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Da er nok et driftsår i Skogselskapet i Vestfold his-
torie. Vi er godt i gang med et nytt, og klare for nye 
utfordringer og oppgaver i 2018 til skogen, samfun-
net og medlemmenes tjeneste.

Mange av dere var tilstede på vårt årsmøte i mai 
2017 med godt oppmøte og stort engasjement, ikke 
minst fra politikere som håpet på en plass i landets 
øverste folkevalgte organ; Stortinget.  For noen gikk 
det veien, for andre ikke, men viljen til å satse på 
skog og skogbruk som en viktig del av «det grønne 
skifte» var absolutt tilstede fra samtlige. Derimot 
må jeg vel innrømme at du og jeg har sett lite til po-
litiske saker, aktiviteter, debatter, vedtak, spørsmål 
i spørretimer og andre skogpolitiske viktige temaer i 
denne stortingsperioden til nå. Det samme føler jeg 
om temaet «det grønne skifte». Vi som driver skog-
bruk, har interesse for skog, forvalter skog og natur, 
ivrer for skog, utmark og folkehelse må fortsette å 
fremme disse temaene, minne folk og politikere om 
forvalteransvaret, fortelle og formidle fotosyntesen, 
samt framsnakke og markedsføre oss selv og det vi 
tror på på en positiv og inkluderende måte.

Etter min oppfattelse «redder» vi ikke verden, hver-
ken med økte eller reduserte skatter og avgifter i 
forhold til miljø, utslipp eller bærekraftig utvikling. 
Jeg tror mest på motivasjon, formidling, forvaltning 
gjennom aktiv bruk, og det å jobbe med kunnskaps-
overføring til den oppvoksende generasjon gjennom 
å bygge interesse og skape gode holdninger.

Dette fritar likevel ikke politikere fra å sette skog, 
skogbruk og skogpolitikk på dagsorden. Her bør og 
må Skogselskapet sammen med de andre aktive inte-
resseorganisasjonene i skogbruket øke sin aktivitet, 
påvirkning, informasjon og relasjonsbygging mot de 

viktige påvirkningsmiljø-
ene, de som setter agen-
daene og beslutningsta-
kere. Da handler det om å 
ha med hele verdikjeden 
fra skog og helse, gjen-
nom aktivt skogbruk, 
industri og fram til for-
bruker og ferdig produkt. 
Det er helt vesentlig at vi 
samordner oss, opptrer synlig og engasjert, får fram 
budskapet på en positiv og motiverende måte, samt 
stiller krav til storsamfunnet og de besluttende or-
ganene, så vel lokalt som sentralt.

Da vil vi kanskje oppleve at Regjeringsbygget blir 
bygget i mest mulig massivtre, kommunene priorite-
re treverk i kommunale bygg, det øvrige samfunnet 
som utvikler og bygger vil lett kombinere hensynet 
til natur og miljø, med å samtidig benytte bære-
kraftige materialvalg, samt miljø og klimavennlige 
løsninger.

Jeg ser med spenning og positivt syn på framtida, 
både for skognæringa, for oss skogeiere og for Skog-
selskapet i Vestfold. Ja, vi har en noe utfordrende 
økonomisk situasjon, men samtidig driver vi med de 
rette aktivitetene som jeg håper og tror vil gi øn-
skede resultater i framtida. Takk for innsatsen og 
det gode samarbeidet i 2017 til styret i Skogselska-
pet i Vestfold, og stor takk til Tor Anton og Jens for 
alle aktivitetene, engasjementet og arbeidsinnsat-
sen gjennom hele året.

Per-Asbjørn Andvik
Styreleder i Skogselskapet i Vestfold

Styreleder har ordet
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Kjære medlem i Skogselskapet i Vestfold
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Innkalling til årsmøte for
Skogselskapet i Vestfold 2018

Tid:  Torsdag 31. mai
Sted: Vindfjelltunet i Lardal

Program
Kl. 14  Kaffe, kake og mingling
Kl. 14.30 Årsmøte

 Saksliste:
 1. Åpning av årsmøtet ved 
  styreleder Per Asbjørn Andvik
 2. Velkommen til Larvik 
  v/ordfører Rune Høiseth
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Valg av møteleder og referent
 5. Valg av to medlemmer til å 
  undertegne protokollen
 6. Årsmelding og regnskap
 7. Valg – kfr. valgkomiteens innstilling
 8. Medlemskontingent for 2018
 9. Norgesplanter – styrets innstilling til vedtak
 10. Eventuelle innkomne saker
 11. Orientering ved daglig leder

 Skognettverket i Vestfold ønskes velkommen til å være med på vårt årsmøte.

