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Styrets beretning 1998
ning
kuhtuksmuseum har i 1998 hatt framgang på mange felter, og det er gjennom året lagt
lø In, videre positiv utvikling for museet.
.ri har et stort trofast publikum og er blant landets best besøkte museer. Stort besøk
ai publikumsaktivitetene legger beslag på store ressurser gjennom
tilw viktig som museets aktivitet mot publikum er den delen av museets
tri koin ikke umiddelbart synes i utstillinger og tjenester rettet mot
Arbeidet med finansiering av museets
uin Ved styrking av organisasjonen, herunder til museets forvaltningsstore utstillingsløft ved årtusenskiftet
i, hiir museet i 1998 bedret sitt museumsfaglige arbeid. Museet er i
har stall sentralt i 1998
re I stand til å ivareta de faglige forpliktelsene enn på mange år.
Arhekkt med finansiering av museets store utstillingsløft ved årtusenskifhr tAt( sentralt i 1998. Finansieringsarbeidet har kommet så langt at det
vert forsvarlig å ansette prosjektleder. Ved slutten av året har prosjektlederen arbeidet med
lø Innhold, tilnærming til stoffet og de vinklinger som kan tenkes i utstillingene. Utstillingvil liii plassert i museets publikumsarealer i 1. etasje, og dekker tematisk området skog, skogli og skogindustri. Planleggingen fortsetter i 1999.

vidtoktsendringer
rn,ers representantskapsmøte den 11. juni ble vedtektenes formålsparagraf(§ 2) endret slik
t,itllyilcn er:
Norsk Skogbruksmuseum er en vitenskapelig institusjon som skal kaste historisk lys over virktil skog og utmark, herunder jakt og fiske, ogforedling av trevirke. Museet skal
i/rive forskning, samle og konservere kulturhistorisk og naturhistorisk materiale, og formidle
/ors knings resultater gjennom utstillinger, publikasjoner, undervisning og andre former for inforupihet knyttet

,PIa$jon. »

Ved denne endringen er skogindustrien entydig med som ett av museets arbeidsområder, og det
rt,ruiidlc grunnlag er lagt for at hele skognæringens arbeidsfelt blir dekket av museet.

Organisasjonen
I løien 1997 ansatte museet ny konservator for skognæringene, utstillingsarkitekt og leder for et
prosjekt for bedret forvaltning av museets samlinger. Museet har i 1998 hatt stor nytte av den
yrkingen av organisasjonen som skjedde i 1997. Museets organisasjon har bortsett fra noen
mindre endringer vært uendret i 1998, og den anses hensiktsmessig for å løse dagens oppgaver.
Museet trenger imidlertid to nye konservatorstillinger for å dekke de fagområdene som museet
skal dekke i henhold til formålsparagrafen. I november ble det ansatt prosjektleder for nye utstilunger «Skog, skogbruk og skogindustri». Som styringsgruppe for utstillingsprosjektet fungerer
muscets direktør og sjefkonservator sammen med prosjektleder. Prosjektet vil engasjere mange
v museets egne ansatte og eksterne krefter med en variert faglig, kunstnerisk og håndverksmes'g bakgrunn.

Suzanne Paimquist er ansatt som
prosjektleder for nye utstillinger
«Skog, skogbruk og skogindustri»

Museumsfagilg arbeid
Museets forvaltningsprosjekt, som har som siktemål å bringe god oversikt over museets samlinger,
har utviklet seg fint og ventes avsluttet etter planen i august 1999. Ved denne oppgraderingen av
gjenstands- og fotoregistre, samordning av databaser og digitalisering av bilder oppnås bedre
dokumentasjon av gjenstander og fotografier. Planen omfatter alle gjenstander og deler av
museets meget store fotosamling. Det er foretatt tilstandsvurdering av fotoarkivet. De sentrale
kulturmyndigheter vurderer igangsettelse av et stort prosjekt «REVITA» for å bedre konserve-
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Museet har
800 norske

