ÅRSMELDING 2021

Bilder: 1. klassinger på skoleskogdag og etablering av nye Namsos Frøplantasje.
Foto: Skogselskapet i Trøndelag

Årsmøteinnkalling
side 2.
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Det innkalles herved til
årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag
Onsdag den 29. juni 2022
på Grand Hotel, Steinkjer
Kl. 14.30
Kl. 15.00

Oppmøte og kaffe
Fagseminar «Klimatilpasset skogbruk»
Foredrag ved NIBIO, Skogfrøverket, Allskog og Landbruksdirektoratet

Kl. 17.00
Kl. 18.00

Middag
Årsmøte
Velkommen til årsmøte ved Styreleder Anders Børstad
Velkommen til Steinkjer ved Ordfører Anne Berit Lein
Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2 Valg av møteleder og referent
Sak 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 4 Årsmelding 2021
Sak 5 Regnskap 2021
Sak 6 Årsplan og budsjett 2022
Sak 7 Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer
Sak 8 Fastsette medlemskontingent
Sak 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
Valg av styreleder og nestleder
Valg av revisor
Valg av utsendinger til landsmøtet i DnS i 2024 (valg gjøres i 2023)
Valg av valgkomite

Påmelding innen 24. juni
til rannveig@trondelagenskogselskap.no eller pr. telefon til 47 64 03 66.
Velkommen!
Med hilsen
Styreleder Anders Børstad og daglig leder Rannveig J. Kristiansen
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1. STYRET HAR ORDET
I det vi skriver årsmelding for 2021 foregår en svært alvorlig krig i Europa. Russlands invasjon av
Ukraina påvirker oss og tankene våre. Det er alvor, og krigen bringer Europa inn i ei ny tid. Hvordan
dette vil påvirke skognæringen, priser og markeder gjenstår å se.
Ideell aktivitet
I 2021 registrerte vi igjen økt aktivitet og etterspørsel etter å kunne samle oss om aktiviteter rettet
mot barn og unge, og allmennheten generelt. Noen av de større arrangementene kunne
gjennomføres iht. gjeldende restriksjoner, mens andre valgte å utsette. For vår ideelle aktivitet med
skolene var det meste gjennomførbart etter tradisjonelt opplegg. Samtidig må vi lære av hvordan en
pandemi påvirker vårt virke og vi må utvikle oss etter det. Omfanget av vår aktivitet leser dere i
årsmeldinga.
Salg av arealer på Skjerdingstad
I juni kunne vi signere kjøpekontrakt med Skjerdingstad Næringspark. Nytt næringsliv inntar etter
hvert deler av arealene med bl.a. et par byggevarekjeder. De ligger i andre enden av verdikjeden vi er
en del av. Skjerdingstad ble kjøpt i 1947, og det ble produsert skogplanter der i over 70 år. Vi kan se
tilbake på en epoke med stor verdiskaping for det trønderske skogbruket. Midler fra salget er
allerede investert i ny bygningsmasse på Kvatninga i Overhalla.
Markering av 100 års eierskap på Spjutnes
Den 22. oktober var 35 personer samlet til en skogfaglig markering på eiendommen Spjutnes i
Namsos kommune. 100 år med et aktivt og spennende skogbruk ble gjenfortalt. Og med svært gode
foredrag om tynning, vegvedlikehold, skogkultur og hogsttidspunkt ble det en verdig og hyggelig
markering.
Skogsåret 2021 i Trøndelag
Det ble hogd 949.000 kbm i Trøndelag i 2021. En økning på drøye 100.000 kbm fra året før. Fortsatt
er hogsten på et nivå med gjennomsnittshogsten de siste 100 år. 4,1 millioner planter ble satt ut, og
det er en nedgang på 1 million planter fra året før. Det gjenstår fortsatt 2-3 millioner planter for å nå
et ønskelig bærekraftig nivå. Frøåret på gran ga oss ca. 80 kg nytt frø som styrker frøbeholdningen
for årene som kommer. Det langsiktige arbeidet med frøforsyning ble utvidet med etablering av
Namsos frøplantasje. Ungskogpleien nådde et nytt bunnivå med knappe 22.000 dekar. 27 km med
skogsbilveier ble ferdigstilt, som også er en nedgang. I et år med begrensninger på menneskelig
kontakt så har man tross alt greid å opprettholde noenlunde aktivitet. Forholdene lå absolutt ikke til
rette for aktivitetsøkning innen skogkultur. Skogfondsmidlene har hopet seg opp hos skogeierne, og
har passert 200 millioner kroner. De skal i teorien pløyes tilbake til skogen i langsiktige tiltak. Vi får
håpe at økte tømmerpriser vil føre til økt investeringsvilje og innsats i skogen. Forbedringspotensialet
er stort.
Vi registrerer med glede den store forsknings- og utviklingsaktiviteten som er i Skognæringa i
Trøndelag. Her kan nevnes bl.a. blå-grønt samarbeid som kan gi mange nye og spennende produkter
i fremtiden, basert på råstoff fra skogen. Vi håper dette vil gi en verdiøkning til råstoffleverandøren skogeieren.

Vi vil takke de ansatte for godt samarbeid og godt arbeid i året som gikk.
Styret.
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2. ARRANGMENT OG AKTIVITETER
Skogselskapet har i løpet av 2021 arrangert og tatt del i følgende arrangement.

