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Det er medlemmene som er fundamentet for Skogselskapet
i Hedmarks virksomhet. Derfor ønsker vi å ta godt vare på
medlemmene og vi ønsker oss flere som kan støtte det viktige
arbeidet med å spre informasjon om skogen og skogbrukets
betydning for samfunn og miljø.
Vi har både gode medlemsfordeler og flotte vervepremier som vi
håper du setter pris på.

Medlemsfordeler
Som årlig betalende medlem i Skogselskapet får du følgende
fordeler: 
• Medlemsbladet Skog og Miljø 4 ganger i året. 
• Medlemspris på tidsskriftet Norsk Skogbruk 
• 15 % rabatt på alle varer i nettbutikken til Skogselskapet

www.skogselskapet.no 
• Årsmøte og skogdag med aktuelle fagtema
• Være med i arbeidet med å spre kunnskap om skogens positive

verdier 
Skogselskapet i Hedmark har sammen med de andre Skogselskapene
hjemmesider med info om virksomheten vår. Besøk den på
www.skogselskapet.no/hedmark  

Vervepremier
Hjelp oss å verve flere medlemmer til Skogselskapet i Hedmark!
Alle som vil kan bli medlem i Skogselskapet. 
Verv to medlemmer og få tilsendt Skogselskapets kniv
til en verdi av kr 397.
Verv fire medlemmer og få en jakke med Skogselskapets logo
til en verdi av kr 1000.

Send innmeldingen til Skogselskapet i Hedmark til e-post
brh@fmhe.no eller pr brev til Skogselskapet i Hedmark, Pb
4034, 2306 Hamar. Man kan også sende innmelding via hjemme-
sidene våre. Husk å oppgi hvem som har vervet det nye medlemmet. 

Medlemsfordeler og vervepremie

Skogselskapets
kniv.
Foto: Bent
Roger Hegg

Jakke med Skogselskapets logo.
Foto: Skogselskapet i Hedmark
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Årsmøte Skogselskapet i Hedmark:

09:00 Servering av rundstykker/kaffe.
09:30 Velkommen ved ordfører i Rendalen kommune.

Orientering om skogbruket i Rendalen v/skogbrukssjefen.
10:00 Årsmøte for skogselskapet med vanlige årsmøtesaker.
12:00 Lunsj levert av Romenstad gård.
13:00 Fagprogram med befaring.
16.30 Avslutning.

Fagprogram: Gjødsling – et godt produksjonsfremmende tiltak
for skogen i Hedmark

Gjødsling av skog kan være et tiltak for økt tilvekst og dermed økt
avkastning av et skogbestand ved slutthogst. Verdiøkningen gjør
seg gjeldene ved økt diameter- og volumtilvekst. Også i klimasam-
menheng er gjødsling i den senere tid nevnt som et positivt tiltak
for å øke skogens opptak av klimagasser.

Vi legger opp til å kjøre 2 foredrag innendørs før vi legger ut på
befaring.

Foredragsholdere fagprogram:
- Jon Pettersen fra Skogbrukets kursinstitutt. 
- Torfinn Kringlebotn, Fylkesmannen i Hedmark.
- Harald Nordtun fra Rendalen tar oss med på befaring for blant
annet å se på praktiske erfaringer med gjødsling.

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. 

Vel møtt!

Invitasjon til årsmøte med fagprogram
Samfunnshuset Utheim på Undset i Rendalen Kommune

Av hensyn til servering vil vi gjerne ha påmelding
til årsmøtearrangementet innen 17. juni til:
Skogselskapet i Hedmark ved Bent Roger Hegg, e-post:
brh@fmhe.no, tlf: 62 55 12 42 / 952 70 985.
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Skogselskapet
på veg oppover
Etter flere år med prosesser og debatt om Skogselskapets oppgaver,
plass i samfunnet, lokalisering av sekretariatet, organisasjonsstruk-
tur, strategi m.m. er Det norske Skogselskap «på vei oppover». I
den viktige debatten om skogens rolle og betydning for klima har
Skogselskapet gjennom kunnskap og pågående dyktighet fått en
ledende rolle. Skogselskapet er i ferd med å bli synlig igjen - ikke
minst gjorde dette seg utslag i Ski VM!   
Det norske Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon som
ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde
til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for
skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, som avgjørende
i klimakampen og som tradisjonsbærer. Skogselskapsfamilien er
stor, der det finnes skog finnes også et skogselskap. De 19 lokale
skogselskapene og sentralleddet, Det norske Skogselskap i Oslo,
utgjør storfamilien. I tillegg til informasjon, opplæring og påvirk-
ning, har Skogselskapet stått bak viktige etableringer som landets
planteskoler, Det norske Skogfrøverk og Skogbrukets Kursinstitutt.
Skogselskapet i Hedmark er ett av de 19 lokale skogselskapene, der
ny daglig leder Bent Roger Hegg viderefører og utvikler arbeidet
gjennom fokus på og oppfølging av det sentrale og fylkesvise stra-
tegiarbeidet. Skogselskapet i Hedmark har valgt å bli en del av Det
norske Skogselskaps felles service innenfor medlemsregistrering og
arbeidsgivervirksomhet. Dette frigjør ressurser til utøvende faglig
arbeid i Hedmark, samtidig som viktige saker som arbeidsgiveran-
svar kan utføres av samlede ressurser som kan stille med spisskom-
petanse innen feltet. Arbeidsledelsen forblir i Hedmark.    
Skogselskapet i Hedmark gleder seg over at Camilla Nygaard
velger å fortsette arbeidet hos oss. Camilla Nygaard med lærer og
rådgiverkompetanse, og med stor arbeidskapasitet og kreativitet,
utgjør en stor styrke for virksomheten i hele skogselskapsfamilien.
I løpet av det første året innen prosjektet TRE21 – Tre som
læringsarena i grunnskolen, har Camilla hatt 800 elever i alderen
11-14 år «om hender» ute i skogen.  Det har resultert i mange avis-
oppslag og et TV-innslag.
Prosjektet «Velg Skog», og innsatsen til Knut Arne Gjems, har
nådd banebrytende resultater, og det viktigste: dette nødvendige
arbeidet blir fulgt opp videre! Det er bygd opp en egen VELG-
SKOG hjemmeside, der skogbruksfamilien er samlet under merke-
varen VELG SKOG. Utradisjonelt profileringsmateriell er utviklet
fra VELGSKOG hjemmeCider og mini rekrutteringsbrosjyre til
store og synlige bannere.
Gjennom årene har Skogselskapet i Hedmark hatt en rekke møter
med ulike aktører innen skognæringen i fylket, og alle har uttrykt
det samme: prioriter informasjon innen skoleverket. Derfor har vi
uttrykt at vår viktigste rolle er å skape forståelse for skogbruket og
øke kunnskapen om skog/klima og tre/trebruk. Dette gjør vi bl.a.
ved å invitere oss selv på skolebesøk og skoleskogdager. Vår skole-
jobb finansieres av kommunale og fylkesinntrukne rentemidler fra
skogfondet. 
Prosjektet Økt kunnskap om skog og klima med bakgrunn i Skog