rings- og magasinforholdene for gjenstander i norske museet. Skulle REVITA-planen bli satt ut
i livet vil Norsk Skogbruksmuseum være forberedt for å være aktivt med.
Ved den styrking av den vitenskapelige stab som er skjedd har det vært mulig å øke museets
arkiv- og feltarbeid. I et samtidsdokumentasjonsprosjekt initiert av Norsk museumsutvikling har
museet startet innsamlingen av materiale omkring etterkrigstidens mekanisering i skogbruket.
Maskinene i et komplett snekkerverksted bygget tidlig i dette århundrer
overtaft en samling av ca.
er blitt demontert for overføring til Norsk Skogbruksmuseum. Verkstedet
og utenlandske mineraler,
med maskiner og verktøy utgjør ca. 700 gjenstander. Verkstedet vurderes
fossiler og bergarter
gjenreist i de nye utstillingene som illustrasjon av forløperen til moderne trebearbeidende industri. Ved en testamentarisk gave har museet overtatt en
samling av ca. 800 norske og utenlandske mineraler, fossiler og bergarter.
Samlingen har en svært høy kvalitet og vil få sin utstilling i museet. Etter overtagelse av snekkerverkstedet og mineralsamlingen har museet ved siste årsskifte ca. 2200 uregistrerte gjenstander.
Etter flere års arbeid utga museet boka om «Glommafiøtingens historie».
Boka som er skrevet av Øivind Vestheim, er avsluttet ved en stor innsats av
mange av museets ansatte som har engasjert seg i billedredaksjon og annet
avsluttende arbeid. Bokprosjektet var finansiert ved bidrag fra Glomma
Fellesfiøtingsforening som en avslutning av mange århundrers fløtingstradisjon
i vassdraget.
Museet fikk i 1998 gjennomført produksjonen av videofilmen «Flisbane
og flistak fra emne til ferdig tak». Filmen dokumenterer denne tradisjonelle taktekkingsmåten, og den er et viktig bidrag i museets arbeid med treslagenes natur- og kulturhistorie.
Museet får stadig forespørsler om sagbruk, spesielt om gamle oppgangssager i norske vassdrag. Ifølge den nylig inngåtte avtalen med Norsk Teknisk Museum skal
Skogbruksmuseet overta dokumentasjonsansvaret for bl.a. sagbruksindustrien. Konservatoren
som er ansatt i tre-års vikariat, har derfor drevet kildestudier i sagskattmanntallet som befinner
seg på Riksarkivet. Arbeidet har i første rekke vært konsentrert om året 1800, og det har gitt
oversikt over sager i samtlige norske fogderier.
Det er skrevet av bortimot 40 lydbånd samlet inn under arbeidet med dokumentasjonen av
Glommafiøtingen. I forbindelse med utgivelsen av boka om fløtingsvirksomheten i Glomma, er
det blitt gjort noen nye intervjuer med gamle fløtere. Det er dessuten gjort noe feltarbeid for å
samle materiale om skogsarbeid og redskapsbruk på Nordvestlandet. Spesielt interessante var
erfaringene fra drift av «stortåll» ekstraordinær stor furu som ble brukt til skipsbygging.
-

-

-

Utstillinger
Museets store utstillingsprosjekt med arbeidstittel «Skog, skogbruk og skogindustri» har vært presentert for en rekke offentlige og private institusjoner og bedrifter med henblikk på å La utstillingene finansiert. Det er presentert et finansieringsbehov på 15-20 mill, kroner. Hvis det største beløpet blir skaffet, vil museet kunne flytte sitt bibliotek slik at det blir liggende i utstillingsområdet og gjøres tilgjengelig blant annet for fordypning i museets fagområder. De nye utstillingene vil både fysisk og tematisk bli museets mest sentrale utstillinger, og er ett av de største
utstillingsprosjektene som blir gjennomført i Norge rundt årtusenskiftet. Det er ved årsskiftet
gitt tilsagn om bidrag på ca. 15 mill. kroner. Bidragene innbetales på øremerket konto fordelt på
1-3 år etter avtale med giverne. Museet har på dette grunnlag startet prosjekteringen. Denne vil
strekke seg over det meste av 1999.
Av mindre, men likevel betydelige tiltak er første trinn i en oppgradering av vår utstilling for
jakt og fangst gjennomført vinteren 1998 med fortsettelse inn i 1999. Det er oppnådd meget

