Skogselskapet i Oslo og Akershus
Årsmelding 2021

Invitasjon
til alle våre medlemmer

Årsmøte med fagprogram
Onsdag 15. juni
på Eidsvoll Verk
Oppmøte ved p-plassen foran Eidsvoll

sbygningen kl 14:45

Vi går opp til Stallgården
Fagprogrammet starter kl 15:00
av Norges største
Tema: Mathiesen Eidsvold Værk har en tradisjonsrike
den
høre om
skogeiendommer. Vi skal få
og nå.
drift og skogforvaltning før

familiebedriftens
gsamling og vognsamling,
Vi ser først på MEV sin historiske sko sbygningen, hvor vi får en
Eidsvoll
før vi går til Festiviteten, via
fokus på deres skogbruk.
med
MEV
av
sjon
presenta
viteten
kl 17:30 – Middag på Festi
kl 18:30 – Årsmøte

Årsmøtesaker:
1. Åpning ved styreleder
saksliste
2. Godkjenning av innkalling og
3. Valg av møteleder
rive protokollen
4. Valg av to personer til å undersk
årsberetning og årsregnskapet
5. Behandle og godkjenne styrets
6. Valg
for 2023
7. Fastsette medlemskontingent
8. Behandle innkomne saker
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Arrangementet er åpent for gjester.
skoginteresserte!
Ta gjerne med venner, familie og andre
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Styrets melding om virksomheten
Styrets sammensetning
Lars Henrik Sundby, Aurskog-Høland - leder
Astrid Lindstad, Asker - nestleder
Paul Næverlid, Nesodden
Anne Strøm Prestvik, Nittedal
Eivind Engh, Eidsvoll
Eli Tangen Eggum, Ullensaker - 1. varamedlem
Ole Stabekk, Nesodden - 2. varamedlem
Virksomhetens art
Skogselskapet i Oslo og Akershus (SiOA) er en ideell
organisasjon med formål å fremme forståelsen for skogens
mangesidige betydning og å arbeide for et godt skogbruk.
Ved utgangen av 2021 hadde vi 326 medlemmer, 2 færre enn
ved utgangen av 2020. Av disse har 125 betalt årlig støtte/
medlemskap. Vi har kontor i leide lokaler i Wergelandsveien
23 B i Oslo.
Vår viktigste oppgave er informasjonsarbeid, som i første rekke
rettes mot barn og unge, men også mot grunneiere, offentlige
myndigheter og allmennheten for øvrig. Skogens betydning
for klimaet er viet spesielt stor oppmerksomhet.
Skogselskapet i Oslo og Akershus bidrar med leveranser av
skogplanter av topp kvalitet, og med tilbud om å sette ut
plantene for dem som ønsker det. Dette skjer gjennom vårt
eierskap i Skogplanter ØstNorge AS (SØ) lokalisert på Biri.
Skogselskapet i Oppland (SiO) eier resten av selskapet.
Skogselskapet i Oslo og Akershus bidrar med informasjon om
riktig skogskjøtsel, og driver noe oppsøkende virksomhet for å
øke aktiviteten på dette feltet.
Styrets arbeid
Styret har hatt 5 møter og behandlet 25 saker i 2021.
De viktigst sakene har vært:
• Driften av skogselskapet og våre økonomiske plasseringer
• Vårt eierskap i Skogplanter ØstNorge AS
• Styret har gitt innspill i forbindelse med utarbeiding av
ny kommunikasjonsstrategi for hele skogselskapsfamilien.
Endelig forslag til ny strategi ble presentert for Skogselskapets
rådsmøte i november av styreleder Lars Henrik Sundby.
I 2021 har Lars Henrik Sundby og Trond Lohre representert
Skogselskapet i Oslo og Akershus i styret for Skogplanter
ØstNorge AS. Lars Henrik Sundby har også vært nestleder i
styret i Det norske Skogselskap.
Årsmøtet
Årsmøtet for Skogselskapet i Oslo og Akershus ble
holdt 23. september på Sæteren Gård i Bærum, med 28
stemmeberettigede deltagere. Møtet ble utsatt fra 10. juni
på grunn av covid-19. I forkant av årsmøtet ble det arrangert
fagforedrag. Det var 40 deltagere på fagarrangementet.