Skoleskogdager
Skoleskogdag i Solsjøbygda, Orkland
Skoleskogdag med VG2 Skog Mære på Kvatninga
Skolebesøk i Steinerskolen, Trondheim
Skoleskogdag med Steinerskolen, Malvik
Skoleskogdag, Sommmersprell i Stod
Skogdag flyktningetjenesten i Overhalla
Skoleskogdag 1. kl. Snåsa
Skoleskogdag 9.kl Høknes U. Skole, Kvatninga
Skolebesøk i Kvatninga. VG2 SkogGrong
Skogvandringer/skogdager
NTNU-studenter , Sørem i Trondheim
NTNU-tradisjonelt bygghandverk, takspontømmer i Skjørholmskogen,Verdal
Skogeiere, forvaltning -skogsveibygging ,Bjørklivegen , Rennebu
Skogplantedag med ordfører og skogplantere, Melhus
NTNU-bachelorstudenter tradisjonelt bygghandverk, Sørem, Trondheim
Befaring øvingskog med Hogst AS, Sørem , Trondheim
FNs internasjonale skogdag - skogsti, Trondheim Bymark
Contortabefaring RISE-PFI. Sørem og Sandholtan
Friluftslivets dag, Holmen i Steinkjer
Familiedag Sørem, Trondheim
ROT-prosjekt for 8klassinger i Steinkjerhallen
Spjutnes 100 års eierskap. Mange skogtema. Namsos
NTNU - lokalisering av tjæremiler i myr for dendrokronologiske undersøkelser
Besøk av NHO-Trøndelag på Kvatninga
Besøk fra planteskoler og skogforsk. på Island på Kvatninga
Foredrag
NTNU Sustainable mangagement of ecosystem services, Trondheim
Innledning "Skogbruket i 2030" for Statsforvalteren i Trøndelag
Informasjon om skogbruk. Styret i AØF/Folkets Hus , Trondheim
ROT- foredrag om grønn utdanning for lærere v/ Steinkjer U. Skole
Skogstiprosjekter
Hegra festning, Stjørdal (ferdig)
Stavsjøen, Malvik ( Ferdig)
Storøya, Namsos ( ikke ferdigstilt)
Hoøya, Steinkjer (planleggingsfase)
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100 års jubileum på Spjutnes.
Det er 100 år siden vi kjøpte Spjutnes gård på Elvalandet i Namsos kommune. Dagen ble
markert på eiendommen med en skogfaglig vandring med ca. 35 oppmøtte. En innholdsrik
dag med gode diskusjoner rundt temaene tynning, skog og klima, vegvedlikehold,
skogplanteproduksjon og snutebiller, samt frøforsyning. Og sola skinte fra skyfri himmel!
Eiendommen er på 3 230 dekar der 2 600 dekar er produktiv skog, fordelt 80% middels og
høy bonitet og 20% lav bonitet. Skogselskapet kjøpte Spjutnes gård av Johanna Duna enke
etter Peder Duna for 50 000 kr i 1921, noe som ikke var så rent lite penger den gangen.
Formålet med kjøpet var blant annet å anlegge praktiske forsøk, og allerede i 1922 ble det
gjort avtaler med Statens Skogforsøksvesen. I tillegg til forskning har eiendommen blitt brukt
til utdanning i form av ulike skogbrukskurs, der det første plantekurset for lokale
ungdommer ble holdt i 1929. Spjutnes brukes fortsatt den dag i dag til forskning og utvikling
da NIBIO og Skogfrøverket benytter arealer på eiendommen.
Skogbildet på eiendommen var i 1921 preget av kraftig dimensjonshogst, da virke til blant
annet skips master var et aktuelt produkt fra eiendommen. I årene etter kjøpet var driften i
skogen stort sett ved- og rensknings-hogster samt uttak av tusenvis av rå-vedstenger,
gjerdestolper og staur. Det har i løpet av hele eierperioden blitt tatt ut ca. 25 000 m3
tømmer, noe som tilsvarer et snitt på 250 m3 i året. Aktiviteten var på det høyeste på 70-,
80- og 90-tallet med et gjennomsnittlig uttak på 350 – 400 m3/år. Et aktivt skogbruk krever
god veidekning, så på midten av 80-tallet tok vegbyggingen virkelig fart. Det er siden den
gang bygd til sammen 7000 meter med vei. Av annen skjøtselsaktivitet på eiendommen har
det blitt grøftet, tynnet og plantet mye gjennom 100 år. Totalt har det blitt satt ut 380 000
planter, hovedsakelig gran, men også noe furu. Det kan også vises til treslag som
contortafuru og sitkagran, samt flere ulike arter innenfor slektene lerk, hemlokk og edelgran.
Dagens skogbilde gjenspeiler et aktivt skogbruk over lengre tid. Det stående volumet og den
årlige tilveksten har mer enn doblet seg siden midten av 30-tallet, og denne økningen
forventes å fortsette i tiden fremover. Dette gir oss muligheten til å høste 3-4 ganger det
som har vært gjennomsnittet de siste 100 år. Spjutnes-skogen vil øke sitt volum fra 5 til 15
m3/dekar. En økning på 10 m3/dekar tilsvarer et CO2-opptak på minimum 15 tonn. Dette
opptaket er 2,5 gang all CO2 i atmosfæren over Spjutnes. For å nå 1,5 graders målet kreves
det et CO2-opptak likt en volumøkning i skog på ca. 0,5 m3/dekar, og denne jobben gjør
skogen på Spjutnes hvert eneste år!
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Bildekavalkade fra skogdag på Spjutnes.
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Bildene nedenfor viser noen glimt fra vår ideelle aktivitet i 2021.
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3. EKSTERNE PROSJEKTER
Vegplanlegger- og veipådriveraktiviteten ble videreført som et ledd i fylkesprosjektet
«Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn framtid». Arbeidet blir
utført gjennom Sigbjørn Hammer, Hans Christians Borchsenius, Vegard Kjøsnes og Henrik
Selboe. Alle er tilknyttet egne firma og tjenestene kjøpes. I 2021 var veipådrivere involvert i
over 40 veiprosjekt. Dette er arbeid som i hovedsak skjer i forkant av fysisk planlegging. Ikke
alle prosjekt når dit. Vegplanlegger leverte detaljplan for 11 anlegg med til sammen 14 km
vei. Behovet for bedre skogsveier er stort, men oppdragsmengden er begrenset.
2021 var år 2 i rekrutteringsprosjektet TILVEKST som eies av Skognæringa i Trøndelag og er
et resultat av kompetansebehovet som er kartlagt i verdikjeden i Trøndelag. Skogselskapet
har personal- og regnskapsansvar. Det som skiller dette rekrutteringsprosjektet fra tidligere
VELG SKOG prosjekter er søkelyset på hele verdikjeden, dvs. at man inkluderer
industrileddet på bygg og fiber, og dermed flere studieretninger inn i arbeidet. Dette gjør
prosjektet vesentlig mer omfattende og kompleks enn tidligere prosjekter.
Bemanningsutfordringer har preget prosjektet i 2021. Asgeir Murvold var prosjektleder frem
til 1. april, fra da av ble prosjektet ledet av et prosjektteam på 3 personer med Olav
Engelstad i spissen. Prosjektteamet delte på ansvarsområdene skog, bygg og fiber, etter
samme struktur som WOODWORKS Cluster! Olav Engelstad stoppet som prosjektleder
31.12.21, og Trond Karlsen som hadde ansvaret for fiber, stoppet ved utgangen av
september. På tampen av året ble det jobbet iherdig for å få plass en ny prosjektleder og like
før årsskifte ble det landet en avtale med Torgunn Sollid Bolås som i dag jobber i Sintef
InnoCamp. Torgunn har erfaring fra rekrutteringsarbeid, kjenner verdikjeden godt og har et
etablert nettverk prosjekt vil ha nytte av.
Prosjekt Tilvekst har gjennom året prioritert å legge om aktiviteten fra fysiske møteplasser til
mer digital informasjon. Koronasituasjonen har også gjennom 2021 påvirket prosjektets
muligheter og til en viss grad framdrift. Som en konsekvens av dette søkte prosjektet ekstra
midler hos Fylkeskommunen og fikk positivt tilsagn på kr. 500 000 til å utarbeide en ny
nettside, en rekrutteringsplattform. Navnet på nettsiden er TILVEKSTEN.no og vil
markedsføres i starten av 2022. Nettsiden vil være en sentral del av rekrutteringsarbeidet ti
verdikjeden skog og tre
etter prosjektslutt.
Prosjektet er finansiert
med midler fra både
næringa selv og det
offentlige, med Trøndelag
fylkeskommune som den
store bidragsyteren.
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Skogselskapet har i 2021 bistått Skogfrøverket med mange oppdrag, og dette utgjør mye av
vårt arbeid gjennom året. Arbeidet har i år bestått av sanking av podekvist, barprøver,
kongler og frøprøver, poding, stiklinger, anlegg av forsøk, arbeid på foredlingssenteret og
revisjon av flere forsøksfelt både på gran og juletre. Vi har også utført arbeid knyttet til
ordinær konglesanking i det som var et år med rik blomstring på gran. Frøkvaliteten viste
seg å være varierende, og mesteparten av sankinga foregikk i nordre del av fylket.
Skogfrøverket er en viktig samarbeidspartner, og arbeidet blir høyt prioritert siden dette er
viktig for fremtidig frøforsyning i Midt Norge.
Ifm. Foredlingsenteret på Kvatninga har Skogplanter Midt Norge i stor grad bistått.
Skogselskapet hadde ansvaret stiklingeproduksjon i august, hvor 13634 stiklinger ble
klippet og satt i brett. Stiklingene er et ledd i avlsarbeidet på foredlingssenteret og
skal ut i forsøk for testing.
Sammen med Det norske Skogselskap og de andre fylkesskogselskapene deltar Trøndelag i
ulike nasjonale fellesprosjekter. Dette er i hovedsak aktivitet som kan knyttes til vår ideelle
aktivitet, slik som skoleskogdager og større arrangementer.
I 2021 fikk vi etablert 2 nye naturstier med midler fra et sentralt prosjekt i Det norske
Skogselskap. En ved Hegra Festning og en ved Stavsjøen. Her vil vi nevne Hegra
festningsvenner ved Knut Atle Aarbu og Skogeierlaget i Malvik ved Jens Nicholai Jenssen som
primus motorer.
Skognæringa i Trøndelag er en velfungerende og komplett skog- og tre-basert næringsklynge
som har samarbeidet siden 2014. Skognæringa i Trøndelag fikk i oktober 2020 positivt tilsagn
fra innovasjon Norge til et nytt 5-årig ARENA PRO prosjekt, WOODWORKS! Cluster. De er nå
inne sitt andre driftsår og ble i 2021 etablert som en forening. Skogselskapet i Trøndelag har
vært partner siden oppstarten. Les mer på www.woodworkscluster.no.
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4. EGNE EIENDOMMER
Areal og skog
Eiendom