k resultater med begrensede midler. I desember åpnet museet en utstilling om juletreets hisloi ined navn «Du grønne glitrende tre...» hvor bruk og tradisjon i julen ble vist sammen med
dts kommersielle virksomheten innen juletreproduksjonen. Utstillingen som nå er demontert,
vil bli vist igjen både ved vårt og andre museer. I museets galleri har det vært vist fire utstillinger
Innen maleri, tresnitt, fotografi og knyttede tepper.
Ved Sørlistøa fløtermuseum ved Osen har det vært utført viktige vedlikeholdsoppgaver på
Nilysil-Knut» og de museale bygningene. Utstillingene i båthusets andre etasje som skal vise
kugsdrift, er kommet et stykke på vei, men ferdigstillelsen er stilt i bero p.g.a. manglende økoi iniske midler.

Aktiviteter og besøk
Norsk Skogbruksmuseum har gode arenaer for publikumsaktiviteter både på sitt 150 dekars utenisiråde og sitt ca. 6000 m2 publikumsområde innendørs. Avhengig av årstider, temaer og
hesøksgrupper tilbys stadig opplevelser utover det vanlige museumsbesøket.
Museets årsprogram var også i 1998 omfattende og ga spesielle tilbud i
120 av museets 360 åpningsdager. I tillegg til egne arrangementer er museet
ssrena for debatter, opptredener og møter innenfor og utenfor museets temaer.
De Nordiske Jakt- og Fiskedager var
På denne maten fungerer museet som møtested for folk fra hele landet med
godt
besøkt med 33 450 personer I
tilknytning til og interesse for skognæringene og aktiviteter innen friluftsliv og
løpet av 4 dager
iiimarksbruk. Som eksempler på museets bruk som nasjonal møteplass kan
nevnes De Nordiske Jakt- og Fiskedager, NRKITVs program «Til debatt» om
ulv og ungdomsprogrammet «GOD ELG», 100-års jubileum for Norsk
torstmannsforening og flere, alle avholdt i 1998.
I tillegg til den nasjonale bruken fungerer museet som regionalt møtested både gjennom våre
gise arrangementer og for andres aktiviteter, mange av dem relatert til våre temaer. Den kulturhusstatusen som vi har oppnådd i regionen har også gjort museet som museum kjent av mange.
I )ette er en viktig årsak til at museet har et høyt besøk.
Bærebjelken i museets satsing overfor barn og unge er skoletjenesten, hvis hovedsatsing er
emadagene. 11998 ble det i samarbeid med Det norske Skogselskap, Skogbrukets Kursinstitutt