Kl. 16.15 Middag

Etter middagen blir det fagprogram inne og ute ved Fritzøe Skoger.

Husk å ta med klær og fottøy for utebruk etter været.

Av hensyn til bevertningen må vi ha påmelding til årsmøtet innen 25. mai til vårt kontor, tlf. 91706934. 
epost: tor.anton@skogselskapet.no

Styret ønsker velkommen og håper å se mange medlemmer på årsmøtet !

Per Asbjørn Andvik Tor A. Andersen
styreleder    daglig leder

Vindfjelltunet
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Styrets beretning
Virksomhetens art
Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorga-
nisasjon og er tilsluttet Det norske Skogselskap. Vår 
virksomhet er nedfelt i selskapets strategi og har 
følgende visjon og hovedmål:
Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull 
kilde til livskvalitet.

Skogselskapet skal arbeide for at skogen bidrar til 
en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Styrets arbeid
Styret har vært samlet til fire styremøter og behand-
let 19 saker i meldingsåret.

Saker av spesiell interesse:
• Våre nabofylkesskogselskap, i Telemark og Bus-

kerud, har slått sammen sine skogplanteskoler 
til Norgesplanter AS. Styret for selskapet ønsker 
Skogselskapet i Vestfold med på eiersiden. Sty-
ret i Skogselskapet inviterte til medlemsmøte på 
Falkensten Bruk i mai hvor styreleder i Norges-
planter, Sverre Siljan, orienterte om selskapet. 
I etterkant kom det flere innspill fra våre med-
lemmer vedr. vår eventuelle rolle i selskapet. Sa-
ken var også oppe til drøfting under årsmøtet på 
Gjennestad. Styret fikk her fullmakt til å arbeide 
videre med analyse og vurdering om Skogselska-
pet skal gå inn på eiersiden i Norgesplanter.

• Jordskiftesaken på Skjeldrum fortsatte i mel-
dingsåret. Det var innkalt til rettsmøte med 
veibefaring i april sammen med veiplanlegger. 
Skogselskapet søkte, på vegne av interessentene 
i veien, om tillatelse til å ruste opp omstridt 
driftsvei til helårs bilvei. Fylkesmannen i Bus-
kerud har godkjent søknaden. Vår motpart har i 
etterkant klaget på dette vedtaket. Saken er nå 
sendt Landbruksdirektoratet for endelig avgjø-
relse.

Medlemmer
Ved årsskiftet var det registrert ca.285 medlemmer. 
Medlemstallet synker og det er svært urovekkende 
med tanke på framtida. Skal vi overleve som med-
lemsorganisasjon må vi ha nye medlemmer. Mange 
«heier» på Skogselskapet, men de fleste vegrer seg 
for å bli medlem. Hva skal til? Dette blir en viktig 
oppgave for styret framover. 
Mange av våre medlemmer, også de livsvarige,  inn-
betalte medlemskontingent i meldingsåret og det er 
styret svært takknemlig for.

Økonomi
Resultatregnskapet for 2017 viser et underskudd på 
kr.324517 Styret og daglig leder jobber for å bedre 
resultatet i 2018. Vi fikk før jul i meldingsåret kr. 
200t. fra Gjensidigestiftelsen til et skoleprosjekt i 
Sandefjord. I skrivende stund har vi ikke fått svar på 

Styremøte i Seterskogen. Fra venstre: Elise A. Lunde, Øystein A. Næss, Morten Tallaksen, Håkon Fæste, Per A. 
Andvik og Bjarne Sommerstad.
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Tillitsvalgte og administrasjon
Styret i Skogselskap i Vestfold er etter årsmøtet i 2016 sammensatt slik:
   
Navn Valgt av Periode
Per Asbjørn Andvik, Re (leder) Årsmøtet 2017-2019
Morten Tallaksen, Lardal (n.l) Årsmøtet 2016-2018
Elise Andersbakken Lunde, Re Årsmøtet 2015-2018
Bjarne Sommerstad, Andebu Årsmøtet 2016-2018
Håkon Fæste, Holmestrand Årsmøtet 2017-2019
 
Varamedlemmer
Anita Kjærås Moland, Andebu Årsmøtet 2017-2018
Øystein A. Næss, Larvik Årsmøtet 2017-2018

Ellen A. Finne er Fylkesmannens observatør i styret.
 
