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Styrets melding for 2018

VIRKSOMHETENS ART

Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfatten-
de, ideell organisasjon som har til formål å fremme 
forståelsen for skogens mangesidige betydning og 
arbeide for et godt skogbruk. DnS driver sin virk-
somhet ut fra egne lokaler i Wergelandsveien 23 B i 
Oslo. 17 fylkesskogselskaper med omlag 9 000 med-
lemmer er tilsluttet Det norske Skogselskap.

ORGANISASJONENS MÅL OG STRATEGI

I Det norske Skogselskaps gjeldende strategi (ved-
tatt på Landsmøtet i 2012) er skogens rolle i klimapo-
litikken gitt en overordnet posisjon. Den lyder: Skog-
selskapet skal synliggjøre skogens store samlede 
verdiskapning for næring, klima og samfunn gjen-
nom en ideell, langsiktig og global virksomhet. 
Skogselskapet skal fremme forståelse for skogens 
mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiska-
ping og en langsiktig bærekraftig forvaltning av skogen. 
De to målområdene som retter seg mot klima og helse 
har en overordnet posisjon. Skogselskapet skal derfor 
fremme skogens enestående egenskaper spesielt.

FORTSATT DRIFT

Forutsetningen for fortsatt drift er etter styrets 
oppfatning til stede, og årsregnskapet for 2018 er 
satt opp under den forutsetningen.

REGNSKAPSINFORMASJON

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregn-
skap og balanse med noter et rettvisende bilde av 

organisasjonens resultat i 2018 og finansielle stilling 
per 31.12.2018.
Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskaps-
året som er av betydning ved bedømmelsen av orga-
nisasjonen.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING

Organisasjonen hadde i 2018 7 faste ansatte. Antall 
årsverk i organisasjonen var 7,4 i 2018. Totalt syke-
fravær har siste året vært svært lavt (< 2 %). 
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvor-
lige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året som har 
resultert i store materielle skader eller personskader.
Arbeidsmiljøet i organisasjonen betraktes som godt. 
Organisasjonen har innarbeidet en policy som tar 
sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehand-
ling grunnet kjønn.

YTRE MILJØ

Organisasjonens virksomhet forurenser ikke det ytre 
miljø.

RESULTATDISPONERING

Av en omsetning på kr 15 384 658,– viste organisa-
sjonens regnskap et resultat før skatt på kr 164 016,–. 
Skattekostnaden er kr 166 444,–.

Årsresultatet er disponert på følgende måte: 
Belastet annen egenkapital: kr – 2 428,–.

Oslo, 5. juni 2019

Randi Dille 
Styreleder

   

Bernt-Håvard Øyen
Nestleder

Hallvard Bakka  
Styremedlem

Mette Kinderås
Styremedlem

Tonje Refseth
Styremedlem

Lars Henrik Sundby 
Styremedlem

Rannveig J. Kristiansen
Styremedlem

Trygve Enger
Adm.direktør
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Styrets oppsummering av 2018

STYRETS SAMMENSETNING

Randi Dille, Trøndelag, styreleder  
(f.o.m. 30.05.18, tidligere nestleder)
Bernt-Håvard Øyen, Bergen og Hordaland,  
nestleder (f.o.m. 30.05.18, tidligere medlem)
Hallvard Bakka, Rogaland
Mette Kinderås, Troms 
Tonje Refseth, Norsk Friluftsliv (f.o.m. 30.05.18).
Lars Henrik Sundby, Oslo og Akershus (f.o.m. 30.05.18).
Rannveig J. Kristiansen  
(ansattes representant, f.o.m. 30.05.18).

VIRKSOMHETEN 

Skogselskapet skal synliggjøre skogens store samle-
de verdiskapning for næring, klima og samfunn gjen-
nom en ideell, langsiktig og global virksomhet. Skog-
selskapet skal videre fremme forståelse for skogens 
mangesidige betydning, og arbeide for økt verdiska-
ping og en langsiktig bærekraftig forvaltning av sko-
gen. De to målområdene som retter seg mot klima og 
helse har en overordnet posisjon. Skogselskapet skal 
derfor fremme skogens enestående egenskaper spe-
sielt innenfor temaene skog/klima og skog/helse.
Effektene og ringvirkningene av Skogselskapets 
store satsing de seneste årene på å synliggjøre sko-
gens mange muligheter blir stadig mer fremtreden-
de. Styret registrerer med glede at skogens bidrag i 
klimasammenheng nå blir tatt på alvor og oppfattes 
som en viktig del av det grønne skiftet. Skogselska-
pet ser samtidig et stort og økende behov for fakta-
basert informasjon om skogens mangesidige betyd-
ning i hele samfunnet og denne typen virksomhet er 
avgjørende for å skape en god forståelse. Det bidrar 
i tillegg til positive holdninger til helheten som sko-
gen representerer gjennom et aktivt skogbruk, skog 
som arena for helse, rekreasjon og friluftsliv - og 
skog særlig som en viktig del av løsningen på våre 
klimautfordringer.
Ordningen med støtte til frivillige organisasjoner 
var igjen under press i det opprinnelige forslaget til 
statsbudsjett, men er i budsjettavtalen foreslått vi-
dereført for 2019.
Det norske Skogselskaps økonomi er fortsatt en ut-
fordring, men det er mange tegn som viser at selska-