Thomas Aslaksby, skimaker. Et populært innslag på Skogbrukstunet under
De Nordiske Jakt- og Fiskedager
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og Norges Jeger- og Fiskerforbund startet et nytt opplegg for å gi et bedre pedagogisk tilbud til
skoleelever som besøker oss i de siste par ukene før skoleavslutningen. Tilbudet under navnet
«Skog og vann», var vellykket og godt besøkt. Tiltaket fortsetter i utvidet form og med flere medarrangører i 1999. Sett i lys av Reform 94 og Læreplan 97 er dette tiltaket
utgangspunktet for planer museet har arbeidet med for å utvikle Naturskolen.
Stortingets sluttbehandling av statsbudsjettet for 1999 har gitt økonomi til å
Museets registrerte besøk var
videreføre satsingen.
124 774. Dette utgjør en
De Nordiske Jakt- og Fiskedager er trolig Nord-Europas største museumsoppgang på 6%
arrangement. Arrangementet var i 1998 godt besøkt med 33 450 personer i
løpet av 4 dager. Arrangementet krever mye av alle museets ansatte, og det gir
et betydelig økonomisk bidrag til museet. Arrangementet kunne ikke vært
gjennomført uten en stor innsats fra mange medarrangører, faglige og kunstneriske bidragsytere
og utstillere. Spesielt må nevnes det gode samarbeidet med Norges Skogeierforbund og Norges
Jeger- og Fiskerforbund som deltar i arrangementets faglige programplanlegging og gjennomføring.
Museets registrerte besøk var 124 774. Dette utgjør en oppgang på 6%. Blant norske museer utenfor Oslo har kun Maihaugen større besøk enn Norsk Skogbruksmuseum. Det er en plassering som museet er tilfreds med. I tillegg til det registrerte besøket har museet besøk til alle
døgnets tider på sitt uteområde som også tjener som frilufts- og turområde for befolkningen i
Elverum. Fløtermuseet på Sørlistøa som eies og drives av Norsk Skogbruksmuseum var besøkt av
1666 personer, en økning på 30%.

Håndverksarbeider
Bemanningen i driftsavdelingen er tilpasset de løpende oppgavene innen renhold, gartnerarbeid
og vedlikehold. Den bidrar i stor grad til gjennomføringen av arrangementer og temadager.
Avdelingen har kapasitet for ombygging av utstillinger med videre i vintermånedene, og arbeidene i jakt- og fangstutstillingen er utført av egne håndverkere.
Arbeidet med oppgradering av museets sikkerhetsopplegg fortsatte i 1998 slik at det nå er
lagt ned kr. 1.190.000,- i forbedringer de siste tre årene. Sikkerhetsnivået er betydelig hevet, men
det foregår en stadig teknisk utvikling pa området, og sikkerhetssystemene pa museet må stadig
utvikles.
Håndverkerne har lagt nytt tak på Namdalskoia og tidligere eternitt-tak er sanert.

Ansatte og arbeidsmiljø
Ved slutten av 1998 hadde Norsk Skogbruksmuseum 24 fast ansatte og 4 på engasjement.
Museet hadde fire sivilarbeidere og noen korttidsansatte tilknyttet publikumsavdelingen som helgeavløsere. Det ble utført 38 årsverk ved museet i 1998.
Etter tilknytning til Apo har museet tilpasset de sosiale ordninger for sine ansatte. Det er
inngått avtale med Storebrand Livsforsikringsselskap AS om pensjonsavtale som fullt ut dekker
museets forpliktelser i henhold til Hovedtariffavtalen i Apo. Som en del av avtalen oppfyller
museet kravene til Avtalefestet Pensjon. Dette skjer gjennom Apos Utjevningsfond som kan
betraktes som en gjensidig ordning for dem av Apos medlemmer som har sine tjenestepensjonsforsikringer i private selskaper.
Museets arbeidsmiljøutvalg og verneombud fungerer godt og de fleste problemer innen miljøsektoren lar seg løse gjennom det daglige arbeidet. Museets styre vurderer det sosiale og fysiske
arbeidsmiljøet som godt. De nye mulighetene museet gis gjennom finansiering av nye prosjekter
medvirker til en positiv stemning i museet.

miljø
oppvarming skjer ved elektrisk kraft. Museet har en oljefyrt kjele som brukes hvis tilfeliklitrisk kraft blir svært dyr eller hvis den blir nektet brukt. Oljefyren har etter pålegg fra
ui,i Ii-verk vært i bruk fire dager i 1998.
Mi,ect har et akvarium med ca. 25 forskjellige innlandsfisk og et mindre antall saltvannsfisk.
Iwur er fanget i forskjellige norske vassdrag og farvann. Overskuddsvann fra akvariet går
ul i(lomma. Museet har en løpende dialog med veterinærmyndighetene om eventuelle farer
uvrrlring av sykdom fra akvariet til Glomma. Situasjonen anses å være under kontroll.

