
Skogselskapet i Oppland  

Årsmelding 2021 



 

 

 

 

 

 

Påmelding 20 . august 

Velkommen til  

fagdag 20. august 

Innkalling til årsmøte 

Tid: lørdag 20. august 

  kl. 14.30-15.30 

Sted: Sør– Aurdal 
 De som melder seg på vil få tilgang til møtet på mail.  

 

 

 

Saksliste: 

• Velkommen v/Erik Eid Hohle 
• Godkjenne innkalling  
• Valg møteleder og referent  
• Valg to personer til å undertegne protokollen  
• Årsberetning og regnskap (se nettside) 
• Valg (leder, styret, varamedlemmer og valgkomité) 
• Godtgjørelser 
• Eventuelt innkomne saker 
• Avslutning 

Påmelding til arrangementene:   

Scan QR kode med mobil kamera, gå rett inn på nettsidene  

https://skogselskapet.no/fagdag-og-arsmote/  

eller 

E-post: info@skogselskap.no  //  Tlf.: 936 25 728 (May-Sylvi) 

    Ola Gram Dæhlen  //  Tlf.: 95 02 69 40 

Med stormskader 19. nov. 2021 som bakteppe. Hvordan skal vi etablere ny skog i et endret klima når vi ser at det blir både 

villere og våtere. Vi må ser framover! 

      Tid: lørdag 20. august 

        kl. 11.00 – 14.30 

Hvor: Heddal i Sør -Aurdal, Ute befaring i vindfelt skog, Langs Vestsidevegen i Hedalen. 
Program:  

Kl.11.00 Kaffe m/noe å bite i 

Kl. 11.30 Fagprogram: 

• Ønsker velkommen: Marit Hougserud. Ordfører Sør-Aurdal 

• Oppsummering etter stormen 19 nov. 2022: Espen Nerødegård 

• Hvordan etablere framtid skog i et endret klima:  

Aksel Granhus, forskningssjef – skog og utmark NIBIO 

• Skogkultur i et endret klima: Bernt Bjørnstad, Skogkurs 

• Stedstilpasset skogbruk: Direktør Trygve Enger Det norske Skogselskap 

13.30 Transport til Nordre Hedalen forsamlingshus. Engevegen 10 forsamlingslokale, for bespisning. 



Glimt fra 2021 



Styrets beretning for 2021 

Skogselskapet i Oppland (SiO)er en ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens mange-
sidige betydning og arbeide for et godt skogbruk. Hovedfokus på de langsiktige skogbruksaktiviteter skjer gjennom 
engasjement og eierskap i Skogplanter Østnorge AS. SiO driver sin virksomhet fra egne lokaler i Biri Planteskole. 
Fra 2016 leier vi kontorplass ved Skogkurs kurssenter Honne. Skogselskapet i Oppland er tilsluttet Det norske 
Skogselskap. 

Styret 
Styret består av: 

Erik Eid Hohle, Brandbu, (styreleder),  
Simen Skarkerud, Gjøvik (nestleder),  
Anette Ludahl (styremedlem)  
Bjørnar Sørbøn, Sør-Aurdal (styremedlem),  
Ingun Therese Braanaas, Nordre Land (styremedlem),  
Silje Ludviksen, Øyer (1. vararepresentant)  
Per A Rognerud, Nordre Land, (2 vararepresentant)   

Styret består av to kvinner og tre menn. Det interne samarbeidet i Skogselskapet i Oppland fungerer godt. I Kontaktutvalget 
for skogbruket i Oppland møter daglig leder og styreleder. Daglig leder, daglig leder deltok på Rådsmøtene i Det norske 
Skogselskap.  

Styrets honorar framgår av regnskapets noter. 
 
Styrets arbeid 

Styret har i tillegg til årsmøtet hatt 5 styremøter og behandlet 34 saker. Styret har hatt fokus på arbeidet med 
informasjon til barn og unge, administrasjonens beretning viser dette. 2021 ble også preget av pandemien Covid 
19 og etter styrets oppfatning er dette håndtert godt av administrasjonen. 

Som eier av Biri Planteskole og største eier av Skogplanter østnorge as (SØ) har styret jobbet i sammen med SØ 
for å videreutvikle eiendommen og selskapet til å være tilpasset et fremtidig plantebehov. Skogplanter østnorge 
AS har leid hele anlegget på Biri planteskole fram til salget 1 november.  

Det er jobbet med å overføre bygningsmassen fra SiO til SØ dette trede i kraft fra 01.11.2021.  Dette øker betyd-
ningen av å drive god eierskaps politikk og at SØ får en god økonomi framover.  

Skogselskapet i Oppland har avtale med Det norske Skogselskap om arbeidsgiveransvaret for daglig ledelse og 
prosjektledelse i Skogselskapet i Oppland. Det medfører at selskapet ikke har arbeidsgiveransvar. DnS admini-
strerer også medlemsarbeidet gjennom drift av et sentralt medlemsregister.  