• Skoleskogdager i grunnskolen
• Individuell veiledning av skogeiere og bønder i prosessen
med etablering av bioenergianlegg.
• Individuell veiledning, fysiske kurs og webinar for
skogeiere, med mål om økt aktivitet i skogen.
• Prosjektledelse i samarbeidsprosjekter med de andre
skogselskapene i Viken.
• Prosjektet JOB:U, hvor vi kurset og ansatte 9 ungdommer
som sommervikarer til arbeid med ungskogpleie for private
skogeiere i Nes og i Lørenskog kommune
• Oppgradering og etablering av naturstier i forbindelse med
et nasjonalt prosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen.
Skogselskapet i Oslo og Akershus har hatt 62 dager med
arrangement i løpet av året, i tillegg til individuell veiledning
og diverse oppdrag, og nådd ut til 556 voksne og 2130 barn og
unge.
Alle større arrangement vi pleier å være med på, og alle
bioenergikursene vi pleier å holde har blitt avlyst eller utsatt
som følge av smitteverntiltak. Flere av arrangementene har
vært helt eller delvis planlagt, ofte i samarbeid med ulike
næringsorganisasjoner og andre organisasjoner, kommuner og
andre skogselskap.
Styret opplever at våre ansattes kompetanser er etterspurt.
Finansforvaltningen
I ekstraordinær generalforsamling i SØ i november i 2021 ble
det gjennomført en kapitalforhøyelse slik at SØ skulle kunne
overta eiendommene på planteskolen fra SiO. Aksjekapitalen
ble økt fra kr 14 000 000 til kr 29 000 000 ved at SiO gikk
inn med kr 10 500 000 og SiOA gikk inn med kr 4 500 000.
Dette medførte at SiO økte sin forholdsmessige eierandel fra
57,1% til 63,8%, og at SiOA reduserte sin forholdsmessige
eierandel fra 42,9% til 36,2%. SiOA sin aksjekapital i SØ er
etter dette kr 10 500 000.
Selskapets kapital har vært plassert i planteskolevirksomhet,
bank og fond. Vorma Økonomi og Regnskap SA er selskapets
regnskapsfører.
Ansatte
Skogselskapet i Oslo og Akershus har hatt to ansatte i full
stilling i 2021: Håvard Midtskogen og Snorre Synnestvedt.
Det er registrert 17,4% sykefravær i meldingsåret.
Styret er godt fornøyd med de ansattes innsats i året som har
gått.
04.2022 Skogselskapet i Oslo og Akershus

Informasjonsvirksomheten
Skogselskapet har også i 2021 hatt stor aktivitet, på tross av
koronapandemi og smitteverntiltak. Noe av det vi har brukt
mest tid på er:

Skogselskapet i Oslo og Akershus
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Informasjonsvirksomheten
For Skogselskapet i Oslo og Akershus har 2021 vært nok et
pandemipreget år, men likevel har vi fått gjort mye godt
arbeid for skogsaken. Våre medarbeidere har gjennomført
62 dager med egne arrangement, og formidlet kunnskap
om skog, tre, bioenergi og klima for 556 voksne og 2130
barn og unge.
Skoleskogdager
Gjennom våre skoleskogdager gir vi barna gode natur
opplevelser og lærer dem om skogens rolle i en bærekraftig
utvikling. På våre skoleskogdager får vi god kontakt med
både barna og lærerne – læringsutbyttet oppleves som bra og
tilbakemeldingene fra lærerne er utelukkende positive.
Alle barneskolene i Akershus fikk i 2021 tilbud om gratis
skoleskogdag for 6. trinn. I løpet av kalenderåret har vi vært
ute med 2113 barn og 150 lærere fra 45 skoler – og hadde
mange flere på venteliste vi dessverre ikke rakk å besøke.
Koronapandemien preget i liten grad vårt tilbud til skolene, og
de fleste skoleskogdagene gikk som ”vanlig”. Vårt tradisjonelle
store arrangement for alle skolene i Nannestad ble nok en
gang avlyst, mens vi fikk gjennomført fellesdagen i AurskogHøland.
Alle elevene vi tar med ut utdanner vi til å bli “skogens
brannvoktere”. Dette er et samarbeidsprosjekt der skog- og
beredskapsaktører jobber for å forebygge skogbrann. Vi har
også et samarbeid med Skoglekene, en konkurranse i regi
av Skogkurs, og har hatt flere skoleskogdager for skoler som
deltar i denne konkurransen. I tillegg har vi hatt et samarbeid
med Norsk Friluftsliv om å prøve ut konseptet Turmat fra hele
verden på en skoleskogdag.
Skogbruk og bioenergi – veiledning og webinar
I 2021 har vi bistått 90 skogeiere og bønder med veiledning i
skogbruk på deres eiendom eller i prosessen med etablering av
bioenergianlegg. I tillegg har vi hatt 7 skogfaglige arrangement
for til sammen 74 skogbrukere.
De siste årene har vi holdt mange innføringskurs og foredrag
om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg, men
koronaen satte dette på pause i 2021.

