kr.
400 pr. år for personlige medlemmer og kr.
800 pr. år for lag og foreninger, da det
jobbes sentralt i Det norske Skogselskap
rundt en felles medlemskontingent.
Daglig leder, Anita Sæterøy, orienterte om
status og ulike satsnings-og fokusområder
for Skogselskapet i tiden fremover. Årsmøtet
ble avsluttet med engasjert idémylding
rundt aktuelle temaer for fremtidige
samlinger i regi av Skogselskapet.
En stor takk gikk til Barbro og Jan Per Stokke
for å stille eiendommen sin til disposisjon
for befaring. Takk også til Jens Stenklev for
positiv dugnadsånd og til Tor Anton
Andersen for flott innsats for Skogselskapet
i Vestfold i året som gikk.

Andebu, 12.05.2022

Per-Asbjørn Andvik
Styrelder

Bjarne Sommerstad
Styremedlem

Anita Sæterøy
Daglig leder

Johan Chr. Haugan
Styremedlem

Morten Tallaksen
Nestleder

Ellen Finne
Styremedlem

TILLITSVALGTE OG
ADMINISTRASJON
Styret i Skogselskapet i Vestfold er etter årsmøtet i 2021 sammensatt slik:
Navn
Per Asbjørn Andvik, Tønsberg (leder)
Morten Tallaksen, Larvik (nestleder)
Bjarne Sommerstad, Sandefjord
Ellen Finne, Larvik
Johan Christian Haugan, Tønsberg

Valgt av
Årsmøtet
Årsmøtet
Årsmøtet
Årsmøtet
Årsmøtet

Periode
2019-2022
2020-2022
2020-2022
2019-2023
2020-2022

Varamedlemmer
Sanela Jacobsen, Sandefjord
Bernt Bonden, Sande

Årsmøtet
Årsmøtet

2021-2022
2020-2022

Valgkomite
Jon Økter, Sandefjord (Leder)
Tor Anton Andersen, Færder
Berit Nordby Pettersen

Årsmøtet
Årsmøtet
Årsmøtet

2020-2022
2021-2023
2020-2023

Revisor
Merkur Regnskap SA v/Hans Arne Risnes
Administrasjon
Anita Sæterøy
Regnskapsfører

Daglig leder og styrets sekretær i 60% stilling
Andebu Regnskapskontor v/Anette Bogevik

Til årsmøte i Skogselskapet i Vestfold

REVISJONSBERETNING FOR 2021
Vi har revidert årsregnskapet med tilhørende årsberetning for Skogselskapet i Vestfold som
viser et underskudd på kr 163.950.
Underskuddet fordeler seg med kr 29.165 i overskudd for skogsdriften og kr 193.115 i
underskudd for den ideelle virksomheten. Driftsresultatet (før finansposter, skatt mv) er hhv
kr 42.435 i overskudd for skogsdriften og kr 238.425 i underskudd for den ideelle
virksomheten.
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med gjeldende lover og god regnskapsskikk i Norge. Vår oppgave er å gi
uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon.
Vi har utført revisjonen ved kontroll av samtlige balanseposter, kontroll av tilfeldig utvalgte
resultatposter, arbeidsgiveravgiftpliktige ytelser og selskapets merverdiavgiftsoppgave.
Årsregnskapet er avlagt med forutsetning om fortsatt drift. Etter vår mening er årsregnskapet
avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen
til Skogselskapet i Vestfold per 31.12.2021. Vi mener likedan at ledelsen har oppfylt sin plikt
til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Uten at det har betydning for det avlagte årsregnskapet vil vi bemerke at selskapets
balanseposter, definert som omløpsmidler per 31.12.21, utgjør kr 2.388.031, mens
omløpsmidlene utgjorde kr 2.474.866 per 31.12.20, en nedgang på kr 86.835. Selskapet har i
denne sammenheng ubetydelig kortsiktig gjeld. Selskapets likviditet er derav god. Som det
fremgår av årsregnskapet og styrets årsberetning er det knyttet størst utfordringer til
finansieringen av den ideelle virksomheten.

Hvittingfoss, den 10. mai 2022

Merkur Regnskap SA

Hans-Arne Risnes
Daglig leder/ARF
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