pet er på rett vei. Det er de siste årene gjort store 
grep i organisasjonen for å redusere kostnadene og 
dette innbefattet nedbemanning og omprioriterin-
ger av oppgaver og aktivitet. 
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et årsresultat 
etter skatt på kr – 2.428,- som må anses som et null-
resultat og godt i tråd med årets budsjett. Resultat-
utviklingen er positiv gitt gjeldende rammevilkår for 
ideelle organisasjoner.
Det er i meldingsåret videreført et målrettet arbeid 
med å skape tillit rundt Skogselskapet gjennom kon-
krete aktiviteter. Styret mener det har vært viktig å 
skaffe oppmerksomhet rundt Skogselskapets kjer-
nesaker. Samlet sett gir dette en forventning om en mer 
økonomisk bærekraftig virksomhet i årene fremover.
Både de organisatoriske og de strategiske grepe-
ne som er gjort de siste årene har krevd betydelige 
ressurser, men de har på ulike måter begynt å gi re-
sultater. 
Styret henviser for øvrig til administrasjonens rede-
gjørelse om Virksomheten for 2018 for ytterligere 
utdyping og beskrivelse av satsingsområdene gjen-
nom de ulike prosjektene, aktivitetene og arrange-
mentene som er gjennomført i 2018.

ORGANISASJON

Styret har også dette året hatt fokus på arbeidet 
med å modernisere og effektivisere organisasjonen. 
Forslaget om en forenklet modell for samarbeids-
konsepter er konkretisert i form av samarbeidet 
på administrativt nivå og ligger som en mal for virk-
somheten. Hovedpunkter (vedtatt på Rådsmøtet 
2013) omhandlet følgende:
•  Kjernevirksomheten; som vi blir enige om og som 

forplikter alle.
•  Prosjekt/fellestiltak; som vi blir enige om, er fri-

villig, men forpliktende etter inngåtte individuelle 
avtaler.

•  Administrative tjenester; som kan tilbys i alle ret-
ninger og formaliseres.

I tilknytning til dette er det gjennomført nødvendige 
utviklingstiltak, herunder felles medlemshåndtering 
som benyttes aktivt i organisasjonen, felles nettsider, 
Facebooksider og tjenesten med nyhetsbrev.
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Styret ser med tilfredshet på det faktum at Det nor-
ske Skogselskap ble opptatt som fullverdig medlem 
i organisasjonen Norsk Friluftsliv på deres årsmøte 
i mai. Dette er en fellesorganisasjon for 17 norske, 
frivillige friluftsorganisasjoner med over 950  000 
medlemmer og flere enn 5  000 lag og foreninger. 
Skogselskapet har jobbet for dette over flere år og 
er overbevist om at det vil kunne tilføre alle parter 
mer kunnskap, bedre løsninger og at vi får gjort mer 
sammen enn hver for oss. Styret mener medlemska-
pet vil gi både positive strategiske og økonomiske 
effekter i tiden fremover.
Styret har hatt tre styremøter og har behandlet 25 
saker. Styret er dessuten legatstyre for de legater 
der forvaltningen er tillagt Det norske Skogselskap. 
Det er behandlet 13 legatsaker. 

Samarbeidet i styret er godt, kommunikasjonen 
mellom styret og administrasjonen har vært åpen og 
konstruktiv. 

Styret vil takke alle som har støttet Skogselskapet 
økonomisk. En spesiell takk til Landbruks- og mat-
departementet og Landbruksdirektoratet (tidligere 
SLF) som har bidratt med støtte og på ulike måter 
har brukt vår fagkompetanse for å løse konkrete 
oppgaver. Takk også til øvrige samarbeidspartnere, 
og da spesielt til Sparebankstiftelsen og Gjensidige-
stiftelsen, for god støtte og konstruktivt samarbeid 
gjennom året.

Til slutt vil styret takke administrasjonen for det 
konstruktive samarbeidet og innsatsen i 2018. 

Oslo, 5. juni 2019

Randi Dille 
Styreleder

   

Bernt-Håvard Øyen
Nestleder

Hallvard Bakka  
Styremedlem

Mette Kinderås
Styremedlem

Tonje Refseth
Styremedlem

Lars Henrik Sundby 
Styremedlem

Rannveig J. Kristiansen
Styremedlem

Trygve Enger
Adm.direktør
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Virksomheten i 2018

BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER:

Et grunnleggende fundament for virksomheten i 
Skogselskapet er å holde fast ved prinsippet om å 
utvikle en mer effektiv og slagkraftig organisasjon. 
Dette både gjennom virksomhetens prinsipper og 
organisering samt administrative og operasjonelle 
aktiviteter og løsninger.
Som et resultat av vedtatte strategiske føringer og 
styrets ønske om økonomisk balanse har det over tid 
pågått en prosess for å rasjonalisere driften, kutte 
kostnader og øke inntjeningen.      
Etter flere år med redusert bemanning og innstram-
mede rammer har DnS nå en trimmet og balansert 
bemannet organisasjon - med klare målsettinger og 
prioriteringer i henhold til vedtatte strategier.
DnS jobber kontinuerlig ut fra formålet om å frem-
me skogens mangesidige betydning, samtidig som 
det er fokus på hvordan de ulike prosjektene og ak-
tivitetene kan bidra til å skape inntekter og gjennom 
dette sikre en bærekraftig virksomhet. Parallelt 
med dette har DnS i de siste årene lagt ressurser i 
å samle, styrke og synliggjøre Skogselskapet gjen-

nom våre prioriteringer av oppgaver og aktiviteter.
For øvrig gjøres det en fortløpende vurdering av vår 
deltakelse på høringer, konferanser, møter og annet 
der det er hensiktsmessig og forsvarlig med dagens 
ressurser å være til stede. Videre er vi opptatt av å 
treffe publikum med våre budskap og vi prioriterer 
derfor ofte å være til stede på arenaer med et stort 
nedslagsfelt.
Målsetningen er gjennom synlighet, positiv aktivitet 
og relasjonsbygging å utvikle Skogselskapet som 
merkevare samt å skape tillit og troverdighet.