Totalt
areal
1 862

Dyrka Produktiv
mark
skog
217
1 283

Eierskap
siden
1941

Kvatningen, Kråkholten,
Sjåenget, Ravaldsmoen,
Heia, Flasnesmyra
Overhalla
Spjutnes/Hakkmoen,
3 375
20
2 722
1921
Namsos
Sandholt, Melhus
3 390
11
2 243
1959
Skjerdingstad skog, Melhus
789
84
301
1946
Beversmark, Åfjord
1 486
2
1 015
1961
Skjørholmskogen, Verdal
345
339
1939
Åsen Frøavelsgård avd.
66
(66)
1939
Stiklestad
SUM
11 313
400
7 903
Tabell: Oversikt over Skogselskapet i Trøndelag sine eiendommer.

Takst år
2020

2016
2014
2014
2011
2016
-

Totalt har vi 9500 dekar skog. Av dette er 8200 produktivt skogareal - herav 7716 dekar i
bestandslistene. Grovt sett anslås ca. 70 % av produktivt skogareal som drivverdig. 30 % er i
posisjon for evigheten.

Kvatningen, Overhalla.
Skogfrøverkets har et av landets 3 foredlingssenter på Kvatninga. Både veksthus og uteareal
blir benyttet i FOU-sammenheng.
Solcellepanelene produser 70-75000 KWh løpet av året, der 40-45.000 går til eget forbruk og
ca. 30.000 til salg.
Steinuttaket på Sjåenget er nå operativt. Det er inngått avtale med nabo om fordeling, og
uttak forventes å starte opp i mars 2022.
Kråkholten klonarkiv leies ut til Skogfrøverket. Her har det vært aktivitet på planting av
podinger, klipping av grunnstammebar, lauvrydding og kanthogst.
Planting etter hogsten på Ravaldsmoen har vært mislykket pga. snutebiller. Feltet er nå
markberedt og klar for planting til våren.
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Dyrkamarka på Kvatninga leies ut til naboer, og jakta organiseres gjennom Vestre Skage
jaktfelt og Meosen jaktfelt. Fiske i Namsen administreres gjennom fiskevaldet Kvatningen/
Selotten. Fiskekort selges via Inatur, i tillegg til grunneiere.
I adm. bygg leies det ut kontorer og fasiliteter til Allskog, Skogkurs og Skogplanter Midt Norge i Administrasjonsbygget. Møterom og sal leies ut gjennom hele året.

