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Skogmuseets råd
Følgende institusjoner og organisasjoner
utgjør Skogmuseets råd:
Landbruks- og matdepartementet
Skogbrukets Kursinstitutt SKI
Norges vassdrags og energidirektorat - NVE
UMB Institutt for naturforvaltning
Statsskog
Fellesforbundet
Det norske Skogselskap
Skog og landskap
Løten kommune
Løiten Almenning
Norskog
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norsk Virkesmåling
Elverum kommune

Åmot kommune
Kystskogbruket
Skogbrand forsikring
Norges Skogeierforbund
NINA Lillehammer
Høgskolen i Hedmark - Campus Evenstad
Skogmuseets råd hadde sitt første møte 7. desember 2011.
Alf Daniel Moen ble valgt til rådets leder.

ÆRESMEDLEMMER, i henhold til gamle vedtekter
Tore Fossum og Ole Roen

Styrets beretning

Styremedlemmer stiftelsen
Norsk Skogmuseum

2011

...................................................................................
Styremedlemmer fra

Styremedlemmer fra

27.05.10

Johan C. Løken , styrets leder
Jens-Petter Jensen, styrets nestleder
Tone Jørstad
Turid Fluge Svenneby
Beate Krokan Carlsson, vara

Johan C. Løken , styrets leder
Tove Wefald Pedersen, nestleder
Turid Fluge Svenneby
Terje Johansen
Bea te Krokan Carlsson, vara

Ansattes:

Ansattes:
Bjørn Erik Skaug
Rigmor Bye, vara

Bjørn Erik Skaug
Rigmor Bye, vara

Valgkomite til

07.12.11

Valgkomite fra

07 .12.11

07 .12.11

Jan Ørnevik, leder, til 201 2
Gudbrand Kvaal , til 2013
Kjersti Kinderås, til 20 14

Liv Marit Strupstad, leder
Jan Ørnvik
Gudbrand Kvaal

REVISOR

KPMG AS v/statsau t. revisor Kjell Kulvedrøsten
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Norsk Skogmuseum - en del av Hedmark fylkesmuseum AS
Hedmark fylkesmuseum AS ble stiftet 10. desember
2009 som et driftsfelleskap for følgende museer i
Hedmark: Domkirkeodden , Glomdalsmuseet, Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal, Nordøsterdalsmuseet,
Norsk Utvandrermuseum , Prøysenhuset, Trysil/Engerdal
Museum og Norsk Skogmuseum . Selskapet eies av
museene og Hedmark fylkeskommune . Stiftelsen Norsk
Skogmuseums eierandel er 16% . Stiftelsens eierandel
har økt i 2011 i forbindelse med en utvidelse av aksjekapitalen fra 2 til 5 mill. kr.

Stiftelsens organer: Styret er stiftelsens høyeste organ.
- Styret
- Skogmuseets råd
- Valgkomite

Fra 1.1.2010 ble alle ansatte og museets drift, i henhold
til aksjonæravtale, overført til Hedmark fylkesmuseum AS.
Endringen innebærer en arbeidsdeling hvor fylkesmuseet
gir økonomiske ramm er og driftsmessige hovedmål , samt
etablerer en administrativ struktur og støtteapparat, for
eksempel knyttet til IKT. Det enkelte museum vil ha sine
egne faglige mål og ansvarsområder, korresponderende
med fylkesmuseet. Museets eierskap i fylkesmuseet og
i egne bygninger, samlinger og utstillinger, ivaretas av
eierstiftelsen.

Stiftelsen Norsk Skogmuseums
formålsparagraf:
...................................................................................
Norsk Skogmuseum er et kultur- og naturhistorisk
museum med nasjonale ansvarsoppgaver for skognæringene, utmark, jakt, fangst og fiske.
Museet skal drive forskning, samle og bevare historisk
materiale, og formidle kunnskap gjennom utstillinger,
publikasjoner, undervisning og andre former for informasjon. Museet skal være en arena der publikum møter
kunnskap. Samspillet mellom natur, menneske og samfunn skal stå sentralt.
Museet skal med et historisk perspektiv ta opp dagsaktuelle temaer, skape engasjement og gi innsikt.
Museet skal sørge for en forsvarlig bevaring av sine
kulturminner, og anleggene skal gjøres tilgjengelig for
publikum.