UTVALGTE ARRANGEMENTER, AKTIVITETER OG 

PROSJEKTER

DnS har i løpet av året vært ansvarlig eller medan-
svarlig for en lang rekke arrangementer, aktiviteter 
og prosjekter. Flere av aktivitetene er gjennomført 
i et nært og godt samarbeid med representanter 
for fylkesskogselskapene og andre organisasjoner. 
Listen nedenfor er ikke komplett, men er ment som 
en illustrasjon på noe av den mangfoldige virksom-
heten som Skogselskapet er involvert i. 
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Arrangementer og tiltak

EFNS Skogs-EM 2018

Deltakelse og reiseleder for den norske delegasjo-
nen med 54 deltakere fra den norske skogsektoren 
under EFNS Skogs-EM på Ski 2018 i Anterselva. 
EFNS består av langrennskonkurranser, ekskursjo-
ner, fagforedrag og sosialt opplegg og samvær. Mål-
setninger for arrangementet er skogfaglig påfyll, 
helse og nettverksbygging.

Holmenkollen Skifestival 

Med lavvo, bål, reinskinn, skaukaffe, toddy, mini-bio-
energianlegg, natursti og spikkekurs sørget Skog-

Markadagen 2018

Ble i år avholdt ved Skullerudstua. Dette er et årlig 
arrangement med hensikt at de ulike idretts- og fri-
luftsorganisasjonene viser frem forskjellige lavterskel-
aktiviteter som kan gjennomføres i skog og natur. 
Skogselskapet var til stede og i godt samarbeid med 
en rekke av de ulike idretts- og friluftsorganisasjo-
nene ønsket vi store og små velkommen til en inn-
holdsrik dag! Målsetningen er å senke terskelen for å 
komme ut, dele gleden ved å være i naturen og tenne 
en gnist hos dem som ikke bruker Marka i dag! 
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selskapet for en svært populær skogsarena for 
publikum. En sentral plassering i Kapellskogen ga 
stort besøk og  skogens mangesidige betydning ble 
formidlet til publikum gjennom aktiviteter som quiz, 
stabling, vedkløyving, bioenergi-demonstrasjon og 
bålprat. 

Konferanse om folkehelse

Skogselskapet deltok på en egen fagkonferanse i 
regi av Norsk Friluftsliv om folkehelse og forebyg-
gende arbeid. Store deler av det utøvende friluftsli-
vet var til stede med deres organisasjoner i tillegg til 
andre som bruker naturen som arena, samt et knip-
pe politikere med folkehelseministeren i spissen. 
Skogen som arena for helse, rekreasjon, friluftsliv, 
jakt, fiske, trening – ja til det meste, blir viktigere og 
viktigere for flere og flere – i et samfunn som stadig 
blir mer urbanisert. Skogselskapet fikk gjennom 
deltakelsen oppdatert kunnskap og nyttig nettverk, 
samt ny inspirasjon i arbeidet knyttet til satsings-
området skog og helse.

Skog og Tre 2018 

Hele skog- og tresektorens konferanse på Garder-
moen, konferansen som har blitt den viktigste møte-
plassen for sektoren ble igjen gjennomført med stor 
suksess. Stor spennvidde i temaer for fagsesjonene 
og noe for en hver smak. Konferansen arrangeres 
av Norges Skogeierforbund og Det norske Skogsel-
skap samt mange samarbeidende bidragsytere.

Skog og Vann

Skog og Vann på Norsk Skogmuseum er Norges 
største friluftsarrangementene med faglig tilnær-
ming for grunnskolen. Målet er å aktivisere elevene 
i uteskoleaktiviteter knyttet til skogen og vannet. 
Over 3.500 elever, lærere og ledsagere deltar på det-
te. Skogmuseet og  Skogselskapet er arrangører av 
Skog og Vann . I tillegg har Skogselskapet egen post 
med fokus på bruk av tre som byggemateriale prak-
tisert gjennom plankehyttebygging og øvrige aktivi-
teter. I 2018 arrangerte og organiserte Skogselska-
pet høyaktuell skogbrann-forebyggende opplæring 
til deltakerne på Skog og Vann. Over 1  500 barn 
gjennomførte opplæring og ble vervet som Skogens 
Brannvoktere.

Finalen i de nasjonale Skoglekene ble i tillegg gjen-
nomført under årets Skog og Vann med elevgrupper 
fra nesten samtlige fylker. Skoglekene er en konkur-
ranse om skog og friluftsliv for landets femteklas-
singer.

Rå kraft

Eget arrangement på Folkemuseet på Bygdøy hvor 
Skogselskapet deltok med verving av skogbrann-
voktere og demo av bioenergi, vedkløyving og sta-
bling.