Arboretet
Antall treslag er 37. Anlegget er klart for besøkende og grillhuset er benyttet i ulike
sammenhenger. Det er mulig å leie Grillhuset til selskaper, som også inkluderer en omvisning
i det flotte anlegget.
Heia, Overhalla
Flasnesmyra, Overhalla
Hakkmoen, Namsos
Ingen aktivitet
Spjutnes, Namsos
Spjutnes klonarkiv leies ut til Skogfrøverket. Frøprøver fra kloner som tidligere ikke er testet
ble innhentet både ved hogst og klatring. Ca. 20 kongler fra hvert tre med kongler.
Skogfrøverket innhentet også en tidlig kongleprøve for å undersøke frøkvalitet og frømengde
i regionen. Jakt organiseres gjennom Vemundvik Storvald. I 2021 jaktet et jaktlag fra
Namsos på Spjutnes-eiendommen. 100 års eierskap ble markert med skogdag.
Sandholt, Melhus
Jakt administreres av Hovin og Krogstad grunneierlag. Skogsveg administreres av
Sandholtvegen veglag. Skogselskapet deltar for tiden i begge i styrer. Kanthogst ble
gjennomført i hele Sandholtvegens lengde (11 km) i regi av veiforeninga. Dette skal bedre
mulighetene for veivedlikehold, kantrydding samt raskere opptørking av vei.
Senger og noen stoler fra Skjerdingstad ble fraktet til Sandholtan. Det ble gjennomført en
contorta-befaring med RISE-PFI. NTNU-Vitenskapsmuseet tok årring prøver fra
halvkløyvninger i 3 tjæremiler i myr for å finne hogst-år.
Skjerdingstad, Melhus
Planteskolearealet er solgt til Skjerdingstad Næringspark AS. Salg av resterende areal til
naboer er i prosess. Planteskolen ble benyttet til utlevering av planter i 2021. Den siste
planten ble levert høsten 2021. Jakt administreres av Vestre Vassfjell grunneierlag.
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Beversmark, Åfjord
Ingen aktivitet. Kun behov for ungskogpleie etter siste hogst. Ny leieavtale om elgjakt med
Berdal, Vasstrand og Beversmark jaktlag kom på plass for perioden 2022-2024
Skjørholmskogen
Areal til klonarkiv leies ut til Skogfrøverket. Frøprøver fra utestede kloner ble innhentet både
ved hogst og klatring. Ca. 20 kongler fra hvert tre med kongler. Det ble i tillegg foretatt
sanking til ordinær frøforsyning. Skogfrøverket inviterte til skogdag for
Landbruksdirektoratet og de tok del i sankinga.
NTNUs utdanning for bygningsvern fikk tatt ut tømmer til taksponproduksjon.
Stiklestad Frøavlsgård
Det er inngått en opsjonsavtale med Verdal kommune angående kjøp av areal til skoletomt.
På den andredelen av eiendommen pågår reguleringsarbeid til boligformål i samarbeid med
2 naboeiendommer. Det ble planlagt sanking av kongler, men iverksatt først i 2022.
Sørem
Sørem er en eiendom tilhørende Arbeidernes økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) i
Trondheim. Skogselskapet har påtatt seg forvaltningsansvar for skogen gjennom en
forvaltningsavtale. Det er i tillegg inngått en samarbeidsavtale med AØF, Hogst AS og
Skogselskapet som bl.a. skal tilrettelegge for arbeidstrening i regi av Hogst AS. I 2021 ble det
gjennomført opplæring og trening med motorsag og ryddesag. Et plantefelt ble ryddet for
lauv, et felt ble forhåndsryddet/avstandsregulert og det ble hogd øvingstømmer for
bachelorutdanninga i bygningsvern ved NTNU. Det ble avholdt en familiedag som også
inkluderte skogaktivitet. Det ble også en skogdag med masterstudenter på NTNU knyttet til
et fag om økosystemtjenester. Det ble gjennomført en contorta-befaring med RISE-PFI.

Oversiktsbilde over Sørem
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5. SKOGPLANTER MIDT -NORGE AS

Informasjon fra styret – 2021
Styret i Skogplanter Midt-Norge har bestått av:
Styreleder

Erling Gartland
Ståle Solem
Solbjørg Kjølstad
Anders Børstad
Kari Frøseth

Namsos
Midtre Gauldal
Høylandet
Verdal
Trondheim

I samråd med de ansatte er det ikke ansatte representant i styret.
Det er avholdt 7 styremøter, fysisk og digitalt, og behandlet 33 protokollerte saker.
Generalforsamlinga ble avholdt på Mjuklia Gjestegård, Rennebu, i etterkant av årsmøtet til
Skogselskapet.
Det ble en utfordrende produksjons- og plantesesong i 2021. Innreisenekt og stor usikkerhet
i forbindelse med pågående pandemi førte til at de vante sesongarbeiderne ikke fikk
innreise. Det ble dessverre ikke gitt dispensasjoner for dette arbeidet. Dette skapte noen
utfordringer internt i produksjonen, men den absolutte største utfordringa var tilknyttet
jobben med utplantinga. Ingen av våre volumkunder fikk inn sine arbeidere og det ble satt i
gang en storstilt mobilisering med å rekruttere norsk og lokal arbeidskraft. Dette lyktes i noe
grad, men vi kom ikke helt i mål. Plantesalget for 2021 endte totalt på 4,26 mill. planter.
Dette er en markant nedgang fra 2020 på ca. 1 mill. planter.
Etter vårsesongen hadde vi ei sterk forventning om at mye kunne hentes inn under
høstplantinga. Virkningene av innreisenekten og etterdønninger etter en strevsom
vårsesong førte imidlertid til et høstsalg på kun 700` planter, ca. 600`lavere enn i 2020.
Selskapet har hatt en omsetning på kr. 11.274.449. Av andre inntekter utover plantesalg kan
nevnes:
• utleie av arbeidskraft til Skogfrøverket, kr. 436.282.
• salg planteutstyr, kr. 386.984.
Årsregnskapet viser et overskudd etter skatt på kr. 281.697. En justering av lagerverdi bidro
til et positivt årsresultat.
Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift og det bekreftes herved at denne
forutsetningen er til stede.
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Vi har over tid ønsket å modernisere pakkelinja vår og i februar ble det i styret vedtatt en
investering på 6 mill. i robotisert pakking samt tilhørende utstyr. Avtalen var at denne skulle
være i drift og testet i god tid før pakkesesongen. Pandemien førte imidlertid til forsinkelser
på leveransen. Sen start samt mindre kapasitet grunnet testing og opplæring bidro til at
pakkesesongen måtte forlenges med ca. 1,5 mnd. Vi har imidlertid stor tro på at dette er et
steg i riktig retning i den videre utviklinga av planteskolen.
Arbeidsmiljøet ved bedriften er bra, og det jobbes kontinuerlig med å opprettholde et godt
arbeidsmiljø. Bedriften hadde et sykefravær på 1,2 %. Selskapet består av 5 faste stillinger
(derav 1 kvinne). 6 sesongarbeidere (derav 3 kvinner) har vært tilknyttet bedriften gjennom
året. Det er registrert 1 skade med sykefravær på arbeidsplassen i 2021.
I mai gjennomførte vi resertifisering som Miljøfyrtårn. Med dette kan vi dokumentere at
strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og
estetikk er tilfredsstilt.
Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, viser etter styrets
oppfatning et rettvisende bilde av selskapets finansielle og økonomiske situasjon.