Valgkomite
Bernt Bonden, Sande Årsmøtet 2015-2018
Trond Schmidt, Horten Årsmøtet 2016-2019
Berit Pinnestad, Lardal Årsmøtet 2017-2020

Revisor
Merkur Regnskap SA v/Hans Arne Risnes

Administrasjon
Tor Anton Andersen Daglig leder og styrets sekretær i 100% stilling
Regnskapsfører Andebu Regnskapskontor v/Hogne Kjærås

andre søknader om tilskudd for 2018. Uansett ligger 
det an til en betydelig forbedring av resultatregn-
skapet for 2018.

Regnskapet er i henhold til regnskapsloven avlagt 
under forutsetning om fortsatt drift.
Regnskapet består av en ideell del og en næringsdel 
(skogbruk). Det er i den ideelle delen vi har slitt og 
fortsatt sliter økonomisk. 

Årsmøte 2017
Årsmøtet var lagt til Gjennestad videregående skole 
i Stokke. Skognettverket i Vestfold hadde fagsamling 
i forkant av møtet og mange deltok på årsmøtet.
Etter middag ble det invitert til politisk debatt med 
tema «Skogen og det grønne skiftet» Sentrale poli-
tikere fra de fleste partier, med Dag Terje Andersen i 
spissen, deltok. Skognæringen var tilstede med Sty-
releder i Viken, Olav Breivik og Bergene Holm AS var 
representert ved Reidar Bergene Holm.
Etter et friskt ordskifte ble det gjennomført vanlige 
årsmøtesaker.
Valgene ble ledet av Bernt Bonden fra valgkomiteen.
Alle valg ble gjort enstemmige, etter innstilling fra 
valgkomiteen, ved akklamasjon (se under).

Politisk debatt på årsmøtet.

Medlemskontingenten ble besluttet å holde uforan-
dret, kr. 350/år for personlige medlemmer. Kr. 600/
år for lag og foreninger.
Styret orienterte om saken vedr. vår eventuelle rolle 
i Norgesplanter. Flere medlemmer kom med gode 
innspill. Årsmøtet gav styret fullmakt til å utrede 
videre om Skogselskapet i Vestfold skal gå inn som 
deleier i Norgesplanter. Styrets innstilling legges 
fram på årsmøtet i 2018.
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KOMPETANSE 

SOM LØNNER SEG

i verdens-

klasse

verdi-

kjede

Tønsberg 21.03.2018

Per Asbjørn Andvik

/styreleder

Morten Tallaksen

/nestleder

Bjarne Sommerstad Elise Andersbakken Lunde

Ellen Finne

Observatør fra Fylkesmannen

Tor Anton Andersen

Daglig leder

Håkon Fæste

Daglig leder orienterte om pågående og planlagte 
virksomheter og prosjekter, bl.a. skogdager i Hau-
gen og Seterskogen i samarbeid med Jens Stenklev.

Til slutt takket styreleder styret for godt samarbeid 
og Tor Anton for god utført jobb som daglig leder. 
En takk også til valgkomiteen, Fylkesmannens an-
satte, og ikke minst Jens Stenklev.

Nytt kontor i Andebu sentrum
Tor Anton og Skogselskapet flyttet i slutten av mars 
inn på nytt kontor i Andebu sentrum, NAV-bygget, 
sammen med landbrukskontoret i Sandefjord kom-
mune. Dette passer oss bra med gode lokaliteter og 
et godt fagmiljø. I tillegg ligger jo to av våre skog-
eiendommer i kommunen og mye av vår kjernevirk-
somhet foregår her.
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...noen elever pluss en lærer fra Mokollen skole i Sandefjord

Tekst av Tor Anton Andersen

Skogdagene med elever og lærere foregår om våren 
og høsten fram til frosten kommer.