og trestrategien for Hedmark og Oppland gjør det mulig for Skog-
selskapet i Hedmark å ta tak i skogens betydning for klimaforbed-
ringen.
Arbeidet innen Eiendom AS begynner å ta form, og virksomheten
vil bety en viktig ressurs for Skogselskapet i Hedmark fremover.
Styret har brukt mye tid på fremtidig skogplanteproduksjon i
Hedmark, og hvordan vår egen virksomhet Sønsterud Skogplanter
AS skal driftes videre.
Organisasjonen Jenter i Skogbruket markerer 25 års virksomhet,
og hovedarrangementet i forbindelse med jubiléet er lagt til Hed-
mark. Under årets Jakt og Fiskedager blir det fokus på kvinner og
skog i samspill med skogselskapet.
På grunn av at jeg må bruke all min tid på vervet som leder i
Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved siden av å drive jord- og
skogeiendommen på Finnskogen, ser jeg at jeg ikke er i stand til å
fylle rollen som leder i Skogselskapet i Hedmark godt nok. Jeg
takker for meg og for givende år i Skogselskapet! Jeg ønsker den
nye ledelsen lykke til!    

Ann Merete Furuberg
Leder i Skogselskapet i Hedmark

Styreleder Merete Furuberg.
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Virksomhetens art
Skogselskapet i Hedmark er en ideell organisasjon tilsluttet Det
norske Skogselskap. Skogselskapets virksomhet er nedfelt i selska-
pets formålsparagraf som lyder: Skogselskapet i Hedmark har som
formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og
arbeide for et godt skogbruk.

Tillitsvalgte 
Styret i Skogselskapet i Hedmark har i 2010 hatt følgende
sammensetning: 

Valgt av På valg   Valgt 1. gang

Ann Merete Furuberg,
leder Oppnevnt av HFK* 2011 2005
Helge Strætkvern,
nestleder SiH årsmøte 2013 2007
Knut Arne Gjems SiH årsmøte 2012 2006
Dag Rønning SiH årsmøte 2011 2008
Håvard Brynjulvsrud SiH årmøte 2012 2009

* Hedmark Fylkeskommune, 

Leder og nestleder er på valg hvert år. Rådgiver Torfinn Kringlebotn
fra Fylkesmannens Landbruksavdeling har vært observatør i styret. 

Varamedlemmer til styret har vært:
Per Fineid (1. vara) og Marianne Wimmer (2. vara).
Varamedlemmene er på valg hvert år. 

Styrets arbeid
Styret har hatt 7 styremøter i 2010 og behandlet i alt 62 saker. 
Styret har i år hatt særlig fokus på strategitenkning og blant annet
gitt innspill til Det Norske Skogselskap på dette. Videre har styret
viet mye tid til skogselskapets eierinteresser i Sønsterud Skogplanter
a/s og Sønsterud eiendom a/s. Salget av Sønsterud skogplanter a/s
er gjennomført i mai 2011. 

Medlemmer 
Antall medlemmer i Skogselskapet i Hedmark er 772. Av disse er
135 er livsvarige medlemmer og 14 er bedriftsmedlemmer. 174 av
medlemmene våre er også registrert som medlemmer i Nord-Øster-
dal Skogforening. De tre æresmedlemmene i Skogselskapet i Hed-
mark er Truls Gram, Tertit Hørstad og Åge Dæhlie.

Økonomi 
Årsregnskapet for Skogselskapet i Hedmark 2010 viser driftsinntek-
ter på kr. 2 005 433,- og driftsutgifter på kr 1 946 467,-. Dette gir
et positivt driftsresultat på kr 58 966,-. Årsresultat etter at finan-
sinntekter/kostnader er lagt til viser et underskudd på kr. 3 415
648,-. Hovedårsaken til årets underskudd er nedskriving av aksje-
posten i Sønsterud skogplanter a/s i forbindelse med salg av selska-
pet i 2011. Videre har Skogselskapet i Hedmark utfordringer på
inntektssida til ønsket drift av organisasjonen. Dette har vært en ut-
fordring gjennom flere år, og styret jobber aktivt for å finne stabil
finansiering av drift framover. Årsregnskapet for 2010 fos Skogsel-
skapet i Hedmark er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Vil-
kårene for fortsatt drift er til stede.

Legater og fond
Det har ikke vært noen bevegelse på legater og fond i 2010.