nomi
N», k Skogbruksmuseum

har en relativt høy andel egeninntekter. Det skyldes dels besøksantaldels at museet ligger i det øverste skiktet blant norske museer når det gjelder billettpriser. I
filirgg har museet gode inntekter både fra utleie av lokaler og serveringsrettigheter, og fra De
Nind'.kc Jakt- og Fiskedager. For 1998 økte museet sine priser med ca. 15%. Dette sammen med
in økning i besøket gjorde at billettinntektene ble økt med 23%. Også andre egeninntekter har
utl positiv utvikling i 1998. Statstilskuddet økte med 2,25% fra kr. 6.252.000,- i 1997 til
6404.000,- i 1998. Statstilskuddsandelen var i 1998 lav sammenlignet med de fleste av de
dre nasjonale museene.
Den styrkingen av inntektssiden som er skjedd i 1998 er i hovedsak brukt til å øke den
mueumsfaglige aktiviteten, i første rekke i forvaltningsprosjektet. Det ble gjennomført et par
mindre prosjekter på slutten av året i lys av at økonomien var under kontroll. Styret er av den
oppfatning at ressursbruken har vært nøktern og effektivt rettet mot museets hovedmål.
Lønn og annen godtgjørelse til museets direktør var i 1998 kr. 340.470,-. Revisor har fått
utbetalt kr. 18.000,- i revisjonsgodtgjørelse og kr. 14.250,- for rådgivningstjeneste. Styret har
rniiulct fått utbetalt kr. 70.042,- i godtgjørelser. Museets årsresultat er kr. 205.792,- som styret
liii'cslår overført med kr. 200.000,- til investeringsfond og kr. 5.792,- til fri egenkapital. Beløpet
overført til investeringsfondet er tenkt brukt i 1999 for å styrke museets muligheter til å løse viktic oppgaver.
kl

Oppgavene framover
Norsk Skogbruksmuseums statstilskudd for 1999 er økt med kr. 2.093.000,- til kr. 8.497.000,-.
Gjennom dette har museets tilskudd nærmet seg det nivå andre nasjonale museer har. Av
økningen er kr. 1 mill. øremerket de nye utstillingene innen skog, skogbruk og skogindustri.
I )erte prosjektet er presentert overfor Kulturdepartementet med et behov for ytterligere investeringsmidler på kr. 1 mill, i år 2000 og en økning av driftstilskuddet med kr. i mill. fra og med år
2000. Kr. 550.000,- er øremerket Naturskoleprosjektet og kr. 250.000,- et dokumentasjonspro1ckt for Trebattradisjoner i innlandet Overfor Kulturdepartementet er Naturskolen presentert
om et varig prosjekt og for båtprosjektet er det planlagt med 4 års varighet.
Ved disse meget positive vedtakene om statstilskudd har museet fått mulighet for betydelig
nyutvikling. Sammen med de ansatte er styret glad for tilliten som blir vist museet. Det vil bli
arbeidet for at bevilgningene blir videreført slik som fjorårets søknad til Kulturdepartementet la
opp til.
Museet arbeider bevisst med henblikk på å unngå problemer ved overgang til år 2000.
Museets ordinære budsjett vil i 1999 være preget av det kostbare lønnsoppgjøret det foregående år. Når museet allerede er i inntektstoppen blant museene har det ikke vært grunnlag for
vesentlige økninger i priser og budsjetterte inntekter, og den ordinære driften må i 1999 styres
innenfor knappe rammer.