Jakt- og fiskedagene på Elverum

Skogselskapet har en sentral rolle som organisator 
av Skogbrukstunet – en populær møteplass med 
aktiviteter for barn og voksne. På Skogbrukstunet 
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var det konkurranser med ulike aktiviteter, planke-
hyttebygging, motorsagshow og selvfølgelig sam-
ling rundt bålpannene med skaukaffe og skogprat. 
Arrangementet har over 30 000 besøkende!

Arendalsuka 2018

For femte året på rad deltok Det norske Skogsel-
skap aktivt under Arendalsuka. Også i år i et tett og 
godt samarbeid med AT Skog og Skogselskapet i 
Agder. Dette i form av felles stand i den politiske gå-
gaten som frontet skogens betydning for det grønne 
skiftet og viktigheten av en aktiv skogforvaltning.

Skoleskogdager på Sognsvann

For 20. gang inviterte Skogselskapet Osloskolens 
5.  klasser til de årlige skoleskogdagene på Sogn-
svann. Dette er Norges største skoleskogdager med 
2 400 skolebarn fordelt over to dager. Elever og læ-
rere går en egen rundløype i skogen der de får pre-
sentert alt fra hvor plankene kommer fra, tømmer-
transport med hest, lære om skogkultur og planting, 

se skogsdrift med motorsag og lassbærer til ferdige 
produkter fra skogen.
Ved vannet er det bålpanner for grilling og aktivite-
ter som spikking og maling, balansering på tømmer-
stokker, saging og ikke minst snekring av plankehyt-
te. Dette er et stort samarbeidsprosjekt med mange 
gode støttespillere. 

Verdens kuleste dag

VKD arrangeres på Akershus Festning i regi av Spa-
rebankstiftelsen. 30  000 besøkende fant veien og 
Skogselskapet stilte med stor stand hvor planke-
hyttebygging og skogbrannquiz var hovedaktivitet. 
Utdeling av Markavann og planter med klimabud-
skap.

Friluftslivets dag på Sognsvann

Omlag 10  000 barn og voksne kunne denne dagen 
boltre seg i en rekke friluftsaktiviteter som kano-
padling, natursti, hinderløype i blinde, robåt, kajakk, 
sykkelløype, turtips, førstehjelp, sopptur og sopp-
kontroll, sommerski, klatretårn, bål, pølsegrilling og 
speiderkarusell. Skogselskapet var godt represen-
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tert med store og små medarbeidere, utdeling av 
Skogskaffe, Markavann og epler. Vår natursti/skog-
brannquiz ble svært godt besøkt og vår plankehytte, 
bygget av over 2 000 skolebarn på skoleskogdager, 
var gjenstand for storinnrykk med mye lek og moro 
samtidig som det var kulisser for Skogselskapets 
budskap om skogens mangesidige betydning og øv-
rige aktiviteter.

Dyrsku’n i Telemark

Over 90 000 besøkende, de lokale fylkessogselska-
pene og DnS deltok aktivt på skogtunet med bla. 

utdeling av skogplanter med klimabudskap og med 
ulike aktiviteter for barn og unge og da spesielt plan-
kehyttebygging som i år resulterte i en moderne ut-
gave av en stavkirke. Skogselskapet bidro i tillegg til 
grilling og utdeling av gris foret opp på fòr basert på 
flis fra skogen. 

Flerkulturell friluftsfest

Friluftsorganisasjonene i Osloregionen inklusive Skog-
selskapet inviterte elever i voksenopplærings- og 
mottaksklasser til en stor flerkulturell friluftsfest 
på Sognsvann. 
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treffe veldig mange lærere fra hele Østlandet. Det 
går over to dager med kurs og utstillinger og besø-
kes av nærmere 6 000 lærere. 

Julemarked på Folkemuseet

Julemarkedet på Folkemuseet i Oslo har de siste 
årene for alvor befestet sin posisjon som et av de 
store enkeltstående førjulsarrangementene. Skog-
selskapet var nok en gang en viktig bidragsyter for 
stemning og opplevelser. Over 30.000 mennesker 
besøkte markedet de fire dagene det pågikk. Folk 
kommer gjerne fra hele landet til dette arrangemen-
tet som rett og slett har blitt noe man må få med seg 
for å komme i skikkelig julestemning. Skogselskapet 
stilte med stor lavvo, bålpanner, reinsdyrskinn og 
hadde blant annet spikkeverksted hvor mange hun-
dre barn deltok på spikkeaktiviteter. I tillegg var det 
selvsagt bålkaffe- og solbærtoddyservering. Dette i 
tilknytning til god stemning og informasjon om sko-
gens betydning i spesielt ny, men også gammel tid. 
Skogens betydning var i sentrum på flere måter. 

Seminar om frivilligheten i Norge

Skogselskapet deltok på seminar i regi av Frivillig-
het Norge hvor frivilligheten ble feiret sammen med 
organisasjoner, kongehuset, politikere og en rekke 
engasjerte frivillige i Norge. Arrangementet ble av-
holdt på FNs internasjonale dag for frivillig innsats 
den 5. desember.

Konferansen «Forskning i friluft»

Skogselskapet deltok på konferansen som ble ar-
rangert i Tønsberg av Norsk Friluftsliv og den ble i år 
gjennomført i samarbeid med DnT, Vestfold Fylkes-
kommune og Forum for natur og friluftsliv i Vestfold. 

Målet for arrangementet var at elevene skulle ha 
det gøy i naturen, møte andre og bli inspirert til, og 
interessert i, friluftsliv. Organisasjonene viste fram 
de flotte tilbudene og mulighetene for friluftsliv som 
finnes i Marka. Skogselskapet var sentral i gjennom-
føringen med bla. plankehyttebygging. 