Diplomer
Skogselskapets diplom ble tildelt 2 personer i 2010.
- Arne Brodal for sin innsats som skogsarbeider på eiendommen

Vestre Berger i Kongsvinger gjennom 50 år.
- Tor Olsen for sin innsats som skogfunksjonær gjennom 30 år i

Hedmark.

Medarbeidere 
Skogkonsulent / daglig leder Bent Roger Hegg, 100 % stilling fra
april 2010. Knut Arne Gjems har vært ansatt i 60 % stilling som
prosjektleder for prosjekt Velg Skog. Camilla Nygaard har vært an-
satt i 70 % stilling som prosjektleder i Tre21 prosjektet. I tilegg har
hun 20 % stilling som prosjektmedarbeider i Velg skog. 

Miljø
Sykefraværet i virksomheten har vært på under 2 % i 2010. Ar-
beidsmiljøet har vært godt. Skogselskapets aktivitet forurenser ikke
det ytre miljøet utover vanlig kontorhold. Organisasjonen jobber
for større forståelse for miljøsaker. Det har ikke vært skader og ulyk-
ker på arbeidsplassen i året som har gått.

Likestilling
Styret består av fire menn og ei kvinne. Vararepresentantene til
styret består av en mann og ei kvinne. Daglig leder er mann.

Styrets beretning for 2010
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Informasjonsarbeidet 
Skogselskapet har i 2010 jobbet mye ute med barn og unge på sko-
ler hvor vår prosjektleder i Tre21 og daglig leder har vært drivkraf-
ten. Skogselskapet er i en fin utvikling hvor vi gjennom vårt aktive
arbeid ser ut til å kunne skape nye prosjektet og øke aktiviteten yt-
terligere i det kommende år.
Spesielt skogbrukstunet under de Nordiske jakt og fiskedagene var
svært vellykket og fikk årets hovedpris for samarbeidskonseptet og
gode publikumsaktiviteter. 

Skogselskapet har også i 2010 jobbet spesielt mye med rekrutte-
ring til skogudanning gjennom forprosjektet Velg Skog hvor Knut

Arne Gjems har vært prosjektleder. www.velgskog.no er nettsiden
som prosjektet har utviklet. Denne presenterer utdanningstilbudene
innen skogbruk fra videregående nivå, til høgskole og universitets
nivå.
Prosjektet har lykkes å få til et samarbeid mellom utdanningsste-
dene hvor skogutdanningen markedsfører seg felles. Prosjektet har
jobbet aktivt med rekruttering på utdanningsmesser, hospiterings-
dager og arrangert workshop hvor rekrutteringsproblematikken har
blitt satt under debatt. Prosjektet har oppnådd fine resultater i økte
søkertall på studiene. Det har mot slutten av året blitt jobbet med å
få på plass et nasjonalt hovedprosjekt. 

Årsberetning 2010 for Sønsterud Eiendom A/S

1. Virksomhetens art, beliggenhet og eierskap
Sønsterud Eiendom AS er et eiendomsselskap med eierinteresser
jord- og skogbrukseiendom. Eiendomsselskapet eier 650 daa dyr-
ket jord og 3682 daa skog, hvorav 3363 daa er produktivt areal.
Eiendommen består forøvrig av en driftsbygning med ei ”Segma”
korntørke med lagringskapasitet på 210 tonn korn, samt ei skog-
skoie med normal standard.
Sønsterud Eiendom AS eier arealet som Sønsterud Skogplanter AS
disponerer til sin produksjon og salg av skogplanter.
Eiendomsselskapets inntekter kommer i hovedsak fra leieinntekter
fra dyrket jord, bortleie av korntørke, salg av tømmer, og bortleie

av småvilt- og elgjakt, samt utleie av areal til Sønsterud Skog-
planter AS.
Eiendommen ligger i sin helhet i Åsnes Kommune i Hedmark,
med kontoradresse 2280 Gjesåsen.

Bedriftens aksjer er fordelt med følgende eierskap:
Antall aksjer           Eierandel

Skogselskapet i Hedmark 1 105 85 %
Skogselskapet i Østfold 130 10 %      
Skogselskapet i Buskerud 65                           5 %
Totalt antall aksjer 1 300 100 % 

Elverum 11. mai 2011

Ann Merete Furuberg                                      Bent Roger Hegg Helge Strætkvern
Leder Nestleder

Knut Arne Gjems Dag Rønning

Håvard Brynjulvsrud
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2. Fortsatt drift
Årsregnskapet 2010 for Sønsterud eiendom AS er avgitt under for-
utsetning av fortsatt drift. Vilkårene for fortsatt drift er til stede.

3. Styret, daglig leder og revisjon
3.1. Styret:
Styret har følgende sammensetning:
Helge Strætkvern Styres leder
Knut Arne Gjems Styrets nestleder
Dag Rønning Styremedlem
Det er avholdt 5 styremøter i 2010

3.2. Daglig leder
Helge Strætkvern er daglig leder for selskapet. 
Det er utført 59 arbeidstimer som daglig leder i 2010.
Lønn er utbetalt etter timeliste, godkjent av selskapets styre.
Lønn til daglig leder i 2010 er kr 23 010,- 

3.3. Regnskap og revisjon
Regnskapet for 2010 er ført av Sønsterud Skogplanter AS. Revisjo-
nen av regnskapet er utført av firmaet BDO AS ved statsautorisert
revisor Ingar Hagen. Regnskap og revisjonsrapport fremkommer
som egen sak for generalforsamlingen. 