Kvatninga 20.april, 2022.
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6. STYRET, MEDLEMMER OG ADMINISTRASJON
Styresammensetning
Styremedlemmer

Kommune

Periode

Anders Børstad -leder

Levanger

2 år 21/23

Ståle Solem

Budalen

2 år 20/22

Erling Gartland

Namsos

2 år 21/23

Solbjørg Kjølstad

Høylandet

2 år 20/22

Kari Frøseth

Trondheim

2 år 21/23

Anders Børstad ble valgt til styreleder for ett år.
Ståle Solem ble valgt til nestleder for ett år.
Nr.

Varamedlemmer

Kommune

Periode

1

Bård Håvard Viken Høylandet

2021-2022

2

Sverre Husby

Orkland

2021-2022

3

Bodil Haukø

Røyrvik

2021-2022

Valgkomité

Kommune

Periode

Arnold Hamstad

Leinstrand

19/21

Olav Wassås

Nærøysund

20/22

Kirsti Haagensli

Steinkjer

21/23

Møter fast i styret

Morten Lien, Støren, ble valgt inn som nytt medlem for Arnold Hamstad.
Revisor
Revisorfirma DELOITTE Steinkjer.

Medlemmer
Det er pr. 31.12.21 har vi 672 medlemmer registret i vårt medlemsregister. Det er 14
medlemmer mindre enn i fjor. Disse knyttes i hovedsak til alderdom eller dødsfall.
Ajourhold av registeret er tidkrevende og er avhengig av tilbakemeldinger fra medlemmer.
Vi ønsker å få registret flere epostadresser, og ber medlemmer spesielt om dette.
Endringer i kontaktinfo eller medlemskap sendes rannveig@trondelgenskogselskap.no eller
ring tlf. 47640366.
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Administrasjon og prosjektansatte
Hovedkontoret er etablert Innovasjons Campus i Steinkjer. Innovasjons Campus er en
samhandlingsarena hvor nærmere 50 virksomheter har sine kontorer sammen med Nord Universitet. Skogselskapet hører til i Landbruksklyngen, i et faglig og sosialt felleskap som vi
er veldig godt fornøyd med. https://innocamp.no/
Den 1. juli 2021 ble Erlend Grande fast ansatt i Skogselskapet, og han skal jobbe 50/50 for
Skogselskapet og Skogplanter Midt Norge. For Skogselskapet skal Grande jobbe med
utviklingsoppgaver i Namdalen, aktivitet av ideell karakter samt følge opp eiendommer og
bygningsmasse. I tillegg skal ha delta i
eksterne prosjekter på lik linje med de
andre ansatte. Erlend avsluttet sin
mastergrad ved NMBU våren 2021 og sist
høst ble han tildelt 50 000kr for beste
mastergradsoppgave fra sitt kull, av
Landbruk- og matminister Sandra Borch.
Vi gratulerer!
Rannveig Jørstad Kristiansen, daglig leder (100 %) – kontorsted InnoCamp, Steinkjer.
Hans Brede (100 %), skogkonsulent – kontorsted Sørem Gård, Trondheim.
Erlend Grande (100%), skogkonsulent- kontorsted Kvatninga, Overhalla.
Asgeir Murvold (100 %), prosjektleder TILVEKST (fra 1.2.2019- 31.3.2021).
Olav Engelstad (50%) prosjektleder TILVEKST (fra 1.4. -31.12.2021).
Anette G. Oppistov (20 %) delprosjektleder TILVEKST (1.4.- 30.1.2022).
Truls Karlsen (20%) delprosjektleder TILVEKST 1.4.-30.9.2021).
Sigbjørn Hammer, prosjekt vegplanlegger 2021.
Hans Christian Borchsenius og Trøndelag Trefelling, prosjekt vegpådriver 2021.
Trøndelag Trefelling. Prosjekt vegpådriver 2021.
Møter
Årsmøte ble i år avholdt den 22. juni på Mjuklia Gjestegård i Rennebu kommune. Ordfører
Ola Øie ønsket velkommen ved å fortelle om kommunen som ressursleverandør og ikke
minst sitt personlige engasjement og interesse for skogen. Styreleder Anders Børstad ledet
årsmøtedeltakerne gjennom en sakliste med ordinære saker. En lydhør og engasjert
forsamling bidrog med gode innspill til videre arbeid. Her kan nevnes medlemsarbeid,
rekruttering og aktuelle tema for media.
Styremedlem Vigdis Hjulstad Belbo ble etter valget takket av etter 9 år i styret. Hun ble valgt
inn i 2012. Vigdis ble styreleder i Skogselskapet i det ekstraordinære styremøte på Holmen
Gård den 22.10.2015, da virksomhetsoverdragelsen av Namdal Skogselskap ble vedtatt. Hun
ble da første styreleder i det nye Skogselskapet I Trøndelag.
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Fagsamling med søkelys på foryngelse og skogsvei
Fagsamlinga ble innledet med en orientering om skogsveier med Rune Saursaunet fra
Statsforvalteren i Trøndelag. Gjennom prosjekt Skogsatsing Trøndelag med
skogsvegpådrivere og vegplanleggere har man de siste årene greid å løfte aktiviteten
betydelig. Investeringsnivået i vei er nå høyt i landssammenheng.
Ada Aas Skjerve fra Rennebu kommune orienterte om foryngelsesprosjektet i
Gauldalsnettverket. Etter en fallende trend i foryngelsesarbeidet, har kommunene innført
en tettere oppfølging av skogeiere med informasjon. Dette har gitt gode resultat og medført
økt aktivitet. En ny utfordring de senere år er kampen mot rødhyll. En ødeleggende vekst
som inntar foryngelsesarealene i stadig økende grad.
Vei var i år hovedtema og fagsamlinga ble avsluttet med en befaring av veganlegget i
Jorlia/Bjørklia. Et veganlegg i 3 etapper som har sørget for veiadkomst til både
gårdsbebyggelse og skog. Veganlegget ble påtenkt allerede på 80-tallet, men det tekniske lot
seg ikke løse den gang. Nye eiere og nye tanker løste dette. Veipådriver Hans Chr.
Borchsenius ledet befaringa og fortalte om samspillet mellom aktørene og prosessen fram til
ferdig vei. Underveis ble det gitt innspill fra skogeier John Arve Nybro og entreprenørfirmaet
Jordet Grustak. Hele veg-strengen ble detaljplanlagt i et generasjonsskifte av
vegplanleggere. Nils Olav Kyllo, nå pensjonert, planla starten på vegen, og vår nye planlegger
Sigbjørn Hammer fullførte. De kunne samtidig informere om samspillet mellom entreprenør,
skogeier og vegplanlegger underveis i bygginga. En viktig bit i anleggsfasen for å få gode
tekniske løsninger. Veianlegget framstår i dag som imponerende både teknisk og som
prosess. Menneskene bak dette fikk overrakt Skogselskaps-capser av pensjonist Tor Morten
Solem - verdens siste fylkesskogsjef. En ildsjel for samarbeid om skog.
Fagsamlinga ble avsluttet med tradisjonell bålkaffe og wienerbrød.
Det ble i 2021 avholdt 3 fysiske styremøter og 4 sirkulære saksbehandlinger, i tillegg til
årsmøte. Til sammen ble 31 saker styrebehandlet.
Landsmøte DnS
Ikke avholdt i 2021.
Rådsmøte DnS
Ble avholdt den 17. -18. november på Gardermoen. Styreleder Line Henriette Holten ønsket
velkommen og takket alle for innsatsen og det gode arbeidet i koronatiden. Sentrale tema
ble vedtak av den nye kommunikasjonsstrategien og en diskusjon rundt nytt
satsningsområde Skog og Skogbruk. Gjeldende satsingsområder/overordnete styringsverktøy
er Skog og Klima, og Skog og Helse. Deretter fulgte presentasjoner fra tre av
fylkesskogselskapene med tiltak og aktiviteter fra deres virksomhet som eksempler på de
ulike satsingsområdene i Skogselskapet.
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7. ØKONOMI