Snorre på skoleskogdage

Ny aktivitet av året var webinar om skogfond. Vi arrangerte
dette for første gang i samarbeid med Lillestrøm kommune,
og bidro både i planleggingen, til teknisk gjennomføring og
med faglig innhold. I etterkant var vi med under et tilsvarende
webinar i Innlandet. Til sammen nådde vi ut til rundt 200
personer på to kvelder.
Natursti og tur-quiz
Skogselskapet fikk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB
til et nasjonalt prosjekt for å oppgradere naturstier med
Skogselskapets naturstiplakater, og til tiltak som legger til rette
for friluftsliv.
I Akershus har vi både restaurert eksisterende stier og etablert
flere nye. Vi har også satt ut enkeltplakater på flere mye brukte
utfartssteder – med informasjon om skogbruk og oppfordring
til hensynsfull og sporløs ferdsel.

Skogselskapet i Oslo og Akershus
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I tillegg til dette nasjonale prosjektet har vi i samarbeid med
fylkesskogselskapene i Viken prøvd ut et nytt konsept for å
få flere ut på tur: Vi har arrangert tur-quiz, og fristet med
premier og ny kunnskap. De som ønsket å delta måtte reise til
ett av 40 steder rundt om i Viken fylke for å finne QR-koden
til sesongens spørsmål. Vi gjennomførte to runder i 2021,
under friluftslivets uke på høsten og i adventstiden, og så
fullfører vi prosjektet med to runder i 2022. Til dette har vi
fått støtte gjennom Aktiv i Viken og Viken fylkeskommune.
Sommerjobb for ungdom
I 2021 har vi videreført og utvidet vårt JOB:U-konsept, hvor vi
kurser og ansetter ungdom til sommerjobb i skogen. For tredje
året hadde vi prosjekt i Nes kommune, og for første gang i
Lørenskog/Rælingen. Vi ansatte ni ungdommer, fordelt på tre
arbeidslag, som sommervikarer til arbeid med ungskogpleie og
planting for private skogeiere. De fikk kurs i teori og praksis,
og hadde veiledning underveis av erfarne skogsarbeidere.

To av guttene som har vært med i Nes-prosjektet siden
oppstart i 2019 har nå startet eget firma hvor de tar på seg
skogkulturoppdrag. Skogselskapets satsing på å få ungdom i
sommerjobb har altså gitt varige resultater, utover å forbedre
den årlige statistikken på ungskogpleie.
Skogselskapene i Oslo og Viken
I 2021 har vi fortsatt det gode samarbeidet med de andre
skogselskapene i Viken – Skogselskapet i Østfold og
Skogselskapet i Buskerud og Telemark. Det er spesielt viktig
med tanke på å koordinere våre søknader og prosjekter som får
støtte fra Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og
Viken – og så er det veldig positivt både faglig og sosialt.
Vi har også et godt samarbeid med Det norske Skogselskap,
om blant annet naturstiprosjektet, og så har vi deltatt på
skoleskogdager for Oslo-skolene på Sognsvann og julemarked
på Norsk Folkemuseum.

Prosjektene har vært et samarbeid mellom Skogselskapet i
Oslo og Akershus, Nes kommune og Regionkontor Landbruk,
med støtte fra Viken Skog SA og Opplysningsvesenets fond.
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Ny natursti hos Halvor Western,
tidligere daglig leder i Skogselskapet

Våre sommervikarer i prosjektet JOB:U – i Lørenskog

Selveste JOBU

Våre sommervikarer i prosjektet JOB:U – i Nes

Årsmelding 2021

Økonomisk støtte
Følgende har gitt bidrag til vår
informasjonsvirksomhet i 2021:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Viken fylkeskommune
Ullensaker kommune
Aurskog Høland kommune
Lillestrøm kommune
Nittedal kommune
Lørenskog kommune
Rælingen kommune
Follo kommune
Vestby kommune
Nesodden kommune
Bærum kommune
Asker Kommune
Oslo kommune
Nannestad kommune
Hurdal kommune
Mathiesen Eidsvoll Verk
Allmenningsdrift Romerike
Sparbankstiftelsen

Aktivitet 2021
Aktivitetssammendrag
Aktivitet

Antall
Dager

Barn

Voksne

Skogdager for barneskoler
(45 skoler)

51

2113

150

Kurs/foredrag bioenergi og
skogbruk – skogeiere og andre

7

74

Webinar, om skogfond og
skogkultur

2

200

Veiledning/befaring bioenergi og
skogbruk – skogeiere og bønder

90

Rekruttering, skogdager ol.
for ungdom

1

Større arrangement, messer etc

Avlyst pga. korona

Annet (medlemmer)

1

Totalt

62

17

2

40
2130

556

Nedre Romerike skogeierområde
Vi takker for støtten!