4. Markedsforhold og aktivitet
Det er i 2010 inngått ny leiekontrakt med de tidligere leietakerne
for driften av det dyrkede arealet og driftsbygning med korntørke.
Leiesum er satt til kr 570,- pr daa, og kontraktens varighet er 10
år, og utløper 1. mars 2019. I vurderingen av ny leiekontrakt er det
lagt sterk vekt på at eiendommen skal forvaltes ut i fra et langsiktig
eierperspektiv, samt ivareta ønsket om trygg økonomi for selskapet. 
Skogeiendommen består av 2 skogteiger på henholdsvis 1014 daa
og 2668 daa. Det er anbefalt et årlig avvirkningskvantum på
750m3 for eiendommen. I 2010 er det utført 2 skogsdrifter med
en samlet avvirkning på 425 m3. Gjennomsnittlig brutto virkes-
pris er 449,- kr m3 for skurtømmer, og 226,- kr m3 for slip. Den
ene skogsdriften ble delt mellom Glommen og Solør vgs Sønste-
rud. Glommen utførte avvirkning til en driftspris kr 60 pr m3, og
Solør vgs Sønsterud utførte transport/utkjøring til en pris kr 30,-
pr m3. Den andre skogsdriften ble i sin helhet utført av Solør vgs
Sønsterud, og til en pris av kr 80,- pr m3.
I 2010 ble det underavvirket ca 325m3 i forhold til anbefalt årlig
hostkvantum. Dette skyldes dårlig tynningskapasitet, og sviktende
føreforhold. Det er selskapets målsetting å holde en stabil avvirk-
ning i henhold til anbefalt årlig hogstkvantum.
Det er utarbeidet en bygslingskontrakt for et areal på 56 daa som i
dag disponeres av Sønsterud Skogplanter AS. Kontrakten innehol-
der en rett til utvidelse av produksjonsarealet til skogplanteproduk-

sjon på 44 daa.  Bygslingskontrakten er godkjent av partene og
underskrevet, samt godkjent i konsesjonsbehandling av Åsnes
kommune den 10.11.2010. 
Sønsterud Planteskole hadde før fisjonen stilt sin jord- og sko-
geiendom som sikkerhet for selskapets lån i Sparebanken Hed-
mark. I henhold til fisjonsplanen skulle lånet overføres til
Sønsterud Skogplanter AS, og sikkerhetsstillelse for lånet skulle
dekkes av de verdier som kunne dokumenteres gjennom det arealet
som bygslingskontrakten omfatter, samt påstående verdier. Det har
ikke lyktes i 2010 å overføre sikkerhetsstillelsen i pant for lån fra
Sønsterud Eiendom AS til Sønsterud Skogplanter AS. Dette skyl-
des tidsbruken med å få overført bedriftshytta til Sønsterud Skog-
planter AS, og konsesjonsbehandlingstiden av
bygslingskontrakten. Prosessen med å overføre sikkerhetsstillelsen
for lånet fra Sønsterud Eiendom AS til Sønsterud Skogplanter AS
vil fortsette, og må forventes bli løst i 2011.  
Det er sammen med Åsnes kommune påbegynt en prosess for å
finne løsning på eierforholdet til et areal i nærheten av Sønsterud
Barneskole. Det er avholdt 2 møter med Åsnes Kommune. Saken
vil bli forsøkt avsluttet i 2011.

5. Personell
Daglig leder er engasjert med avlønning etter timeliste, som god-
kjennes styret. Selskapet har ingen ansatte. Det er inngått avtale
med selskapet Sønsterud Skogplanter AS om føring av selskapets
regnskap.  

6. Arbeidsmiljø
Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende ivaretatt.

7. Ytre miljø
Bedriften forurenser ikke det ytre miljøet utover det som normalt
følger driften av jord- og skogbrukseiendommen. Skogeiendom-
men fremstår i miljøsammenheng som en CO2 renser.

8. Likestilling i virksomheten
Styre består av 3 menn, og daglig leder er mann. Selskapet har
ingen kvinnerepresentasjon i styret.

9. Selskapets resultat
Årets resultat viser et overskudd før skatt på kr 343 524,-
Skattekostnad på årets resultat er 28 %, og utgjør kr 96 768,-
Årets resultat etter skatt viser et overskudd på kr 246 756,-
Det vises for øvrig til vedlagt Resultatregnskap og Balanse for Søn-
sterud Eiendom AS. 
Det er etter regnskapsårets utgang ikke inntruffet forhold av betyd-
ning for å bedømme selskapets stilling.

Gjesåsen 25. mars2011

Helge Strætkvern Knut Arne Gjems Dag RønningStyreleder
Daglig leder Nestleder Styremedlem
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Tekst av Bent Roger Hegg

Vi har også i år lagt stor vekt på å være ute å treffe mange elever. Vi
har vært ute i over 30 dager med ulike aktiviteter for barn, ung-
dom og lærere. Mange av aktivitetene er gjennomført i samarbeid
med andre organisasjoner og ressurspersoner fra Hedmarkskogbru-
ket, og dette er en viktig forutsetning for aktivitetsnivået og bred-
den i tilbudet til skoleverket.  

Lære med skogen 
Læremiddelet Lære med Skogen er tilpasset læreplanverket og utar-
beides av Skogbrukets Kursinstitutt. Skogselskapet i Hedmark be-
nytter dette som
pedagogisk hjelpemid-
del i kontakten med
skolene. Grunnfinan-
sieringen til dette ar-
beidet er rentemidler
fra skogfond tildelt fra
kommuner og fra Fyl-
kesmannen i Hed-
mark. De prioriterte
satsingsområdene i
2010 har vært å for-
midle kunnskap om
skogens betydning for
klima og samfunn
gjennom aktiviteter
som skogplanting, tre-
begeistring, bioenergi-
dager m.m.

I 2010 har vi hatt et godt samarbeid med Oppland Skogselskap
om bioenergidager for skolene i Gjøvik og Ringsaker. Fremover
kommer vi til å videreutvikle tilbudet om bioenergidager, blant
annet gjennom oppstart av et pilotprosjekt med tema” Økt kunn-
skap om skog og klima” i Oppland og Hedmark.