Når dette intervjuet tas er det vinter i Haugensko-
gen. Det er fyr på bålet i gapahuken og vi samles 
rundt bålet.
Vi har fått besøk av elevene Leonard fra 2. klasse, 
Lea fra 5. klasse og Knut fra 7.klasse.
De har med seg lærer Ellen, alle fra Mokollen skole 
som er en privat skole i Sandefjord.
Elever og lærere på Mokollen har vært på skogdag i 
Haugenskogen med Jens og Tor Anton mange ganger.

Noen av dere har vært her mange ganger. Hva er det 
som er mest gøy med skogdag?
Knut er kjapt frampå og synes det er mest morsomt 
å hogge trær.
Lea har vanskelig for å velge en aktivitet og synes 
alt er like gøy.
Leonard synes spikking er best.

Er det aktiviteter dere har savnet her?
Alle tenker…………. Aking! Hadde vi vært her på 
vinteren hadde det vært moro med en akebakke.

Jens er god til å finne på nye leker – synes dere vi 
alltid skal ha en lek kanskje som avslutning på skog-
dagen?
Ja, det har vi lyst til kommer det fra Lea og de andre 
er tydeligvis enige.

Vi pleier å ha matpause med mulighet for grilling som 
dagens høydepunkt. Synes dere vi burde ha mer tid 
til frilek?
Alle er enige i det.

Skogselskapet intervjuer...

Det er kaldt og jeg deler ut en bolle som elevene ste-
ker på bålet – svartbrent bolle er godt!
Til avslutning spør jeg dem – Hva er det beste med å 
være ute i skogen?
Lea blir tankefull og sier: det er mye bedre å være 
ute enn inne. Det er så spennende å være i skogen 
– mange fine trær, også er det så mange fugler som 
synger…………

Det er på tide å utfordre lærer Ellen litt også.

Dere har en rektor som er flink til å prioritere utesko-
le. Haugenskogen har vel blitt deres beste uteskole-
område. Hva er det som gjør at dere trives så godt 
her?
Haugenskogen og aktivitetene her representerer et 
flott uteklasserom!
Elevene får bruke seg fysisk med stor variasjon og 
får prøvd seg på mange ting. Vi ser at elevene tri-
ves her og de gleder seg til skogdag. Samtidig er 
dette fornuftig bruk av tid. Gjennom aktivitetene 
oppfylles mange mål i læreplanen vår både fysiske 
og sosiale.
I tillegg er jo Jens en god støttespiller som alltid 
spør oss om det er ting vi ønsker elevene skal få 
prøve seg på . Slik oppleves alle dagene like bra!

«Timen» er over og vi tar farvel.
Vi sees først i april til første skogdag i Haugensko-
gen- håper snøen er borte da!
Når dette leses er vi godt i gang med årets skog-
dager og elevene fra Mokollen har hatt sin første 
skogdag.

Elever og lærer fra Mokollen skolen.

Foran bålet i gapahuken.
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Eiendommer
Skjeldrum skog (Drammen)
Det ble foretatt ungskogpleie på et større areal nord 
i teigen sent på høsten. Ellers ingen aktivitet i sko-
gen.
Nedre Buskerud Jordskifterett innkalte til nytt retts-
møte med veibefaring av omstridt driftsvei i april. 
Skogselskapet har søkt, på vegne av interessentene, 
om opprusting av driftsveien til veiklasse 3
Vårt mål er å stadfeste veirett til skogen og få en 
varig bruksordning på veien slik at det kan kjøres 
ut tømmer. 

Seterskogen (Andebu)
Nyplanting av hogstfelter fra 2015 er i etterkant 
blitt sterkt rammet av snutebiller. Feltene ble sup-
plert med 1000 M-60 planter høsten i meldingsåret.
Ny ryddesag er innkjøpt og Tor Anton har utført 
ungskogpleie på de yngste foryngelsesfeltene. Flere 
står for tur i 2018.