RESULTATREGNSKAP
Noter

2021

2020

Driftsinntekter:

Salgsinntekter
Annen driftsinntekt

2 761 201
20 518 563

2 861 102
3 385 397

23 279 765

6 246 499

1 492 459
2 419 547
2 352 420
666 875

1 581 173
2 058 322
2 918 875
738 159

6 931 300

7 296 529

16 348 464

-1 050 030

56 068
75 396
148 696
435 173

152 714
36 331
21 796
24 364

715 333

235 204

0
179 465
179 465
535 868

0
412 768
412 768
-177 563

Resultat før skattekostnader

16 884 332

-1 227 593

Skattekostnad
Årsresultat

65
16 884 267

31 476
-1 259 069

16 884 267

-1 259 069

16 884 267

-1 259 069

Sum inntekter

8
1

Driftskostnader:

Varekostnad/leide tjenester
Lønn/honorarer/sosiale kostn.
Annen driftskostnader
Avskrivninger

2
3

Sum kostnader
Driftsresultat
Finansposter
Finansinntekter

Renteinntekter
Andre finansinntekter
Aksjeutbytte
Verdiøkning/-reduksjon av finansielle omløpsmidler
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Verdired. av markedsbaserte finansielle oml.midler
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

OVERFØRING OG
DISPONERING
Overført annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERING

5
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BALANSE
Note

31.12.2021

31.12.2020

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

189 248
866 434
47 000
14 664
72 500
25 000
21 538 422
0
190 018
0
0
95 005
1

269 248
902 535
47 000
14 664
25 000
25 000
22 145 445
1 425 182
190 018
1 861 773
500 000
54 380
1

23 038 292

27 460 246

3 350 651
300 000
5 349 000
185 504
244 255

3 585 763
300 000
5 349 000
185 504
247 480

9 429 410

9 667 747

32 467 702

37 127 993

Kundefordringer
Opptjent, ikke fakturert inntekt
Andre kortsiktige fordringer

349 629
1 320 999
9 255

228 417
436 000
34 720

Sum kortsiktige fordringer

1 679 883

699 137

2 262 979

1 827 806

2 262 979

1 827 806

11 061 959

5 299 212

Sum bankinnskudd

11 061 959

5 299 212

SUM OMLØPSMIDLER

15 004 821

7 826 154

47 472 523

44 954 147

Eiendeler
Varige driftsmidler

Skogeiendommer
Namdal Adm bygg
Namdal Spjutnes Skog
Namdal Hakkmoen
Namdal Kvatningen gård
Namdal Heia gård
Kvatningen Planteskole ny Driftsbygning
Driftsbygning Skjerdingstad
Bygninger Sandholtan
Boligeiendom Skjerdingstad
Grunnareal Skjerdingstad
Verktøy/inventar

Åsen frøavlsgård
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler

Lån til Skogplanter Midt-Norge

6

Lån Engan Veglag SA

Aksjer Skogplanter M-N
Andre Aksjer og andeler
Skogfond

4/6
4

Sum Finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
Omløpsmidler
Fordringer