Areal og anlegg
Stiftelsen eier og forvalter bygninger, gjenstander og
anlegg på Sørlistøa Fløtermuseum i Åmot, Klevfos
Industrimuseum i Løten , samt hovedanlegget på Norsk
Skogmuseum i Elverum .
Norsk Skogmuseum har en bygningsmasse i Elverum
bestående av utstillingsarealer, kontorer, lager mv på i alt
11.500 m2, bygd i perioden 1971 til -93. Stiftelsen har
også om lag 58 antikvariske bygninger. Vedlikehold skjer
ihht museets plan for forvaltning, drift og vedlikehold,
FDV-planen. Dette vedlikeholdet ivaretas i henhold til
aksjonæravtalen av Hedmark fylkesmuseum AS.

I 2011 er det ferdigstilt nye kurs- og konferanselokaler
i museets 2. etg, samt i restauranten i 1. etg. Tiltaket
inkluderer heis og nyte toaletter, og vil styrke museet
med henblikk på kurs- og konferansevirksomhet.
Hovedanlegget på Elverum ble tilrettelagt for og tilkoblet
vannbåren fjernvarme.
På Klevfos ble det gjennomført planlegging og anbudsinnhenting med tanke på utbedring av sprekkdannelser
i kokeribygningen. Riksantikvaren har bevilget midler til
utbedringen. Arbeidet utføres i 2012.

Publikum og formidling

Det ble i 2011 arbeidet med to betydelige bokproduksjoner ved museet; «Den menneskeskapte
skogen», som er en beretning om arbeidet for å gjøre
Norge grønnere og mer skogrikt gjennom 3-400 år, og
en om fløtinga i Skiensvassdraget. Her er det også foretatt ordning av tilhørende arkiv.

Norsk Skogmuseums enheter hadde i 2011 et jevnt
godt besøk, til sammen 108 891 personer, som er en
nedgang på 2.1 % fra 2010. Besøkstallet for Sørlistøa
Fløtermuseum var på 1 171 personer, Klevfos Industrimuseum 5 269 og på hovedanlegget i Elverum 102 451
personer.

Samlinger

De 49. Jakt- og Fiskedagene ble arrangert i perioden 11.
- 14. august 2011 og ble besøkt av 33 537, som er 2.2
% færre enn året før. Naturskolen ble besøkt av 15 863
studenter, elever og barnehagebarn.

Riksantikvaren har også bevilget midler til restaurering
av slepebåten Trysilknut som dro tømmerbommer på
Osensjøen frem til 1984, og som siden 1987 har blitt
brukt i turisttrafikk ved Sørlistøa Fløtermuseum. Arbeidet
tar utgangspunkt i en tilstands- og restaureringsplan
utarbeidet av Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter.
Det ble for en stor del utført i 2011 og vil bli avsluttet i
2012.

Natur på menyen , som er andre del av utstillingen
« TRÅKK - i mangfoldig natur» - ble åpnet i mars 2011.
Siste delen om jakt, fangst og ferskvannsfiske vil stå
ferdig i 2013. Utstillingen « TRÅKK - i mangfoldig natur»
representerer både en fornying og en tematisk utvidelse
av jakt- og fangstutstillingene ved Norsk Skogmuseum.

Det er nå utarbeidet en mal for registrering av tilstand for
antikvariske bygninger. Registreringen vil bli gjennomført i 2012. I neste omgang vil administrative bygninger
bli innlemmet i et fast opplegg for forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV).

Vi arrangerte fem kunstutstillinger i galleriet. På Klevfos
samarbeider vi med Løten kommune om markering av
150 årsjubileet for Edvard Munchs fødsel i 2013, og
åpnet i den forbindelse en opplevelsessti og et kunstverksted . Nettstedet www.flommer.no ble i 2011 ferdig
med totalt 10 vassdrag.
Forprosjektet til en ny utstilling om skog og klima ble
avsluttet. Det arbeides med finansiering av utstillingen.
Oppgradering av utstillingen om skogindustrien er ferdig
planlagt og finansiert.