Internasjonale grupper

Skogselskapet har gjennom året tatt i mot ulike in-
ternasjonale grupper herunder både skogfunksjo-
nærer fra Kina og franske snekkerstudenter. Disse 
fikk en presentasjon av skogbruket i Norge, organi-
sering og virksomhet. I tillegg var det egen befaring i 
Oslos kommuneskoger for snekkerstudentene.   

Skogforum på Honne

Deltakelse på Skogforum på Honne i regi av Nor-
skog. Fagforedrag, debatt og nettverksbygging. 

Zero-konferansen 2018

Deltakelse på Zero-konferansen 2018. Konferansen 
er Norges største og viktigste møteplass for alle 
som er opptatt av klima, energi og grønn vekst. Den 
samler over 1300 beslutningstakere fra politikk og 
næringsliv og gir siste nytt om ulike klimaløsninger.

Østlandske Lærerstevne

Skogselskapet var som vanlig (et samarbeid over 25 
år) på plass og hadde utstillingsplass sammen med 
Norsk Skogmuseum. På utstillingen legger vi spesi-
ell vekt på å markedsføre Skogselskapet som part-
ner for gjennomføring av skoleskogdager og i tillegg 
samarbeidsarrangementet Skog og Vann. Lærer-
stevnet i Oslo er et arrangement der det er mulig å 
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Prosjekter 

Formålet med TreOmTre Spikk er å få barn ut i sko-
gen, gi de trygghet i naturen og motivere med kre-
ativ omgang med kniv og tre som materiale. Det er 
da avgjørende at barn lærer å spikke samt å lære at 
kniv er et effektivt arbeidsredskap, ikke et våpen. 
I 2018-19 prioriteres barn fra urbane strøk og barn 
med innvandrerbakgrunn. Det er en målsetting om 
over 100 deltakende klasser for skoleåret.

Skogens brannvoktere

Sommeren 2018 var en sommer med sjelden stor 
skogbrannfare i store deler av landet. Heldigvis ble 
det færre og mindre branner enn mange fryktet. 
Dette i stor grad takket god skogbrannberedskap, 
forebyggende arbeid og lite vind.
I løpet av 2018 har Skogselskap drevet opplæring 
og vervet over 10  000 skogbrannvoktere gjennom 
kampanjen Skogens Brannvoktere. Over store deler 
av landet har Skogselskapet i løpet av året gjennom-

TreOmTre Spikk

Høsten 2018 gikk startskuddet for skolekonkuran-
sen «TreOmTre Spikk» som gjennomføres i skoleå-
ret 2018-19. Over 50 klasser og mer en 1 000 elever 
deltok i dette vellykkede og populære prosjektet 
i 2018. Skogselskapet stiller med emner, kniver og 
øvrig verktøy og tilbyr en dags spikkekurs. Stor ak-
tivitet hele sommerhalvåret i prosjektet. 

TreOmTre Spikk er en aktivitet og skolekonkurranse 
som skal bidra til at alle barneskoleelever i Norge 
skal lære seg å spikke. Ny konkurranse ble startet 
opp høsten 2018 for skoleåret 2018/19. Denne akti-
viteten ble tilbudt alle grunnskoler i Oslo og Akers-
hus, Østfold, Vestfold, Oppland og Buskerud. Med 
økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DnB kun-
ne Skogselskapet tilby skolene gratis spikkeopplæ-
ring, klassesett med spikkekniver, emner og øvrig 
materiell. 
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ført mer enn 70 skoleskogdager, skogdager og andre 
arrangement hvor denne aktiviteten har vært sen-
tral. Kampanjen retter seg i første rekke mot barn 
og unge og har som målsetting å øke kunnskapen og 
bevisstgjøringen om faren for skogbrann og fore-
bygging.
Bak Skogens Brannvoktere står en samlet skog-
sektor og en rekke berørte direktorater, etater, de-
partement, fylkesmenn og organisasjoner. Skogens 
Brannvoktere koordineres av Skogbrand Forsi-
kringsselskap Gjensidig.

Prosjekt naturstier i Norge

Gjennom mange år har Skogselskapet i egen regi og 
som leverandør til andre interessenter levert opp-
daterte og illustrerte naturstiplakater til naturstier 
spredt over det ganske land. Vi erfarer at natursti-
ene skaper interesse og økt kunnskap om planter, 
dyr og naturområder og slik sett gir folk som bruker 
naturen en dypere forståelse for den skogen de be-
veger seg i. Ikke minst er naturstiene viktige peda-
gogiske hjelpemidler der de er anlagt i nærheten av 
skoler, leirskoler og steder der folk tilbringer fritid. 
En utfordring med naturstier er at de har en lei ten-
dens til å forfalle. Sollys, temperatursvingninger, 
fuktighet og snø vil over tid medvirke til forfallet. 
Dessuten er noen naturstier utsatt for hærverk fra 
folk som ikke har noe bedre å aktivisere seg med. 
Vårt inntrykk er likevel at de fleste naturstiene får 
stå i fred, så lenge de blir ettersett og er i godt vedli-
keholdt stand. 
I perioden 2015–17 ble det derfor gjennomført et 
eget prosjekt, finansiert med støtte fra Gjensidige-
stiftelsen, med fokus på kartlegging, vedlikehold, 
oppgradering og nyetableringer. Det ble lagt vekt 
på å kartlegge alle utplasserte naturstier med Skog-
selskapets plakater. I første omgang konsentrert 
til naturstier i Oslo og Akershus, men også utvidet 
geografisk etter hvert som oversikten og behovet 
ble kartlagt. Det ble vektlagt at de nødvendige tilla-
telser er gitt av grunneier og det ble skaffet til veie 
en oversikt over hvem som har et eierskap til natur-
stiene. Noen har i sin tid tatt et initiativ til etablering, 
og derigjennom påtatt seg et ansvar for å holde an-
leggene ved like. Prosjektet er komplettert i 2018.
Skogselskapets naturstiplakatserie er Norges mest 
komplette med over 200 unike plakater. Natursti-
plakatene tilbys i ulike former og formater og kan 
trykkes på ulike materialer som papir, aluminium, tre 