Øvrig informasjonsarbeid
Skogselskapet i Hedmark har gjennom mange år koordinert Skog-
brukstunet under de nordiske jakt- og fiskedager i Elverum. På
skogbrukstunet deltar 12 organisasjoner innen skog- og utmarks-
bransjen med felles markedsføring og aktiviteter for besøkende.
Det var over 35 000 besøkende på arrangementet i 2010. Det ble i
år satset på et nytt samarbeidsopplegg hvor temaene: Villmark -
Jakt/fiske, Skog/ klima og Velg skog skulle være satsningsområder.
Det ble tenkt ut hvordan en skulle klare å fange publikums opp-
merksomhet med et felles budskap. 
Et tiltak var å gi skogbrukstunets aktører en velg skog t-skjorte til
bruk disse dagene. Et annet tiltak var å arrangere motorsagshow to
ganger daglig med verdensmester, europamester og norgesmestere i
motorsag fra Sønsterud. 
En annen vurdering som ble gjort er selve plasseringen av fagele-
mentene i tunet. Velg Skog sin stand skulle helt bevisst være tunets
velkomstport. Bålvarmen og kaffekoking i sentrum av tunet skulle
være møteplassen og der folk kunne ta seg en velfortjent benstrekk
etter en lang dag på museet. Til å skjenke i kaffe var vi heldige som 

fikk finansminister Sigbjørn Johnsen, fylkesmann Sylvia Brustad
og Kari Bay Haugen til å hjelpe oss.     

Under hele arrangementet ble det kjørt en konkurranse vi valgte å
kalle” Skogbrukets mestermøte”. Denne konkurransen var åpen for
alle og inneholdt spørsmål innenfor temaene, Velg skog - utdan-
ning, Villmark - jakt/fiske samt skog/klima. Konkurransen inne-
holdt også praktiske øvelser som fellejon og strikkdraing. Det ble
gitt ut flotte deltakerpremier. 

Med dette opplegget fikk skogbrukstunet arrangementets hoved-
pris med følgende begrunnelse: Evne til å fornye seg og utvikle
samarbeidskonseptet. Imøtekommende betjening med helhetlig
presentasjon. Publikumsvennlige aktiviteter og konkurranse for
flere aldersgrupper.

Informasjonstjenesten 2010

Skogdag i Åmot VM-motorsag. O.H. Kveseth.
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I løpet av det første året av
tre21-prosjektet har jeg deltatt
på en rekke aktiviteter og til-
stelninger. Mye av det som har
skjedd har vært i tilknytning til
Velg Skog, men særlig aktivitets-
dager på ulike grunnskoler i
Hedmark har vært direkte
knyttet til mitt prosjekt. Det er
så mange at jeg ikke kan nevne
alle, men det er noen som peker
seg ut som spesielle.  Jeg har møtt nærmere 800 elever i alderen
11-14 ute i skogen.
Vi har lekt og lært om skogen på ulike måter, og det inspirerer til
ytterligere aktivitet ute. Inntrykket er hele tiden at både elever og
lærere setter pris på slike dager. 
En av de aktivitetene som har satt størst inntrykk dette året er
harejakt med elever fra 6. trinn ved Grue barne- og ungdomsskole.
Det ble dessverre (eller heldigvis) ikke noen hare, men elevene fikk
en opplevelses- og lærerik dag i skogen. NRK tok turen ut i skogen
for å være med på en annerledes skoledag, og det ble et langt inn-
slag på Østnytt:  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/685413/
De fleste av mine oppdrag har vært enkeltstående aktiviteter, men
etter initiativ fra Solør Montessori har jeg vært der flere ganger. Jeg
har lært elevene alt fra høydemåling av trær til fotosyntesen og
ulike typer energi. Muligheten til å følge opp ei skole sikrer læring
på en helt annen måte, og gir meg som kunnskapsformidler et mye
større handlingsrom.
Tidlig i høst fikk jeg være med Skogselskapet i Oslo og Akershus
på et kjempestort to-dagers arrangement. Hvert år blir 6. klas-

singer i Oslo invitert til en skogdag ved Sognsvann. Med 2000 ele-
ver var det spennende å få være med å holde styr på alle sammen. 
Like før jul fikk jeg en idè om å koble Skogselskapet i Hedmark
enda tettere med Oppfinnermessa. Årets oppgaver var allerede be-
stemt, og både treoppgave og film med skog og tre som tema var
på plass. Jeg fikk gjennomslag for en fotokonkurranse, hvor moti-
vet skal være tre eller treprodukter. Konkurransen skal foregå på
Glomdalens nettsider fram til april, og Skogselskapet i Hedmark
og Oppfinnermessa fikk et helsides oppslag om fotokonkurransen i
Glomdalens papirutgave. Fotokonkurransen ligger ute som en
blogg på http://www.oppfinnermessa.origo.no, og med en link
fra min facebookside til konkurransen.

Prosjektet «TRE21 - Tre som læringsarena i grunnskolen»
har følgende hovedmålsetting: 
• Framheve skogen som kretsløpsnæring og klimareparatør.
• Synliggjøre sektorens mange muligheter og framstå som moderne

og framtidsrettet
• Fremme tiltak der skogen aktivt benyttes som arena for

kommunikasjon
• En bred satsing mot skole, barn og ungdom som et viktig funda-

ment å fremme skog og folkehelse. Barn og unge representerer
framtidas marked, beslutningstakere og arbeidskraft og det er
derfor viktig at de får en positiv til innstilling til bruken av
skogen og dens ressurser. 