Markedsbaserte aksjer

4

Sum investeringer
Bankinnskudd
Bankinnskudd

Sum eiendeler

7
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GJELD OG EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Egenkapital

Opptjent egenkapital

5

44 194 741

27 310 474

44 194 741

27 310 474

0
2 123 367

14 196 787
2 211 840

178 154

178 154

2 301 521

16 586 781

Annen kortsiktig gjeld

358 268
0
382 704
235 289

524 795
9 321
260 457
262 319

Sum kortsiktig gjeld

976 261

1 056 892

3 277 782

17 643 673

47 472 523

44 954 147

Sum fri egenkapital
GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Tilskudd Innovasjon Norge
Øvrig langsiktig gjeld
SUM LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter

Sum gjeld

Sum gjeld og egenkapital

8
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NOTER TIL REGNSKAPET 2021

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og note opplysning.
Årsregnskaper er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk
for små foretak.
Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper om historisk kost, fortsatt drift og
forsiktighet.
• Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende
• Inntekter resultatføres når de er opptjent
• Markedsbaserte finansielle instrumenter er vurdert til markedspris.
• Utgifter sammenstilles med, kostnadsføres samtidig med inntekter som utgiftene kan henføres til.
Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
• Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset levetid
avskrives lineært.

Note 1 Inntekter/kostnader etter funksjon
Eiendom og
kapital

Skogene

Infoarbeid

Administrasj
on

Erlend

Styret

Salg/tilskudd/refusjoner

17 139 646

21 484

29 448

332 256

87 706

193 358

Sum inntekter

17 139 646

21 484

29 448

332 256

87 706

193 358

Driftskostnader
Finansposter
Resultat

522 262
651 198
17 268 582

29 394
0
-7 910

99 128

465 396
-228
-133 368

263 682

344 339

Vegplanlegger Skogkons

-69 680

Vegpådriver i
Trøndelag

Spjutnes
gård

-175 976

Sandholtan
hytte

-150 981

Klimaskog

Salg/tilskudd/refusjoner

985 002

1 157 034

576 538

2 500

Sum inntekter

985 002

1 157 034

576 538

2 500

0

7 000

Driftskostnader
Finansposter
Resultat

848 198

1 063 074

613 817

0

10 703

174

136 804

93 960

Prosjekt
tilvekst
Salg/tilskudd/refusjoner

576 730

Adm.bygn.
Kvatningen
202 980

Leie SPMN AS

-37 278

Kvatningen
gård
916 078

2 500

Arboret
3 000

1 049 000

Sum inntekter

576 730

202 980

1 965 078

3 000

Driftskostnader
Finansposter
Resultat

915 630

229 993

1 475 812

49 699

12
-338 888

-115 179
-27 014

374 087

-46 699

7 000

-10 703

6 826

SUM
22 230 761
1 049 000
23 279 761
0
6 931 300
535 803
16 884 263
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Note 2 Lønnskostnader
Lønnskostnader består av følgende poster:

2021

2020

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Sum lønnskostnader

2 181 885
117 668
86 827
33 167

1 869 202
88 081
98 967
2 071

2 419 547

2 058 321

Gjennomsnittlig antall ansatte:
Antall årsverk:

5,0
4,5

Styrehonorar i 2021 utgjør kr 112.000

Note 3 Anleggsmidler

Bokført verdi 01.01.2020

Tilført i året
Avgang i året
Årets avskrivning
Bokført verdi 31.12.2020

Kvatningen
adm.bygg
902 535

Inventar/
utstyr
54 380
64 376

Sandholtan
bygg
190 018

Skoger

380 912
47 500
80 000

36 101

23 751

866 434

95 005

190 018

348 412

4%

20 %

0%

0%

Avskrivningsplan: saldo

Kvatningen
Kvatningen
tekniske
solcelleanleg
installasjoner
g
15 386 283
4 439 995
2 319 167

Kvatningen
nybygg
Bokført verdi 01.01.20

Tilført i året
Avgang i året
Årets avskrivning
Bokført verdi 31.12.2020

Avskrivningsplan:

Bokført verdi 01.01.20

0%

Avskrivningsplan: saldo

222 000

77298

4 217 995

2 241 869

2%

5%

3%

Åsen
Skj.stad
Skj.stad
frøavlsgård grunnareal driftsbygning
1
500 000
1 425 182

Skj.stad
bolig
1 861 773

500 000

1 425 182

1 861 773

1

0

0

0

0%

0%

Tilført i året
Avgang i året
Årets avskrivning
Bokført verdi 31.12.2020

307 726
15 078 557

4%

0%

23

Note 4 Aksjer i andre selskaper
Langsiktige

Antall

Anskaffelseskost

Balanseført verdi

Skogplanter Midt-Norge AS
Andeler Skogbr. Kursin
Andeler Tresenteret i T.
Innskudd i Undesløs Frøplan
Namdal Andel Arboretet
Andeler Skogbrukets Kurssenter
Andeler Grønt Miljø Namdalen
Andeler bevaring Finsåshistorien
Andeler Allskog SA

5 349 000
1
1
1
50 000
32 000
500
2 500
100 500

5 349 000
1
1
1
50 000
32 000
500
2 500
100 500

Sum bokført verdi 31.12

5 534 503

5 534 503

Antall
Markedsbaserte

DnB NOR ASA
DnB NOR ASA
Pareto Eiendomsinvest Nordic AS
Prime Office Germany AS

Orkla ASA
Norske Skogindustrier ASA
Revewable Energy Corporation ASA
Norsk Hydro ASA
Golden Ocean Group Ltd

1 301
1 749
1 978
5
3 300
2 000
110
2 600
164

Sum aksjer balanseført 31.12
Antall
Verdipapirfond

ODIN Europa C
ODIN Global C
ODIN Norge C

Fidelity European Growth Fund
Sum verdipapirfond
Sum aksjer/verdipapirfond 31.12

941,2519
786,5004
81,7618
13,75370

Anskaffelse
kost

76 768
27 055

301 024
110 400

Markeds
verdi

263 973
354 872
122 007
433
289 179

198 193
211 833

1 964
180 466
13 607

925 273

1 226 501

Anskaffelses
kost

Markeds
verdi

80 750
80 750
161 500

240 763
385 063
408 146
2 505

323 000

1 036 477

6 782 776

7 797 481
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Note 5 Egenkapital
Egenkapital pr 1.1.