1desember åpnet museets egen juleutstilling «Du grønne glitrende tre»
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Regnskap 1998
Resultatregnskap
Noter

1998

1991

Driftsinntekter
Billettinntekter
Salgsinntekter
Tilskudd til driften
Leieinntekter
Prosjekttilskudd
Egne prosjektarbeider
Andre driftsinntekter

4912155
2 607 686
6832927
1892342
1576470
180000
311 149

4 032 495

Sum driftsinntekter

18312729

17270272

1393065
9962380
6517517
400 000
1147

1 487 997
8657797
6576406
400 000
4650

18274109

17126850

38620

143422

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader

212 560
45388

193 709
70785

Netto finansposter

161172

122924

ÅRSRESULTAT

205 792

266 346

Overføringer
Avsatt investeringsfond
Overført fri egenkapital

200 000
5 792

266 346

Driftskostnader
Vareforbruk
Lønn og sosiale kostnader
Andre driftskostnader
Ordinære avskrivninger
Tap på fordringer
Sum driftskostnader
Driftsresultat

10
2
7

2456 893
6668124
1736774
1752835
239 515
383 636

Elverum, 18. februar 1999
Istyret for

Norsk Skogbruksmuseum
Ole Roen
formann

Liv Hilde Boe
varaformann

Helge Urstrømmen

Helge Jørgensen

ftuilaiise pr. 31.12.
Noter

1998

1997

til 111)1 LER
Omløpsmidler
I kvklw
Kundefordringer
Andfe kortsiktige fordringer
I uuei av ferdigvarer

449
332
528
000

3425912
124 581
47 575
315 000

4607309

3913068

417 500
14458000

501 500
14858000

Sum anleggsmidler

14 815 500

15359 500

Sum eiendeler

19482809

19272568

1552535
2178000
343 888
10002

1217772
1833091
580 363
48750

4084425

3679976

Langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld

400 000

800 000

Sum langsiktIg gjeld

400 000

800 000

5000 000
800 000
9 198 384

5000000
600 000
9192592

14998384

14792592

19482809

19272568

3,8
4
5

km omløpsmidler
Mlqgsmldler
Andre langsiktige fordringer
lygnlnger og anlegg

6

GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld
Skattetrekk, avgifter, feriepenger og lignende
Prosjektforpliktelser
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld

8

Sum kortsiktig gjeld

Egenkapital
Stiftelseskapital
lnvesteringfond
Fri egenkapital
Sum egenkapital

9

Sum gjeld og egenkapital

Kari Sommerseth Jacobsen

Bjarne Haug

3 484
150
716
256

Bjørn Erik Skaug
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Regnskapsprinsipper
Som en endring av prinsippene for regnskapsføringen er Norsk Skogbruksmuseums prosjektet i
1998 ført brutto i resultatregnskapet. Prinsippendringen i seg selv påvirker ikke regnskaps
resultatet. Sammenligningstallene for 1997 er endret tilsvarende.
Norsk Skogbruksmuseum følger regnskapslovens bestemmelser ved regnskapsavleggelscit.
Ved utarbeidelse av regnskapet er sammenstillingsprinsippet lagt til grunn slik at kostnader og
inntekter er henført til den periode de er påløpt eller opptjent. Omløpsmidler er vurdert eti(- 1
regnskapslovens bestemmelser om laveste verdis prinsipp. Ved vurdering av anleggsmidler gjøres
oppmerksom på at det ikke foretas avskrivninger på museumsbygningen. De anleggsmidler
avskrives er uteanlegg som tidligere er aktivert. Utstillinger utgiftsføres etter hvert som de bygges.

Noter til regnskapet 1998
NOTE 1 TILSKUDD TIL DRIFTEN
-

1998

1997

Tilskudd
Statstilskudd, kap. 0328, post 70
Andre tilskudd egen spesifikasjon
Lønnsrefusjoner

6 408 000
314 600
110 327

6252000
229 600
186 524

Sum tilskudd

6832927

6668124

Andre tilskudd til driften
Norges Skogeierforbund
Mathiesen Eidsvoll Værks Bidrags- og gavefond
0. Mustad & Søn AS
Fylkesmannen i Hedmark
Det norske Skogselskap
Mjøsen Skogeierforening
Landbruksdepartementet
Norsk Kulturråd
Kommunale tilskudd