Skogselskapet i Oslo og Akershus
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Nyvalgte styremedlemmer: Anne Strøm Prestvik

og Eivind Engh

Avgåtte styremedlemmer: Stian Sandbekkbråten

og Gunnar Fjeld

Fagprogram ute på Sæteren Gård
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Årsmøte 2021
Torsdag 23. september hadde vi årsmøte på Sæteren Gård
i Bærum.
I forkant av selve årsmøtet hadde vi invitert til fagprogram
med tema friluftsliv, skogbruk og kommunikasjon. Det var
over 40 deltagere, så det tyder på at vi «traff» med valg av
tema.

Forsamlingen fikk innlegg fra Dag Olav Brækkan,
Ruteansvarlig marka og naturforvalter i DNT,
Helene Nygaardsvik Ruud og Egil Granum ved
kommunikasjonsavdelingen i Viken Skog, og Knut
Johansson og Halvor Pritzlaff Njerve, hhv. seksjonssjef
Nordmarka og kommunikasjonsrådgiver/videoprodusent i
Bymiljøetaten Oslo kommune

Protokoll årsmøte 2021
Sak 1. Åpning ved styreleder
Lars Henrik Sundby ønsket 28 deltagere velkommen til
årsmøtet.

Styremedlem

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

2. varamedlem

Anne Strøm Prestvik
Ny
Eli Tangen Eggum
Gjenvalgt
Ole Stabekk
Ny

1. varamedlem

2021-2023
2021-2022
2021-2022

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

Godtgjørelser:
Styrets leder
Styrets medlemmer

Sak 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Eli Tangen Eggum og Erik Foss ble valgt til å underskrive
protokollen sammen med styrets leder.

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

Sak 5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og
årsregnskap
Styreleder Lars Henrik Sundby redegjorde for styrets arbeid
i meldingsåret, samt orienterte årsmøtet om status for
Skogplanter ØstNorge AS. Daglig leder Håvard Midtskogen
gikk gjennom de viktigste informasjonsaktivitetene og
regnskapet for 2020 samt våre finansplasseringer.
Det var ingen innvendinger til fremlagte årsberetning og
årsregnskap som viste et overskudd på kr 1 371 501.

Valg av revisor:
Godtgjørelse til revisor:

Vedtak: Årsberetning og årsregnskap ble enstemmig godkjent
av årsmøtet.

kr 25.000 pr år
kr 10.000 pr år

Uendret
Uendret

Nyvalg av Årnes Revisjon AS
Etter regning

Valgkomité 2021
Kaj Jørgensen
Gard Mjaaland
Erik Berger

Valgt
2018
2019
2020

På valg
2021
2022
2023 - Ny

Valgkomité 2022
Gard Mjaaland
Erik Berger
Tore Ruud

Valgt
2019
2020
2021

På valg
2022
2023
2024 - Ny

Sak 6. Vedtektsendringer
Årsmøtet 2020 nedsatte en komité som skulle utarbeide et
forslag til reviderte vedtekter. Komiteen bestod av Thorvald
Ungersness, Siri Bjoner og leder Stian Sandbekkbråten, som
presenterte komiteens forslag for årsmøtet.
Det var ingen innvendinger til forslaget.

Sak 8. Fastsette medlemskontingent
Styret anbefalte at årlig medlemskontingent/støtte settes til kr
350, i tråd med anbefaling fra Det norske Skogselskap.

Vedtak: Fremlagte forslag vedtas av årsmøtet som gjeldene
vedtekter for Skogselskapet i Oslo og Akershus.

Sak 9. Behandle innkomne saker
Ingen innkomne saker.

Sak 7. Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Gard Mjaaland,
medlem av valgkomiteen.
Styrets leder Lars Henrik Sundby ledet valget. Alle valg ble
gjennomført ved akklamasjon.

Annet
Styrelederen takket avtroppende styremedlemmer Stian
Sandbekkbråten og Gunnar Fjeld for deres verdifulle og
konstruktive innsats i styret gjennom flere år

Vedtak: Etter valget er styrets sammensetning følgende:
Styrets leder
Lars Henrik Sundby
2021-2022
Gjenvalgt, også som leder for ett år
Styremedlem
Astrid Lindstad
2021-2023
Gjenvalgt, også som nestleder for ett år
Styremedlem
Paul Næverlid
2020-2022
Styremedlem
Eivind Engh
2021-2023
Ny
Skogselskapet i Oslo og Akershus

Vedtak: Kontingent for medlemskap i Skogselskapet i Oslo og
Akershus i 2022 settes til kr 350.

Bærum 23. september 2021
Eli Tangen Eggum

Lars Henrik Sundby

Erik Foss

Referent Snorre Synnestvedt
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Returadresse:
Skogselskapet i Oslo og Akershus
Wergelandsveien 23 B
0167 Oslo

SKOGSELSKAPET