• Bidra til at eksisterende undervisningsopplegg om skog og tre i
skoleverket videreutvikles

• Arbeide for at næringene utvikles til å bli mer attraktive for ung-
dommen, og da særlig for jenter

Skogselskapet i Hedmark har siste året gjennomført et 2-årig for-
prosjekt for Fylkesmannen i Hedmark som heter VELGSKOG.
Prosjektleder har vært Knut Arne Gjems (60% stilling) og Camilla
Woll har bidratt som prosjektmedarbeider (20% stilling).Prosjek-
tet har arbeidet med å rekruttere ungdom til skogutdanning og bli
et ansikt for norsk skogbruk utad i markedsføringssammenheng.
Prosjektet har jobbet for økt søkning til skogutdanningen på
videregående nivå (Sønsterud), Høgskole nivå (Campus Evenstad)
og på Universitetsnivå (UMB ÅS).
VELGSKOG har utprøvd ulike markedsføringsmetoder og har
gjort gode erfaringer hvilket har gitt resultater i økte søkertall til
skogutdanningene. På Sønsterud har søkningen blant annet økt fra
14 førstegangssøkere for tre år siden til 51 søkere i dag hvilket gjør
at det er karakterkrav for å komme inn. På Evenstad og Ås har
også søkningen til skogfag økt. Vi har deltatt på jakt og fiskeda-
gene, utdanningsmesser, World Skills, NM i skogbruk og ulike
arenaer hvor vi treffer ungdom. På jakt og fiskedagene ble skog-
brukertunet som Skogselskapet i Hedmark og VELGSKOG orga-

niserte belønnet med «Årets Hederpris». På Facebook har vi nær-
mere 800 medlemmer som følger vår aktivitet.
Gjennomsnittsalderen i skogbruket er i dag nærmere 53 år så vi er
inne i et generasjonsskifte hvor kompetent arbeidskraft er viktig i
årene som kommer. De gode erfaringene fra VELGSKOG prosjek-
tet i Hedmark har gjort at de har satt i gang VELGSKOG prosjekt
i Skogselskapet i Trøndelag og Buskerud for sine landsdeler. Det er
også satt i gang et nasjonalt VELGSKOG prosjekt hvor landets
skogorganisasjoner stiller seg bak VELGSKOG prosjektet. VELG-
SKOG satsningen rundt om i landet beløper seg til ca 20 millioner
kroner de kommende årene.
Prosjektet har lykkes i å få til et økt samarbeid mellom Skogselska-
pene, utdanningsstedene og næringsorganisasjonene. En stipend-
ordning på ca 4 millioner til elever som studerer skogbruk på
Bachelor og Masternivå har også prosjektet bidratt med å realisere. 
Skogselskapet i Hedmark , Oppland, Oslo/Akershus og Østfold
har nå søkt sine Fylkesmenn og Fylkeskommuner om et treårig
Innlandsprosjekt for VELGSKOG. 

TRE21- Tre som læringsarena i grunnskolen
Hva har skjedd siden oppstart 1. mai 2010?

Velg skog – et prosjekt av nasjonal interesse

Camilla Nygaard
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Aktivitetsrapport 2010

Oversikt over tiltak som Skogselskapet i Hedmark har arrangert eller deltatt i 2010. 

Type tiltak Innhold Antall deltakere

Skoleskogdager • Skoleskogdag om skogbruk og trebruk. 8.trinn ved Stange ungdomsskole. 60
• Industridager for ungdomsskolene i Glåmdalen. 600
• Skoleskogdag for 9.trinn ved Våler Ungdomsskole. 57
• Skoleskogdager i Oslo, samarbeid med Oslo og Akershus Skogselskap. 2000
• Skoleskogdag for Solør Montesorriskole. 20
• Skoleskogdag for utvalgte barneskoler i Hamar 60
• Bioenergidager Hedmark og Oppland, for 10.trinn i Gjøvik og Ringsaker 200
• Skoleskogdag for 8.trinn Nord- Odal 55
• Skoleskogdager for 6.trinn i Åsnes kommune 89
• Harejaktdager med med bl.a.skog og måleøvelser for 6. trinn ved Grue barneskole. 60
• Skolebesøk Høgskolen i Hedmark 70

Rekrutteringsarbeid • Yrkesmesse – Sør Odal 100
• Utdanningsmesse Hamar >1000
• Stand Yrkes NM Lillehammer >1000
• Utdanningsmesse Elverum 100
• Åpen dag Høgskolen i Hedmark 60

Seminarer • Seminaret «Hvem skal eie skogen». Miniseminar i tilknytning til vårt årsmøte. 45
Grunnlaget for seminaret er det annonserte salget av Borregaard Skoger A/S.

Andre skogdager • Familieskogdag Elverum og Åmot 60

Store felles- • Aktivitetsstand over 7 dager på arrangementet Skog & Vann med tema skog/klima, > 4000
arrangementer bioenergi

• De nordiske jakt- og fiskedager, skogbrukstunet > 35 000

Skogbrukstunet. Fotograf Eiliv Sandberg
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Note 2010 2009

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 092 977 489 178
Annen driftsinntekt 506 660 540 977
Gevinst ved salg av anleggsmidler 8 405 796 0

Sum driftsinntekter 2 005 433 1 030 155

Driftskostnader
Lønnskostnad 2 1 285 359 890 285
Annen driftskostnad 4 661 108 354 036

Sum driftskostnader 1 946 467 1 244 321

Driftsresultat 58 966 -214 166

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 73 758 74 689

Sum finansinntekter 73 758 74 689

Finanskostnader
Nedskrivning av aksjer i datterselskap 4 3 547 789 0
Annen rentekostnad 583 0

Sum finanskostnader 3 548 372 0

Sum netto finansposter -3 474 614 74 689

Ordinært resultat -3 415 648 -139 477

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER
Årsresultat -3 415 648 -139 477

Disponering
Overføringer annen egenkapital -3 415 648 -139 477

Sum disponert -3 415 648 -139 477

Elverum 11. mai 2011

Ann Merete Furuberg                                      Bent Roger Hegg Helge Strætkvern
Leder Nestleder