100 000
2500
40 000
55000
10000
10000
25000
30000
42100

100 000
2500
40000
20 000
0
0
0
0
67100

Sum andre tilskudd

314660

229 600

-

NOTE 2- DRIFTSKOSTNADER
1998

1991

tlofI anlegg
Vnilllkehold
Ifivnutar/utstyr
l'iilllkasjoner mv.
Nsrkedsføringskostnader
Reisegodtgjørelse/møteutgifter
Div. fremmede tjenester
Driftsmateriell
Andre driftskostnader

1 424
839
736
401
939
441
562
888
282

274
555
762
955
597
595
805
390
584

1 504 452
1022935
654 817
330 587
851 713
412 585
1 018 164
451 118
330 035

Sum driftskostnader

6517517

6576406

NOTE 3 - LIKVIDER
Av totale bankinnskudd er kr. 410.164,- bundet til skyldig skattetrekk. Kr. 2.178.000,- er bundet til prosjektforpliktelser, jfr. note 8.

NOTE 4- KUNDEFORDRINGER
Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Avsetningen er uendret
i forhold til fjoråret.

NOTE 5- VARELAGER
V.irebeholdning er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er
vurdert til å være forventet salgspris redusert med salgskostnader.

NOTE 6 ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER
-

Av beløpet er kr. 409.000,- fordring i forbindelse med salg av løst inventar på spisestedet Forstmann.

NOTE 7-VARIGE DRIFTSMIDLER

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang 1999
Nedskriving 11996*
Ordinære avskrivninger 1998
Avskrivninger med tilskudd 1998
Akk. avskrivninger 1.1.
Balanseverdi 31.12.

Utstillinger

Bygninger/Anlegg

Sum

4090158
513 600
0
0
(513 600)
(4090 158)

60582968
238 907
(44 360 000)
(400 000)
(238 907)
(1364 968)

64673126
752 507
(44 360 000)
(400 000)
(752 507)
(5455126)

0

14458000

14458000

*

Det er i regnskapet for 1996 gjennomført en nedskriving av bygninger med tidligere mottatte
tilskudd kr. 44.360.000.-. Dette er gjennomført i forbindelse med at museet endret selskapsform
til stiftelse.
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NOTE 8- PROSJEKTFORPLIKTELSER- BELØP I HELE 1.000
Prosjekter

Prosjektforpliktelser
01.01.98

Flommen 1995
Glommafløtingens historie
Glommautstillingen
Klengstua
Kvinner i norsk skogbruk
Nye utstillinger for skog,
skogbruk og skogindustri,
Forprosjekt SSS
Nye utstillinger for skog,
skogbruk og skogindustri,
Hovedprosjekt SSS
Vassdragsparken
Wilhelm Mathesons Fond
Sikringsmidler Ill
Trebåter
Flisbanefilm
SUM

Tiført

Kostnader Reguleringer Prosjekttor31.12.98
pliktolser
31.12.98

295
476
66
26
29

0
0
0
0
0

0
476
0
0
0

295
0
0
0
0

0
0
66
26
29

383

0

176

0

207

0
215
92
244
8
0

1703
105
13
0
0
100

0
337
0
239
0
71

0
-17
0
0
0
0

1703
0
105
5
8
29

1834

1921

1299

278

2178

Reguleringer 31.12.1998 er gjort etter en vurdering av hvert enkelt prosjekt, slik at
prosjektforpliktelsene denne dato skal være tilstrekkelig til sluttføring av prosjektene.