med mer. I tillegg tilbys laminering og stativer i im-
pregnert virke med pleksiglass i front for å beskytte 
plakatene. 

Tidsskriftproduksjon

Utgivelse av tidsskrifter er en viktig del av virk-
somheten i DnS. Hovedproduktet er fortsatt Norsk 
Skogbruk som kommer med 11 nummer i året. Dette 
er landets eneste frittstående og uavhengige skog-
tidsskrift. Skogselskapet ser det som svært viktig 
å opprettholde en publikasjon tuftet på uavhengig-
het. Ved siden av denne produksjonen har DnS i 2018 
stått bak utgivelsen av Kretsløpet inklusive nettre-
daksjon og Nøkkelen for skogbruket og skogindus-
trien. Skogselskapet har også et ansvar for Skog-
håndboka. I tillegg kommer selvfølgelig utgivelsen 
av Skogselskapets medlemsblad Skog & Miljø med 
fire utgivelser i året.
Erfaringer fra Skogselskapets og Norsk Skogbruks 
nye nettsteder, inklusive den nye digitale utgaven av 
bladet og bruk av sosiale medier, viser at organisa-
sjonen behersker teknikkene med kunde/abonne-
ments- og medlemskommunikasjon og dialog. Team 
Skogselskapets Facebook-gruppe er også et godt 
eksempel på etablering og forvaltning av sosiale 
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nettverk som er svært effektive til forvaltning, kom-
munikasjon, dialog og ikke minst som markedskanal. 
DnS og Norsk Skogbruk fortsatte i 2018 med aktivi-
teter i tråd med organisasjonens satsingsområder 
tilpasset definerte målgrupper.

Planteskoletjenesten

Planteskoletjenesten i DnS yter service og faglig bi-
stand overfor landets skogplanteskoler. Tjenesten 
er todelt i en administrativ- og en faglig del. Det er 
inngått en avtale med Norsk Institutt for Bioøko-
nomi (NIBIO) om utvidet faglig veiledning til plante-
skolene. Den administrative delen av plantskoletje-
nesten ivaretas av DnS og innebærer tilrettelegging 
av kurs og faglige utferder for bransjen, kontakt til 
relevante forskningsmiljøer og kontakt til relevan-
te myndigheter og forvaltningsapparat, herunder 
LMD og Mattilsynet. I tillegg administreres en felles 
innkjøpsordning for en del innsatsfaktorer til plan-
teproduksjonen.  DnS er i tillegg sekretariat for Fag-
rådet for skogplanteskolene og holder skogplante-
skolene løpende orientert om aktuelle saker.

Skogselskapet har avgitt høringsuttalelser og har 
deltatt på ulike høringer på Stortinget. Vi har vekt-
lagt økt satsing på skogen og positive effekter av 
dette i klimasammenheng. Det har blitt en vesentlig 
økt forståelse for en aktiv skogpolitikk basert på 
skogens store potensiale som fornybar ressurs og 
viktig del av det grønne skiftet. 

Skogselskapet har deltatt på et stort antall møter 
og arrangementer med fagforedrag og innlegg om 
skogens mangesidige betydning og da særlig knyt-
tet opp mot temaet skog og klima, men også skog og 
helse i tillegg til andre utvalgte emner.

ooOOoo

Listen ovenfor er ikke ment å være komplett, men 
kun som en illustrasjon på det mangfoldet av tiltak 
og aktiviteter som foregår i Skogselskapet i løpet av 
året. 
    
I tillegg kommer naturligvis et utall av større og min-
dre lokale prosjekter, aktiviteter og arrangementer 
som er gjennomført i regi av de 17 fylkesskogselska-
pene rundt om i hele landet.  

Det er vårt håp at listen kan virke som inspirasjon og 
bevis på noe av det flotte arbeidet som utføres – og 
som et bidrag til fortsatt å støtte opp om Skogsel-
skapet og skogens muligheter. 
Se gjerne våre nettsider www.skogselskapet.no for 
mer detaljer og utfyllende informasjon.