Knut Arne Gjems Dag Rønning

Håvard Brynjulvsrud

Resultatregnskap 2010
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Balanse pr. 31.12. 2010
Note 2010 2009

EIENDELER
Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 1 500 5 000

Sum varige driftsmidler 1 500 5 000

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 4 2 863 466 6 411 255
Lån til foretak i samme konsern 4 1 110 000 1 500 000

Sum finansielle anleggsmidler 3 973 466 7 911 255

Sum anleggsmidler 3 974 966 7 916 255

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 1 0 16 728
Andre fordringer 1 381 266 65 600

Sum fordringer 381 266 82 328

Investeringer
Markedsbaserte obligasjoner 5 4 000 4 000

Sum investeringer 4 000 4 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 1 112 577 1 047 995

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 1 112 577 1 047 995

Sum omløpsmidler 1 497 842 1 134 323

SUM EIENDELER 5 472 808 9 050 578

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Annen egenkapital 4 632 289 8 047 937

Sum annen egenkapital 4 632 289 8 047 937

Sum egenkapital 4 632 289 8 047 937

Gjeld
Andre avsetninger for forpliktelser 7 150 424 148 754

Annen langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld 0 0

Sum langsiktig gjeld 150 424 148 754

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 26 024 35 811
Skyldige offentlige avgifter 90 011 57 898
Annen kortsiktig gjeld 574 061 760 178

Sum kortsiktig gjeld 690 095 853 887

Sum gjeld 840 520 1 002 642

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 472 808 9 050 578
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Noter
Note 1 – Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk
for små foretak gjeldende pr 31.12.10. Årsregnskapetet er basert på de grunnleggende prisipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld
følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det
vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.
Inntektsføring- og kostnadsføringstidspunkt
Inntekt resultatføres som hovedregel etter kontantprisippet. Prosjektarbeid resultatføres når den er opptjent.Utgifter sammenstilles med
og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres
når de påløper.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet
lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.
Finansielle eiendeler
Selskapets investeringer i aksjer vurderes samlet til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Note 2 – Lønnskostnad
Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet de siste to år:

I år I  fjor

Lønninger 1 014 811 709 023
Arbeidsgiveravgift 156 088 109 859
Pensjonkostnader 54 210 37 748
Andre ytelser 60 250 33 655

SUM LØNNSKOSTNADER 1 285 359 890 285

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 2

Note 3 – Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Bokførte verdier 2010 2009

Hullbekkenget skog 1 500 1 500
Kjølelager Tynset 0 3 500

SUM 1 500 5 000

Note 4. Aksjer/investeringer datterselskap
Bokført EK

Kostpris Eierandel % Andel EK 31.12.10
Aksjer Sønsterud Eiendom AS 2 778 211 85 2 331 973

Kostpris Eierandel % Nedskrivning Bokført verdi 311210
Aksjer Sønsterud Skogplanter AS 3 633 044 85 3 547 789 85 255 

Aksjeposten i Sønsterud Skogplanter AS er solgt i 2011 for kr 85 255, og bokført verdi er derfor nedskrevet til  dette beløpet.
I forbindelse med salget ble lånet til samme selskap redusert med kr 190 000, noe som er bokført som tap på krav under ordinære
driftskostnader.

Resultat 2010 Egenkapital 31.12.2010
Sønsterud Eiendom AS 246 756 2 743 498
Sønsterud Skogplanter AS -3 216 221 328 233

31.12.2010
Lån til Sønsterud Eiendom AS 731 719 
Lån til Sønsterud Skogplanter AS 378 281 
Begge selskapenes forretningsadresse er Parkgata 36, 2317 Hamar. Skogselskapet i Hedmark har 85% eierandel og stemmeandel i begge
selskapene. 

Godtgjørelse (i kroner)     Daglig leder         Styre
Lønn/honorar                   374 221                22 500
Pensjonspremie                   16 117
Andre ytelser                         5 654

Pensjonsordning: Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjons-
ordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har
etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. 

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 3 personer/
samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en
kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert
fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opp-
tjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen
på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et
forsikringsselskap. Kostnadsført revisjonshonorar utgjør i 2010
kr 9 375, som i sin helhet vedrører revisjon.
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Bidragsytere til Skog-
selskapet virksomhet i 2010
Det ble gitt betydelige tilskudd til informasjonsvirksomheten også
i 2010. Bidragsytere til Skogselskapet i Hedmark i 2010 var:  

Vi takker alle våre bidragsytere. Uten bidragene fra skogbruket i
Hedmark ville det være vanskelig å opprettholde den ideelle
informasjonsvirksomheten mot barn og unge. 

Fylkesmannen i Hedmark kr.   240 000
Åmot kommune kr.     10 000 
Våler kommune kr.       5 000
Stange kommune kr.       7 500
Trysil kommune kr.       5 000
Stor-Elvdal kommune kr.       5 000
Eidskog kommune kr.     10 000
Åsnes kommune kr.     15 000
Hamar kommune kr        4 000
Løten kommune kr.       3 000
Ringsaker kommune kr.     15 000
Sør-Odal kommune kr.     20 000
Nord-Odal kommune kr       5 000
Grue kommune kr.     15 000
Elverum kommune kr.     20 000
Rendalen kommune kr.       5 000
Kongsvinger kommune kr.     10 000
Tolga Kommune kr.       2 000
Engerdal Kommune kr.       1 000

Andre 
Mjøsen Skog BA kr.     25 000 
Pihl AS kr.       7 500 
Maarud Gård kr.       5 000   

Note 5. Aksjer og andeler i andre selskaper

2010 2009
Andeler i Kvikne Sag A/L 4 000 4 000

Sum 4 000 4 000

Note 6. Kontanter, bankinnskudd
I posten inngår bundne skattetrekksmidler med kr. 57 197.