Skogdager for skolebarn fra Andebu ble gjennomført 
som tidligere. Totalt 8 skogdager fordelt på vår og 
høst. Bygging av plankehytte har vært et gjennom-
gående prosjekt. Hytta blir ferdig denne våren og 
det er Andebu barneskole som overtar hytta. Mate-
rialer er sponset av Hasås Sag.

Haugen skog (Sandefjord)
Jens Stenklev har, også dette året, gjort en stor inn-
sats i skogen.
Foryngelsesfeltet fra 2015 er rydda og den søndre 
delen av feltet er tilplanta med 500 gran M-60. I 
tillegg er grøfter rensket og stier ryddet.
Også dette året har det vært stor aktivitet med 
skogdager for skolebarn. Mokollen skole er fortsatt 
like aktive med 3 skogdager vår og høst.

Snøskader i Seterskogen.
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Skogdager i Seterskogen og Haugen
Her inviterer vi skoleklasser i barneskolen til skog-
dager vår og høst. Dette er et meget populært tiltak 
som vi fortsatt har inntjening på. 12 skogdager med 
elever fra Andebu ble gjennomført i Seterskogen 
med svært gode tilbakemeldinger. Dette er praktiske 
dager med mestringsoppgaver blant annet gjennom 
bruk av redskaper som sag og øks. I tillegg er det 
alltid tid til lek og moro. Elever og lærere trives og 
vil gjerne komme  igjen!
Mokollen skole i Sandefjord er fortsatt like aktive 
og vår beste kunde! De kommer som regel med hele 
barnetrinnet fra 1. til 7. klasse. Det gir oss utfor-
dringer, men vi engasjerer lærerne til å ta aktivt del 
og det fungerer bra.

De store skoleskogdagene fortsetter
I 2017 gjennomførte vi skoleskogdager i Lardal/Hof, 
Re og Nøtterøy. Vi utvidet til 2 dager i Re på grunn 
av økt elevtall. Samtidig har vi flyttet skogdagene 
til nye områder slik at alle elevene kan gå/sykle til 
og fra skogdag. Samarbeidet og gjennomføringen av 
dette har fungert utmerket takket være ressursper-
soner i kommunen. Litt ekstra planlegging fra vår 
side, men tilbudet er populært og gjennomføringen 
går stort sett knirkefritt. Det er barneskolens 5. 
trinn som fortsatt får dette tilbudet. Kommunere-
formen, med sammenslåing av kommuner, gjør at vi 
får større elevkull i den enkelte kommune. Det vil 
nok bety at vi ikke klarer å gjennomføre et slikt til-

…noen klipp fra året som gikk:
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bud, i de største kommunene, på grunn av kapasitet 
og økonomi.  

Medlemsmøte på Falkensten Bruk
I samarbeid med Trond Schmidt, på Falkensten Bruk 
i Horten, ble det i mai invitert til medlemsmøte i 
«Vadfiskerstua», som ligger på Løvøya, hvor Trond 
har campingplass.
Hovedtema for møtet var info om skogplantesel-
skapet, Norgesplanter. Styreleder i selskapet, Sverre 
Siljan, var invitert og orienterte om selskapet som 
er en fusjon mellom skogplanteskolene på Gvarv i 
Telemark og Hokksund i Buskerud. Etter orienterin-
gen var det en åpen diskusjon om vi i Vestfold bør 

Trond og Elisabeth Schmidt ved den største eika i Falkenstenskogen.

Gjest i naturen.
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kjøpe oss inn på eiersiden i selskapet. Flere uttrykte 
seg positivt til dette og styret tar dette med i vurde-
ringen som skal gjøres før en innstilling legges fram 
på årsmøtet i 2018.
Etter et hyggelig måltid ble kvelden avsluttet med 
en skogbefaring hvor Trond sin datter Elisabeth del-
tok. Hun er utdannet forstkandidat fra Ås og fortalte 
bl.a.om treslaget bøk som hun har skrevet hoved-
oppgave om.

Dyrsku’n i Seljord
Fylkesskogselskapet i Telemark har Dyrsku’n som 
viktig satsingsområde og sitter i styret som repre-
sentant fra skogbruket. Telemark ønsker samarbeid 
for felles profilering og aktivitet på skogbrukstunet. 
Vestfold var representert under fjordårets utstilling. 