Sammen får vi til mye – mange takk for innsatsen og 
samarbeidet i 2018! 
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Resultatregnskap
Note 2018 2017

Driftsinntekter og driftskostnader
Tilskudd 2 3 976 273 4 229 802
Salgsinntekt 10 433 384 10 011 491
Husleieinntekter 975 002 915 232
Sum driftsinntekter 15 384 658 15 156 525

Direkte driftskostnader 6 165 903 6 246 164
Lønnskostnad 3 7 187 464 6 984 173
Avskrivninger 4 167 665 167 855
Annen driftskostnad 3 1 634 164 1 391 131
Sum driftskostnader 15 155 196 14 789 323

Driftsresultat 229 463 367 202

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 9 751 46 796
Annen finansinntekt -11 308 1 162
Annen rentekostnad 25 145 33 329
Annen finanskostnad 38 745 47 322
Resultat av finansposter -65 447 -32 693

Ordinært resultat før skattekostnad 164 016 334 509
Skattekostnad på ordinært resultat 10 166 444 184 183

Årsresultat -2 428 150 326

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 8 -2 428 150 326
Sum overføringer -2 428 150 326

Balanse
Note 2018 2017

Eiendeler
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 4, 5 1 344 387 1 512 052
Sum varige driftsmidler 1 344 387 1 512 052

Finansielle driftsmidler 1 344 387 1 512 052
Investeringer i aksjer og andeler 1 053 989 1 053 989
Sum finansielle anleggsmidler 6 1 053 989 1 053 989

Sum anleggsmidler 2 398 376 2 566 041
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Note 2018 2017

Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning 310 918 251 678

Fordringer
Kundefordringer 1 574 085 184 045
Tilgode legatene 0 19 555
Andre kortsiktige fordringer 628 693 1 728 350
Sum fordringer 2 202 778 1 931 950

Legatenes eiendeler
Aksjer og andeler 6 10 633 989 10 958 038
Bankinnskudd 6, 7 9 279 112 9 839 990
Sum legatenes eiendeler 19 913 101 20 798 028

Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 1 447 673 979 104

Sum omløpsmidler 23 874 470 23 960 760

Sum eiendeler 26 272 846 26 526 801

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 1 354 793 1 357 221
Sum egenkapital 1 354 793 1 357 221

Annen langsiktig gjeld
Pantegjeld 5 800 000 800 000
Sum annen langsiktig gjeld 800 000 800 000

Kortsiktig gjeld
Leverandorgjeld 656 105 496 943
Betalbar skatt 10 167 978 184 183
Skyldig offentlige avgifter 758 313 635 322
Prosjektmidler avsatt 9 943 243 943 603
Annen kortsiktig gjeld 5 1 687 339 1 311 501
Sum kortsiktig gjeld 4 212 977 3 571 551

Gjeld til legatene ihht eiendeler
Gjeld legater 6 19 905 075 20 798 028
Sum gjeld legater 19 905 075 20 798 028

Sum gjeld 24 918 052 25 169 579

Sum egenkapital og gjeld 26 272 846 26 526 801

Balanse forts.
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Note 2 Tilskudd

Driftstilskudd, bruttoføres 2018 2017
Landbruks-og mat-
departementet, statsbidrag 

1 200 000 1 200 000

Landbruksdirektoratet,  
rentemidler 

1 750 000 1 750 000

Legatene 250 000 250 000
Sum driftstilskudd 3 200 000 3 200 000

Prosjekttilskudd og andre 
tilskudd, bruttoføres
Prosjekttilskudd offentlige, det er 
mottatt 150 000, men 130 000 
er videresendt

20 000 20 000

Diverse tilskudd 0 181 500
Mva kompensasjon 5 915 0
Sparebankstiftelsen DnB, det er 
mottatt 398 500, men 100 000 
er videresendt 

295 800 400 000

Bidrag fra julemarked 14 725 15 351
Telemark fylkseskommune 0 0
Prosjektregulering 439 833 412 952
Sum prosjekttilskudd 776 273 1 029 803

Total sum tilskudd 3 976 273 4 229 802

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, 

godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2018 2017
Lønninger 5 355 871 5 391 707
Arbeidsgiveravgift 938 834 889 361
Pensjonskostnader 825 072 616 617
Andre ytelser 67 687 86 488
Sum 7 187 464 6 984 173

Gjennomsnittlig antall årsverk: 7

Ytelser til ledende  
personer 

Daglig 
leder 

Styre

Lønn 975 286 67 000
Pensjonsutgifter 154 740
Annen godtgjørelse 15 362

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse  
og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med  
regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for  
små foretak gjeldende pr. 31. desember 2018.

Selskapets inntekt består i hovedsak av bidrag til  
prosjekter og generell virksomhet, samt konsulent-
inntekter og utleie av ansatte.

I tillegg består virksomheten av produksjon og salg av 
tidsskrifter samt utleie av kontorlokaler.

Prosjektinntekter resultatføres i takt med fullføring av 
prosjektet. Opptjent ikke fakturert inntekt anses som 
fordring på kunden.

Konsulentinntekter og utleie av ansatte er basert både 
på faste avtaler og på levering av enkelttimer til fast 
timepris.

Abonnementsinntekter inntektsføres i takt med  
utgivelsen av tidsskriftet .

Offentlige tilskudd til drift føres etter bruttometoden.

Transaksjoner regnskapsføres til verdien på 
transaksjonstidspunktet.

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper 
om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift,  
kongruens og forsiktighet av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et 
fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader.

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, 
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.

Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over 
driftsmidlenes levetid for driftsmidler, for bygninger 
benyttes det saldoavskrivning.

Varelager vurderes til det laveste av kostpris etter  
«først inn-først ut»-prinsippet og antatt salgspris.

For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer og 
fond brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen 
tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12.  
I aksjer og fond styrt av legatene vil mottatte utdelinger, 
og realiserte og urealiserte gevinster/tap, balanseføres 
som gjeld til legatene.

Aksjer og fond vurdert til varig eie bokføres til laveste 
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for  
forventede tap.