Note 7. Andre avsetninger for forpliktelser
Avsetningen vedrører oppløste midler i Mathias Dæhlins Legat og Marcus Foss Legat på henholdsvis kr. 60 155,70 og kr. 90 269,58.
Midlene skal følge de opprinnelige vedtektene for legatene.

Note 8. Gevinst ved salg av anleggsmidler
Kjølelageret på Tynset ble i 2010 solgt til Sjukehusveien 17 ANS for kr 450 000. Salgskostnader var kr 40 704, og bygget var bokført til
kr 3500, slik at netto gevinst ble kr 405 796. 
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1. Virksomhetens art, beliggenhet og eierskap.
Sønsterud Skogplanter AS produserer og omsetter skogplanter i
hensiktsmessige produksjonsanlegg. Bedriftens vesentlige marked
og kundeområde er de sentrale skogområder på Østlandet.
Bedriften leverer også planter til andre skogplanteprodusenter og
tilbyr lokale kunder ferdigplantede planter. Produksjon og salg
foregår med utgangspunkt ved bedriftens produksjonsanlegg med
kontoradresse 2280 Gjesåsen i Åsnes kommune, Hedmark.

Bedriftens aksjer er fordelt med følgende eierskap:
Antall aksjer Eierandel

Skogselskapet i Hedmark 1445 85 %
Skogselskapet i Østfold 170 10 %
Skogselskapet i Buskerud 85 5 %
Totalt antall aksjer 1.700 100 %

2. Styret
Erik Stenhammer Styrets leder
Ann Merete Furuberg Styrets nestleder
Otto Gabestad Styremedlem
Yngve Astrup Styremedlem
Torleif Terrum Varamedlem

3. Markedsforhold
Bedriftens hovedmarked er Østlandet, men det leveres også planter
til andre deler av landet. Planteleveranser i 2010 var 3.2 mill. plan-
ter. Dette er en nedgang fra 2009 da salget var 3.49 mill. planter.
Nedgangen kan forklares med lavere avvirkning i de norske skoger
de siste år, og tiltak mot gransnutebiller der mange skogeiere nå lar
hogstflatene ligge en sesong før de plantes. Det har også vært en
økende import av planter fra Sverige. 

4. Personell
Ved utgangen av 2010 var det ansatt 4 innen administrasjon,
driftsledelse og produksjon, til sammen 3,1 årsverk. I tilegg kom-
mer et varierende antall sesongarbeidere som utgjorde 4,2 årsverk.
Totalt arbeidsvolum i 2010 er 7,3 årsverk. Dette er en nedgang
med 0,7 årsverk fra i 2009. Alle sesongarbeiderne sluttet 15.
november og de to faste fagarbeiderne gikk ut i permisjon den
1. desember. Produksjonsarbeidet på planteskolen starter opp
igjen 1. mars.

5. Arbeidsmiljø
Bedriften utarbeider årlig rapport for helse miljø og sikkerhets-
arbeid.
Handlingsplan for arbeidsmiljøtiltak foreligger og denne revideres

årlig i samarbeid med Helse Øst hvor vi er medlemsbedrift. Bedrif-
ten er en IA – bedrift.
Sykefraværet i 2010 var omtrent som i 2009, og endte på 4,3 %.
De siste årene har sykefraværet ligget på mellom 2 og 5 %. Det er
styrets oppfattning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på
arbeidsplassen er god.

6. Ytre miljø
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø utover det som normalt
følger en planteskoledrift. Vi arbeider med å redusere våre CO2

utslipp gjennom overgang fra olje til gass i til oppvarming i vekst-
husene. Vi etterstreber minst mulig bruk av kjemikalier i plante-
produksjonen.

7. Likestilling i virksomheten
Ved ansettelse, interne opprykk eller endringer i arbeidsoppgaver,
legges relevant utdanning eller praksis til grunn. Over 50 % av
arbeidet i planteskolen er fortsatt utført av kvinner, og for tiden
har vi 25 % kvinnerepresentasjon i styret.

8. Selskapets resultat
Årets resultat viser et underskudd på 3 216 221 kroner.
Årsakene til driftsresultatet er sammensatt.
• Sviktende salg. Vi leverte 3.2 mill i år mot budsjetterte 4.0 mill.
• Store soppangrep på varelager våren 2010 og høstskudd etter

Kortdagsbehandling av planter høsten 2010. Totalt ble det
kassert ca. 1.3 mill planter grunnet slike skader. Skadenes økono-
miske betydning kommer til syne ved betydelige merkostnader
ved sortering og ompakking av planter. Varelagerbeholdningen
ved utgangen av 2009 var dessuten for stor og dette slår ut på
regnskapet i 2010.

9. Fortsatt drift
Årets resultat viser at grep må tas for at videre drift skal være for-
svarlig.  Selskapet har innledet samtaler med andre produsenter for
å bidra til en mer rasjonell struktur på Østlandet. Samtalene med
en annen planteprodusent i Hedmark er i sluttfasen og det avtale-
messige grunnlaget for en sammenslutning av virksomheten til en
mer rasjonell enhet forventes å være på plass i løpet av mai 2011.
Selskapets bokførte egenkapital er lav. Det er imidlertid betydelige
reserver i selskapets anleggsmidler som er statusført med 952 000.
Styret anser selskapets soliditet som betryggende og arbeider for en
løsning av de driftsmessige problemene. Regnskapet for 2010 er
avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Forutsetningen om
fortsatt drift er tilstede.

Årsberetning for Sønsterud Skogplanter AS 2010

Gjesåsen 31.desember 2010 / 3. mai 2011

Erik Stenhammer Ann Merete Furuberg Otto Gabestad
Styreleder Nestleder Styremedlem

Yngve Astrup Ole Ivar Pedersen
Styremedlem Daglig leder



A
Ronny Andersen
Frigvegen 21 B
Adresse 2
2409 Elverum