Hyttebygging i Seterskogen.

Debatt på Dyrsku’n.Rune Nordeide forteller om treslag og materialer.
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Vi hadde blant annet ansvar for en politisk debatt 
på skogbrukstunet åpningsdagen. Tema var «sko-
gens rolle i det grønne skiftet» Kjente deltakere var 
Olav Breivik, styreleder i Viken Skog og Høyreordfø-
rer i Hobøl kommune. I tillegg stortingspolitikerne 
Dag Terje Andersen og Per Olaf Lundteigen. SV og 
MGD var representert ved lokale poitikere. Nrk-vete-
ran Arnulf Møllerstad ledet debatten som var godt 
besøkt.

Skogdag sammen med Felleskjøpet
Skogselskapet har meldt seg inn i Felleskjøpet og 
i den anledning ble vi invitert til å profilere oss 
under Felleskjøpets årlige skogdag på deres anlegg 
ved Barkåker utenfor Tønsberg. Ny roll-up for pre-
sentasjon av skogselskapet ble laget. I tillegg var 

Skal du selge?
Ring oss i

dag!
aktiv.no

Vi kan landbruk
I 2016 solgte vi ifølge finn.no,
flest småbruk i Vestfold.
Vi er opptatt av å gi deg som
kunde den beste opplevelsen.
Kvalitet og tilstedeværelse i alle
ledd er derfor viktig for oss.

Ønsker du rådgivning for salg
av landbrukseiendom eller
småbruk.Ta kontakt med våre
spesialister i dag!

Kaia:     909 82 998
Rikard: 907 29 458

Tor Anton Andersen og Anita Kjærås Moland på 
Skogdag med felleskjøpet.Her diskuteres treslag på skogdag med Felleskjøpet.

selvfølgelig svartkjelen på plass sammen med en 
konkurranse i å bestemme treslag.
Vi opplevde godt besøk i tillegg til noen få nye med-
lemmer.
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2017 2016
Driftsinntekter Note

3000 Skogeiendommene 167 599 1 19 464
3000 Medlemskontingent 52 000 58 100
3000 Inntekt skogdager/kurs 93 500 116 000
3100 Diverse tilskudd/gaver 162 500 2 280 600
3900 Diverse prosjekt/diverse inntekt 37 658 3 42 915

Sum inntekter 513 257 517 079

Driftskostnader Note

4000 Skogeiendommene -149 766 1 -40 553
4500 Skogdager -19 251 -10 324
5000 Lønn,  reise,  pensjonspr, andre godtgj -535 632 4 -533 672
5000 Styrehonorar -16 100 4 -23 900
5400 Arbeidsgiveravgift -72 024 4 -71 702
6700 Regnskap/revisjon -32 227 5 -35 603
6800 Kurs, møter,  representasjon -18 603 -16 779
6900 Kontorhold -51 702 -23 437
7100 Reiser,  andre -154 -7 247
7300 Infotiltak -2 940 0
7400 Kontingenter -18 000 -19 500
7500 Forsikringer -2 704 -2 550
7790 Årsmøte,  årsmelding -9 888 -15 846

Sum kostnader -928 991 -801 114

Resultat før finans-/ekstraord. poster -415 734 -284 035

Finansinntekt/kostnad Note

8050 Renteinntekt 2 146 6 5 354
8070 Aksje/andelsutbytte 14 619 7 5 503
8080 Avkastning på plassert kapital 63 644 7 56 128

Resultat finans 80 409 66 985

Ekstraordinære poster Note

8090 Skattefri del skogfond 36 871 8 5 303
8199 Skattekostnad -6 359 -7 994
8400 Skogfond,  netto bevegelser på konti i året -19 704 9 -2 995

Resultat ekstraordinære poster 10 808 -5 686

Årsresultat  (overskudd + / underskudd -) -324 517 -222 736

2017 2016
Note
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Balanse 31.12.17. 01.01.17.