Økonomi 

Det fremlagte resultatregnskap og balanse, med tilhøren-
de noter, gir etter styrets vurdering en tilfredsstillende 
informasjon om Skogselskapet i Oppland sin drift pr. 
31.12.21. Regnskapet for 2021 viser et driftsresultat på kr 
12 210 321,- og et positivt årsresultat på kr 11 437 180,- 
etter finansposter og avskrivninger. Resultatet er en kon-
sekvens av salget av bygningene i Biri planteskole til SØ 
(se regnskap og noter) Resultatet er satt opp 
under forutsetning om at det er grunnlag for 
fortsatt drift. 
Skogselskapet i Oppland har sterkt fokus på 
finansiering av driften, for på den måten å 
styrke arbeidet med selskapets grunnleggen-
de formål.  

Årsmøtet 2021 

Årsmøtet 2021 ble holdt digitalt grunnet pande-
mien. Tre medlemmer i styret var på valg; Erik Eid 
Hohle styreleder gjenvalgt, Simen Skarkerud, gjen-
valgt, 2 år nestleder for 1 år. Anette Ludahl NY vagt 
for 2 år Vararepresentanter Silje Ludvigsen, og Per A 
Rognerud, gjenvalg, 1 år.  Nytt medlem av valgkomi-
teen ble Torje Bjørke, 

Fagdag ble holt 2 dager senere ved Skolmen-bru 2 
km nord for dokka i Nordre Land. Faglig tema var 
«Hvordan kombinere fredning, vern og bruk av 
skog» det var Steinar Moldal, ved Dovre Handverk-
senter som hadde hovedinnlegget ved brua. 



Styret 

Personalforhold og miljø 

Skogselskapet i Oppland har gjennom året innleid Ola Gram Dæhlen i 0,8 årsverk som daglig leder av selskapet. 
Som daglig leder arbeidet han også med prosjektarbeid som «Planteskolen», «Skog og klima», «Lære med Sko-
gen» og «planteforedling». Han har også 0,2 årsverk i Det norske Skogselskap som Internasjonal kontakt. Stilling. 
I stillingen som informasjonsansvarlig er May-Sylvi Skinnerlien leid inn fra DnS i 0,8 årsverk, hun har 0,2 stilling 
som kommunikasjonssansvarlig for DnS. Regnskapsføring leies av Skogbrukets Kursinstitutt.  Arbeidsmiljøet vur-
deres som godt og selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet.  

 

 

Skogplanter østnorge as (SØ) 

Erik Eid Hohle og Per Rognerud sitter i styret for Skogplanter østnorge as (SØ), valgt av Skogselskapet i Oppland. 
(Vedtektene fordrer forøvrig ikke lenger direkte eierrepresentasjon i styret men det blir sett som hensiktsmes-
sig). 

Skogplanter østnorge as hadde i 2021 et ordinert resultat på kr 1 075 406,- som betegnes som et bra resultat 
tross stor vekst i produksjonen/varebeholdningen i 2021.  Salget var i 2021 16 mill. planter, 3 mill. ble kastet 
grunnet pandemien. Planter produsert for 2022 er på 21,5 mill.  

 
 

 

Framtidsutsikter 

SØ vil kunne produsere ca. 22 mil planter i 2022. Det er derfor viktig for Skogselskapet i Oppland å legge til rette 
for SØ behov for solid drift. 

Det er fortsatt viktig at Skogselskapet i Oppland har fokus på å bedre driftsøkonomien, slik at vi også kan drive 
nødvendig utviklingsarbeid. 

 

 

 

Biri 05.04.2021 

 

 

Erik Eid Hohle  Anette Ludahl       Simen Skarkerud 

 

 

Bjørnar Sørbøen             Ingun Therese Braanaas        



Økonomi 



Økonomi 



Økonomi 



Økonomi 



Økonomi 



Økonomi 



Rapport om informasjonsarbeid  
fra ansatte 

Skoleskogdager i Oppland 

I løpet av 2021 har vi hatt 48 Skoleskogdager. Vi har med dette undervist over 2 600 barn og unge, lært dem om skog og på-

virket dem til å kunne ta bærekraftige valg, slik at de ser viktigheten av skogen som ressurs.  

 

De prioriterte satsingsområdene i 2021 har vært å formidle kunnskap om skogens betydning for klima og samfunn gjennom 

aktiviteter som skogplanting, bruk av tre, lokal bioøkonomi, skoleskogdager, bioenergidager m.m.  

Skogselskapet i Oppland takker alle samarbeidspartnere for innsatsen for skog saken i 2021. Spesielt takk til det lokale  

skogbruket i kommunene med skogbrukssjefene i spissen, som deltar med finansiering av arbeidet og deltagelse på våre  

arrangementer.  