27 310 474

28 569 544

Årsresultat
Egenkapital pr 31.12.

16 884 267

-1 259 070

44 194 741

27 310 474

Note 6 - Fordringer på konsernselskap/transaksjoner nærstående
Fordringer som forfaller senere enn ett år:
Langsiktig lånefordring Skogplanter M-Norge AS kr 3.100.651
Lånet er rentefritt, og det er ikke nedbetalt på lånet i 2021. Renter er lagt til saldo.
Selskapet leier ut bygg til heleid datterselskap Skogplanter Midt-Norge AS. Sammen med salg av andre
tjenester utgjør dette totalt kr 1.762.854 i 2021
Skogplanter Midt-Norge AS har et årsresultat på kr 281.697 i 2021 og en egenkapital pr 31.12.21
på kr 12.688.603

Note 7 - Bankinnskudd
Skattetrekks midler utgjør kr 88.392 av beløpet.

Note 8 Offentlig tilskudd
Selskapet har mottatt kr. 2.500.000 i investeringstilskudd fra Innovasjon Norge vedrørende investering
i ny driftsbygning Kvatningen. Tilskuddet resultatføres i takt med avskrivningen av investeringen
i prosjektet. I 2021 er det inntektsført kr 88.473. Tilskuddet er bruttoført i regnskapet som
langsiktig gjeld. Tilskuddet er gitt med tilbakebetalingsforpliktelse 5 år fra utbetaling.
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8. REVISORS BERETNING
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9. VEDTEKTER FOR SKOGSELSKAPET I TRØNDELAG
Vedtekter for Skogselskapet i Trøndelag
Vedtatt på stiftelsesmøte i Hegra den 9. juni 2006
Godkjent av Det norske Skogselskap den 13.09.06.
Sist endret: Årsmøte 31.5.2011

§ 1 Selskapets formål.
Skogselskapet i Trøndelag er en ideell organisasjon, som skal arbeide for økt verdiskaping og for en
langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen, samt bidra til å fremme forståelsen for skogens
mangesidige betydning.

§ 2 Selskapets kontoradresse.
Skogselskapet i Trøndelag sin kontoradresse er Steinkjer.

§ 3 Medlemskap.
Som medlemmer av Skogselskapet i Trøndelag kan opptas enkeltpersoner og juridiske personer (lag,
foreninger, bedrifter, m.fl.).
Medlemmer som tross påkrav, ikke har betalt medlemskontingent, betraktes som uttrådt av
skogselskapet.
Medlemmer av Skogselskapet i Trøndelag vil samtidig være medlemmer av Det norske Skogselskap.
Skogselskapet står tilsluttet Det norske Skogselskap.

§ 4 Selskapets administrasjon.
Selskapets administrasjon bestå av den bemanning styret bestemmer.
Selskapets administrasjon er underlagt styrets ledelse. Administrasjonens ledelse representerer
selskapet utad i saker som naturlig inngår i den daglige ledelse av selskapet og kan meddeles prokura
av styret (fullmakt til å opptre på vegne av selskapet i alt som hører til driften av dette, i samsvar
med Lov om prokura av 21.06.85).

§ 5 Styrets sammensetning og valg av styre.
Skogselskapet skal ha et styre på 5 medlemmer, med 3 varamedlemmer. Valg av styremedlemmer og
varamedlemmer skjer på selskapets årsmøte. Styret og varamedlemmene velges blant selskapets
medlemmer. Som styremedlemmer kan også velges juridiske personer (den som vedkommende
juridiske person utpeker).
Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år av gangen. Styremedlem kan kun velges for inntil 3
valgperioder i sammenheng. Ved spesielle tilfeller kan styremedlem velges for ytterligere en
valgperiode. Styreleder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av
gangen. 3 varamedlemmer i rekkefølge velges for 1 år av gangen.
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Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Medlemmene har plikt til å stemme
og vedtak blir gjort med stemmeflertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

Styremedlem skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik personlig
betydning for egen del eller noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha fremtredende
personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for selskapets daglige leder.
Styremedlem har rett til å tre tilbake før valgperiodens utløp dersom særlige grunner foreligger.
Styremøte avholdes så ofte det er nødvendig og ledes av styrets leder. Innkalling til møter skal skje
med minst 1 ukes varsel, sammen med saksliste og saksutredning.
På styremøtet har administrasjonens ledelse møte og talerett. Selskapets administrasjon skal
forberede de saker som skal behandles av styre, i samråd med styrets leder.
Det skal føres skriftlig protokoll fra styremøtene. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakere,
behandlingsmåten og styrets beslutninger.

§ 6 Styrets oppgaver.
Styret skal sammen med administrasjonen forestå den daglige ledelse av selskapet. Dette innebærer
ivaretakelse av selskapets interesser, forvaltning av selskapets midler, faste eiendommer og ivareta
selskapets angitte formål.
Til styret hører ellers følgende saker:
•

Myndighet til å foreta tilsetting og oppsigelse av ansatte, inngå arbeidsavtale, fastsette deres
lønn mv.

•

Skal sammen med administrasjonen være ansvarlig for forberedelsen til årsmøtet og de
saker som i henhold til vedtektene skal behandles på dette.

•

Sørge for at årsmelding og godkjent regnskap sendes til Det norske Skogselskap etter avholdt
årsmøte, eller etter nærmere fastsatt regler.

•

Representere selskapet utad.

•

Ellers behandle saker som etter sin karakter hører inn under styrets ansvarsområde.

•

Føre protokoll over styrets forhandlinger.
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§ 7 Årsmøtet.
Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i selskapet. Årsmøtet holdes hvert
år innen utgangen av juni måned på det sted som styret måtte bestemme. Tid og sted for årsmøtet
kunngjøres på betryggende måte og med minst 3 ukers varsel.
Innkalling til årsmøtet skjer av styret og skal angi de saker som skal behandles.
På årsmøtet har selskapets medlemmer stemmerett
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Returadresse:
Skogselskapet i Trøndelag
Skolegata 22
P-bygget 2.etasje
7713 Steinkjer

SKOGSELSKAPET I TRØNDELAG
Organisasjonsnummer: 990095159
Finansierer etablering av klimaskoger
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