Eiendeler Note

1100 Eiendommer 1 403 381 1 403 381
1300 Aksjer Norske Skogind/Orkla ASA 2 900 10 2 900
1300 Andeler Skogbrukets kurssenter 24 000 24 000
1300 Felleskjøpet andeler 250 250
1300 Viken Skog SA  andelskapital 20 447 20 447
1590 Skogfond,  innestående alle skogene 142 257 9 161 960

Sum anleggsmidler 1 593 235 1 612 938
1300 Andebu Sparebank plassering 8 8
1300 Felleskjøpet innskudd 2 764 596 2 900 953
1500 Kortsiktig krav 40 550 13 000
1700 Mva til gode skogbruk 0 4 625
1920 Bankinnskudd 574 132 614 502

Sum omløpsmidler 3 379 286 3 533 088

Sum eiendeler 4 972 521 5 146 026

Gjeld og egenkapital Note

2400 Kortsiktig gjeld -20 546 -9 393
2500 Betalbar skatt -6 300 -9 100
2600 Skattetrekk -17 423 -18 577
2700 Mva skyldig vedr. skogbruk -3 604 0
2700 Arbeidsgiveravgift -12 246 -12 040
2900 Avsetning prosjekt 2018 -140 000 12 0
2900 Påløpte kostnader -64 240 11 -64 238

Sum gjeld -264 359 -113 348

2050 Egenkapital tidligere år  oppspart (-) -5 032 678 -5 255 413
2050 Årets resultat   overskudd (-)  underskudd (+) 324 517 222 736

Sum egenkapital   oppspart (-) -4 708 162 -5 032 678

Sum gjeld og egenkapital -4 972 521 -5 146 026

.  17 . 16
e 1 ne

ne
gen 76 6 222

ark 07 05
ltur 0 154 0

ak 6 662 37
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Noter til regnskapet

Noter,  forts. … .    2017 .  2016
Kostnader skogene
Tømmersalg, driftsutgifter 51 800 15 663
Skogkultur / grøfting 24 795 7 205
Veier,  drift og vedlikehold 5 812 0
Trekk til skogfond 23 675 3 244
Avvirkings/måleavgift 2 633 418
Administrasjon,  forsikring 10 254 11 606
Diverse 30 797 2 417
Sum kostnader skogeiendommene 149 766 40 553

Note 2 Diverse tilskudd / gaver
17 500 80 000
15 000 0
50 000 10 600
80 000 190 000

Rentemidler
Skogkurs
Fylkesmannen
Vestfold fylkeskommune, lære om skogen
Sum 162 500 280 600

Note 3 Andre inntekter
Konsulenttjenester 0 3 000
Mva-kompensasjon 37 658 39 915
Sum 37 658 42 915

Note 4 Lønnskostnader
Lønn,  reiser,  pensjonsordning,  mm 535 632 533 673
Arbeidsgiveravgift 72 024 71 702
Skogselskapet har hatt arbeidsgiveransvar
for én person i 2017.

Styregodtgjørelse 16 100 23 900
Godtgjørelse styreleder,   kr 6 500
Øvrige styremedlemmer,  kr 9 600
Sum 623 756 629 275

Note 5 Regnskap og revisjon

Noter til regnskapet 2017
Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk
for små foretak.  Ikke avskrivbare eiendeler er tatt med som anleggsmidler.  Langsiktige
aksjer/obligasjoner er vurdert til kostpris.

.    2017 .    2016
Note 1 Skogeiendommene

Inntekter skogene
Tømmersalg Seterskogen 118 376 16 222
Leieinntekter jakt og utmark 2 407 2 305
Tilskudd til skogkultur 20 154 0
Skogfond skattepliktig uttak 26 662 937
Sum inntekter skogeiendommene 167 599 19 464

Rentemidler
kurs

Fylkesmannen



Noter til regnskapet
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Rentemidler
kurs

Fylkesmannen

Note 5 Regnskap og revisjon
Honorar regnskap 28 214 28 750
Honorar revisjon 4 013 6 853
Sum 32 227 35 603

Note 6 Renteinntekter
Renter driftskonti 2 146 5 354
Sum 2 146 5 354

Note 7 Kapitalplassering

Utbytte
Orkla ASA 13 224 4 350
Diverse selskap 1 395 1 153
Sum 14 619 5 503

Avkastning
Felleskjøpet innskudd 63 644 56 128
Sum 63 644 56 128

Tidl. Buskerud Planteskole og

Telemark Skogplanter AS har slått seg

sammen, og heter nå Norgesplanter AS

Vi har skogplanter

til din skog og

juletreplanter

til ditt juletrefelt 

Kontakt oss for bestilling!