Covid-19 
Pandemien har også dette året påvirket oss. Større arrangementer vi pleier å delta på har enten blitt avlyst eller forminsket. 
Noen av skoleskogdagene har blitt utsatt pga. smitte, men vi har for det meste brukt erfaringene fra 2020 og fått gjennomført 
på en god måte med smittevernregler. 
 

Digital skoleskogdag 
Forrige år økte vi vår egen kunnskap på hvordan vi kan nå ut til skoler enda mer digitalt, 
noe vi brukt videre dette året. Det gjelder både informasjon, konkurranser og opplegg til 
skoler. 
Spesielt var Kong(l)e for en dag er sto suksess, da over 630 fra Oppland og over 8 000 
elever over hele landet deltok på en digital skoleskogdag med kongler og trør som fokus.  
 
 
Intensivering av skolebesøk fra i Mai 
Når skolene og kommuner tillot det, i starten av mai, Startet vi med fysiske besøke på 
skolene. Med egne retningslinjer for vask av utstyr, og tett kontakt med de enkelte skolenes regler, vurderte vi det som mulig 
å starte opp igjen.  
Siden større arrangementer ble avlyst, fikk vi tatt igjen noen av de avlyste besøkene.  
10 stk. avtalte skoleskogdager ble avlyst/utsatt denne våren. 
 
TreOmTre  
Fra 1. april – 20. juni har vi arrangert to konkurranser. En skolekonkurranse som handlet om å ta bilder eller film av en god 
uteskoledag og beskrive hvorfor den var bra.  

Foto: Bolig Partner 

https://skogselskapet.no/8-000-elever-pa-kongle-for-en-dag/


 Informasjonsarbeidet 

 

 

Digitale flater 

Vi bruker aktivt nyhetsbrev, nettsider og sosiale medier for å nå ut med informasjon om skogen.  

Vi ser at vi spesielt på Facebook når ut til mange lærere. 

Skogselskapet i Oppland sine nettsider. 

Skogselskapet i Oppland på Facebook.  

Sosiale medier 

Dette året har vi brukt Facebook, Instagram og YouTube aktivt, 

både mot skoler og allmennheten.  

Vi ser at vi når bredt ut med informasjon til forskjellige mål-

grupper. Dette året har vi har lagt ut 134 stk. innlegg på vår 

Facebook side. 

Vi ser at våre Facebook sider når ut til nærmere 108 000 per-

soner, og at våre mest populære innlegg treffer ca. 20 000 

personer. 

Nyhetsbrev 

Vi har sendt ut 10 nyhetsbrev  til ca. 2 500 personer. De har blitt tilpasset ulike 

målgrupper. Vi jobber kontinuerlig for å få flere kontakter og gjorde bl.a. før jul en 

julequiz sammen med DnS hvor vi fikk inn ca. 350 svar og kontakter. 

Til alle skolene har vi også sendt tilbud om Skoleskogdager. 

Medieoppslag 

Vi har dette året hatt xxx forskjellige medieoppslag i OA.GD,  

Avisa-Hadeland, Avisa-Valdres, Nationen og NRK.   

Spesielt saken vi stod sammen om i hele Skogselskapet rundt 

FNs skogdag. 

Pop up og Skoglos turer 

Som et resultat av et år fortsatt preget av pan-

demi, brukte vi gammel erfaring og pakket det 

inn i litt nye opplegg. Resultatet ble mindre ar-

rangementer som tre Skoglos turer med temaer 

og tre pop up arr. Alt tilpasset smitten.  

https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/oppland/
https://www.facebook.com/SkogselskapetIOppland


 Naturbilder tatt av Ingun Th. Braanaas 
styremedlem i Skogselskapet i Oppland 



 



 

Nettside:  

www.skogselskap.no 

Plass til porto 

Følg oss gjerne på Facebook, og vær med å like og spre det vi deler. 

Trykk her. 

________________________________________________________________________________________ 

Nyhetsbrev 

Mottar du ikke nyhetsbrev på mail fra oss?    

https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/oppland/  

Ta kontakt, så fikser vi det.  

Vi sender ut nyhetsbrev 2-4 ganger i året. 

 

Mvh. 
Ola Gram Dæhlen 
Daglig leder 
+47 950 26 940 
Skogselskapet i Oppland 
 
Mail:  ogd@skogselskap.no  

Mvh. 
May-Sylvi Skinnerlien 
Informasjonsmedarbeider 
+47 936 25 728 
Skogselskapet i Oppland 
 
Mail: mss@skogselskap.no 

Kontakt ansatte 

https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/oppland/
https://www.facebook.com/SkogselskapetIOppland/?eid=ARAlFJg-gLkSb-webvsGzZ5xsnVefolWAkcHsPPZwNrcB8_szNgdL-9obw_zoLAA5fkUVEBz8gkRzD8w
https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/oppland/