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.
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Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger er en ytelsesbasert ordning som tilfredsstiller kravet om tjenestepensjon.
Selskapet benytter seg av forenklingsreglene for små foretak og balansefører ikke pensjonsmidler  
og pensjonsforpliktelser.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 225 923 eksklusive forholdsmessig fradrag mva.
Av dette utgjør bistand kr 16 803 og attestasjoner kr 14 390.

Note 4 Anleg gsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler Bygg og tomt* Driftsløsøre Sum 2018 Sum 2017
Anskaffelseskost 01.01 4 173 352 409 911 4 583 263 4 583 263
+/- Tilgang/Avgang 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12 4 173 352 409 911 4 583 263 4 583 263

Akk. avskrivninger 01.01 2 661 300 409 997 3 071 297 2 903 442
Årets avskrivninger 167 665 0 167 665 167 855
Akk. avskrivninger 31.12 2 828 965 409 997 3 238 962 3 071 297

Bokført verdi 31.12 1 344 387 0 1 344 387 1 512 052

Økonomisk levetid 10-50 år inntil 5 år

*Tomt på Biri med anskaffelseskost kr 50.000 avskrives ikke, står presentert sammen med bygg.

Note 5 Lån fra legater og fond

Langsiktig lån Innfrielse 2018 2017
Width. Endresens legat etter avtale 800 000 800 000
Sum 800 000 800 000

Det er betalt renter på lånene på totalt kr 24 000

Kortsiktig mellomværende  Fordring Gjeld
Legatene* 11 549 -19 555

Det er mottatt renter på kortsiktig fordringer på totalt kr 1 579.

* Lån fra legatene skal skal i løpet av året nedbetales før nytt lån tas opp.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for langsiktig gjeld til legatene:
2018 2017

Wergelandsveien 23B i Oslo, se note 4 1 294 387 1 462 052
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Note 6 Aksjer og andeler

Antall Eierandel Kostpris Bokført verdi
Skogbrukets Konferansesenter AS 845 21,4% 935 000 
Skogselskapet Media AS,Wergelandsveien 23 B, 0167 Oslo 100% 100 000 
Diverse 24 810 18 989
Sum aksjer og andeler 1 053 989

Legatenes aksjer og andeler Verdiendring Avkastning/
utbytte

Kostpris Virkelig verdi Bokført 
verdi

DnB, DN Lik 20 (IV) 5 030 0 468 696 472 691 472 691
Delphi Kombinasjon -190 001 0 1 418 010 3 258 052 3 258 052

Alfred Berg Kort Obligasjon -2 320 0 300 811 293 793 293 793
Aker Solution ASA -7 942 0 213 688 87 604 87 604
Kværner ASA -14 399 0 67 334 26 906 26 906
Akastor ASA -7 831 0 115 063 28 799 28 799
Orkla ASA -78 044 10 660 397 248 276 832 276 832

DnBNOR ASA -63 240 34 080 399 113 664 800 664 800
Yara International ASA -34 163 4 875 207 245 249 262 249 262
Landkreditt Utbytte -35 677 0 1 500 000 1 864 219 1 864 219
Landkreditt Høyrente 36 022 0 1 593 881 1 629 395 1 629 395
Landkreditt Extra 68 515 0 1 679 643 1 781 635 1 781 635
Sum -324 050 49 615 8 360 732 10 633 989 10 633 989

Legatenes eiendeler (Bankinnskudd og aksjer/andeler) er bokført i DnS da disse er registrert i DnS sitt navn  
hos finansforetakene. Se tilsvarende balanseføring av ansvaret til legatene.

Det norske Skogselskaps ansvar overfor legatene er sikret med pant i eiendommen Wergelandsveien 23B  
pålydende kr 20 000 000 datert 31.1.2013 og kr 1 500 000 datert 21.04.2016.

Note 7 Bankinnskudd og garanti

Av totale bankinnskudd er kr 318 199 bundne skattetrekksmidler innsatt på egen skattetrekkskonto.

Legatenes eiendeler - bankinnskudd består av bankinnskudd i DnS sitt navn, men som disponeres av legatene. 
Posten motsvares av gjeld til legatene. Renter tilføres forpliktelsen til legatene og resultatføres ikke.
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Note 8 Egenkapital

Annen egen-
kapital

Sum

Egenkapital 01.01. 1 357 221 1 357 221

Årets resultat -2 428 -2 428

Egenkapital 31.12. 1 354 793 1 354 793

Note 9 Prosjektforpliktelser

2018 2017
Rovviltbrosjyre 14 000 14 000
Særtrykk LMD 75 000 75 000
Hurdagene 179 447 181 809
Diverse 58 667 58 667
Planteskolenes  
konsulenttjeneste 

616 130 614 127

Sum 943 243 943 603

Note 10 Skatt

Årets skattekostnad 2018 2017
Leieinntekter 954 900 890 900
Avskrivninger -52 366 -53 434
Andre driftskostnader -178 864 -119 912
Rentekostnader -24 000 -24 000
Skattemessig resultat 699 670 693 554

Skatt 23% / 24% 160 924 166 453
For mye (-)/ for lite (+) avsatt 
skatt i fjor 

0 0

Nettoformue 13 073 539 13 300 271
Formueskatt på eiendom,  
beregnet 

17 390 17 730

Resultatført skatt 166 444 184 183
Betalbar skatt i balansen 167 978 184 183
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