Hilde@norgesplanter.no 

Mobil: 905 23 917

Telefon: 32 75 12 25
Bli med på det grønne skiftet!
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Noter,  forts. … .    2017 .    2016

Note 8 Skattefritt uttak skogfond
Samlet uttak skogfond/tilskudd i året 63 533 6 240
Herav tilskudd -20 154 0
Uttak skogfond med skattefordel 43 379 6 240

Skattefri del  kr 43 379 x 85 % 36 871 5 303

Note 9 Skogfond, alle skoger
Saldo 01.01. 161 961 164 956
Netto i året innbet (+) / uttak (-) -19 704 -2 995
Saldo 31.12. 142 257 161 961

Note 10 Aksjer,  kursutvikling
Aksjer Orkla, markedsverdi 150 771 136 906
Bokført verdi -2 900 -2 900
Verdiendring,   ikke hensyntatt i regnskapet 147 871 134 006

Note 11 Påløpte kostnader
Påløpte feriepenger 56 300 56 300
Påløpt arbeidsgiveravg av samme 7 940 7 938
Sum påløpte kostnader 64 240 64 238

Note 12 Avsetning
Kr 140 000 mottatt i 2017 fra Sparebank- 140 000 0
stiftelsen DnB.  Avsatt for å finansiere pro- 
sjekt Gapahuk Skjeldrumskogen i 2018.

Andebu 19.03.18..        Andebu Regnskapskontor SA      
 Hogne Kjærås (sign)

 aut. regnskapsfører

Andebu  21.03.18. Per Asbjørn Andvik (sign)
styreleder

          Morten Tallaksen (sign)  Bjarne Sommerstad (sign)
                   nestleder

Elise Andersbakken Lunde (sign) Håkon Fæste (sign)

            Ellen Finne (sign)     Tor Anton Andersen (sign)
  observatør fra Fylkesmannen     daglig leder
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Til årsmøte i Skogselskapet i Vestfold 
 

 

 

REVISJONSBERETNING FOR 2017 

 

Vi har revidert årsregnskapet med tilhørende årsberetning for Skogselskapet i Vestfold som 

viser et underskudd på kr 324.517.  

 

Samlet underskudd fordeler seg med kr 28.640 i overskudd for skogsdriften og kr 353.157 i 

underskudd for den ideelle virksomheten.  Driftsresultatet (før finansposter, skatt mv) viser et 

overskudd på kr 17.833 for skogsdriften og et underskudd på kr 433.566 for den ideelle 

virksomheten.   

 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende 

bilde i samsvar med gjeldende lover og god regnskapsskikk i Norge.  Vår oppgave er å gi 

uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. 

 

Vi har utført revisjonen ved kontroll av samtlige balanseposter, kontroll av tilfeldig utvalgte 

resultatposter, arbeidsgiveravgiftpliktige ytelser og selskapets merverdiavgiftsoppgave.    

 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende 

bilde av den finansielle stillingen til Skogselskapet i Vestfold per 31.12.2017.  Vi mener 

likedan at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 

dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

 

Uten at det har betydning for det avlagte årsregnskapet vil vi bemerke at selskapets 

balanseposter, definert som omløpsmidler per 31.12.17, utgjør kr 3.379.286, mens 

omløpsmidlene utgjorde kr 3.533.088 per 31.12.16, en nedgang på kr 153.802.  Selskapet har 

i denne sammenheng ubetydelig kortsiktig gjeld med kr 264.359.  Selskapets likviditet er 

derav svært god.  Som styret redegjør for i sin årsberetning må selskapet likevel vurdere 

mulighetene for økte inntekter eller lavere kostnader for å beholde sitt finansielle 

handlingsrom.    

 

 

Hvittingfoss, den 3. april 2018 
 

 

Merkur Regnskap SA 

 

 

Hans-Arne Risnes 

Daglig leder/ARF 
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Revisjonsberetning
 

6 949 M

regns
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