Følgende tilskudd til prosjekter er mottatt:
Landbruksdepartementet, Skogavdelingen Rødsmoen Il
Norsk museumsutvikling Sikringsmidler Il
Riksantikvaren, Kap. 1429, post 72,8
Trebåter i Glommadalføret
Norsk Kulturråd Lindboka
Norges Forskningsråd Lindboka
Stiftelsen UNI Sikringsmidler UNl
Norsk museumsutvikling Sikringsmidler Ill
Wilhelm Matheson Wilhelm Mathesons Fond
NVE Vassdragsparken
Fylkesmannen i Hedmark Vassdragsparken
Norsk museumsutvikling Flisbanefilm
Telemark Tømmersalgslag Hovedprosjekt SSS
Trysilvassdragets Skogeierforening Hovedprosjekt SSS
Vestfold-Lågens Skogeierforening Hovedprosjekt SSS
Glommen Skogeierforening Hovedprosjekt SSS
Drammensdistriktets Skogeierforening Hovedprosjekt SSS
Borregaard Skoger AS Hovedprosjekt SSS
Mjøsen Skogeierforening Hovedprosjekt SSS
Nedre Glommen Skogeierforening Hovedprosjekt SSS

1998

180 000
361 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l

-

-

-

-

-

1997

4000
55000
50000
100000
124000
28293
150 000
250000
400 000
100 000
189 000
461 156

80 000
50000
68000
160 000
243 500
4 000

NU i I 9 EGENKAPITAL
-

Note
Kapital 1.1.
Korrigert egenkapital
Arets resultat

1998

1997

14792592

14705925

10

(179 679)

205 792

266 346

NOTE 10- PENSJONSFORPLIKTELSER

'lidligere har pensjonspremiefondet stått oppført som en kortsiktig fordring i balansen. For
1996 utgjorde premiefondet kr. 179.679. 11997 ble premiefondet ført ut av balansen og virkningen er ført direkte mot egenkapitalen.
Norsk Skogbruksmuseum skiftet 1.3.1998 livsforsikringsselskap og har nå en pensjonsordning som fullt ut dekker museets forpliktelser i henhold til Hovedavtalen Apo Stat.
Pensjonsordningen gir bl.a. muligheter til uttak av Avtalefestet Pensjon (AFP). Pr. 31.12.98 var
25 ansatte meldt inn i ordningen. Årets pensjonskostnad utgjorde 554', hvorav 357' er dekket
over premiefondet.
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Revisjonsberetning 1998

Til Representantskapet i
Stiftelsen Norsk Skogbruksmuseum
Vi har revidert årsoppgjøret for Stiftelsen Norsk Skogbruksmuseum for 1998 som
viser et årsoverskudd på kr 205.792. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter, er avgitt av stiftelsens styre og administrerende direktør.
Vår oppgave er å granske museets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av dets
anliggender for øvrig.
Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk.
Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte
at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. Vi har kontrollert utvalgte
deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen,
samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått museets formuesforvaltning og interne kontroll. Vi kan
bekrefte at tilskudd fra Det Kongelige Kulturdepartement er nyttet i samsvar med forutsetninger.
Etter vår mening, er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og gir forsvarlig uttrykk for museets økonomiske stilling pr. 31. desember 1998 og
for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Elverum, 18. februar 1999
KPMG as
Kjell Kulvedrøsten
Statsautorisert revisor

Kontrollkomiteens beretning for 1998
Kontrollkomiteen har hatt ett møte hvor representanter for administrasjonen samt
revisor deltok.
Komiteen har gjennomgått styrets beretning og regnskap for museet, samt revisors
beretning for 1998.
Museets bygninger, anlegg og utstyr er gjennomgått, og det er påsett at museet er tilfredsstillende forsikret.
Rutinene rundt gjenstandsforvaltningen ble grundig gjennomgått.
Etter kontrollkomiteens oppfatning kan årsmøtet fastsette det fremlagte årsoppgjør
som Norsk Skogbruksmuseums årsoppgjør for 1998.
Elverum, 15. mars 1999
Einar Gjems
(leder)

Arnt Astrup

Knut Berg

Museets fellestjenester gjør en god jobb!
Fra venstre: Hege J. Andresen, Karl G. Andersen, Trond Nystuen og avdelingsleder Karl Tyseng

I I(/II'iiJ(f

Norsk Skogbruksmuseum

NORSK SKOGBRUKSHUSEUPl
SKOGBRUI(JflKT OG FISKE

Postboks 117, 2401 Elverum
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