I 2011 ble det registrert inn 181 nye gjenstander.
13 365 gjenstander fra Norsk Skogmuseum er nå
registrert i samlingsdatabasen Primus. Det ble registrert
inn 773 nye foto. Nytt av året er at nesten hele gjenstandssamlingen og en del av fotosamlingen er publisert
på DigitaltMuseum.no, som dermed inneholder 23 031
søkbare objekter fra NSM.
Arkivsamlingen ved Norsk Skogmuseum hadde ved
utgangen av 2011 et omfang på om lag 650 hyllemeter,
inkludert Klevfosarkivet. 2011 er det registrert to privatarkiver som museet eier selv, og avsluttet et eksternt
oppdrag for Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening, til
sammen ca 30 hyllemeter.
Museets bokbestand var ved utgangen av året 26.869
titler. Tilveksten var 932 bind .
Det har i 2011 vært arbeidet med forvaltningsplan for
egne samlinger og magasiner. Dette inkluderer rutiner
for behandling av gjenstander og preparater, og håndtering av skadedyrsproblematikk.
Det ble gjennomført dokumentasjonsprosjekter ved
Skogfrøverket på Hamar, Knutsensmia i Mjøndalen , og
børsemakerverkstedet i Hodalen .
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Ansatte

Økonomi

Stiftelsen har ingen ansatte, og styret består av 3 menn
og 2 kvinner. Norsk Skogmuseum er bevisst på åta
likestillingshensyn ved rekruttering av tillitsvalgte i
stiftelsen.

Regnskapet til Stiftelsen Norsk Skogmuseum for 2011
ble gjort opp med et negativt resultat på kr 147.595,
som belastes egenkapitalen.

Miljø
Stiftelsen Norsk Skogmuseums eiendommer og drift har
liten påvirkning på det ytre miljø. Museet benytter offentlig forskriftsmessig renovasjon. Det har i flere år vært
arbeidet for å miljøsertifisere virksomheten ved Norsk
Skogmuseum. Endelig sertifikat i henhold til aktuelle
bransjekrav forelå fra Stiftelsen Miljøfyrtårn 22.12.2011.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap
og balanse et korrekt bilde av Stiftelsen Norsk Skogmuseums økonomiske stilling ved årsskiftet 2011/12.
Regnskapet gir, etter styrets oppfatning, fyllestgjørende
informasjon om driften av Norsk Skogmuseum.
For Hedmark fylkesmuseum AS vises det til egen årsmelding og regnskap .
Styrets beretning er avgitt under forutsetning om fortsatt
og langvarig drift, i nært samarbeid med Hedmark
fylkesmuseum AS. Etter styrets oppfatning er det ikke
inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av
betydning ved bedømmelsen av årsregnskapet.

Regnskapet til Hedmark fylkesmuseum, avd . Norsk
Skogmuseum ble gjort opp med et negativt driftsresultat
for 2011 på kr 304 206, mot kr 551 155 i pluss i 2010.
Norsk Skogmuseum hadde i 2011 samlede driftinntekter
på kr 28 664 916.

Elverum reiselivslag

136 570

Disse tilskuddene mottatt i 2011 inngår i årsregnskapet
til Hedmark fylkesmuseum AS avd. Norsk Skogmuseum.

Fylkesmannen i Hedmark,
forprosjekt Skog og klima

200 000

~!.~
BjørnE~

Riksantikvaren , drift Klevfos

Æ:tf/#!~
Tove Wefald Pedersen
nestleder

Turid Fluge SvennAiy

4µ_

862 000

Sparebanken Hedmark, skoleavtale

150 000

Elverum kommune, skoleavtale

127 778

Dir. for naturforv. , rovdyr+
skog og vann + Svartelva

290 000

Løten kommune, skoleavtale
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4 500 000
40 000

Geria Medisinske klinikk

15 000

NVE, flommer.no

30000

Fylkesm. i Hedmark, konfliktdempende
tiltak rovvilt

50000

Sparebankstiftelsen/RA, Trysilknut rest

380 000

8 024 348

styremedlem

Stig Hoseth

60000

Mustad Søn.

Terje Johansen

avdelingsdirektor

1 183 000

NVE, drift

Mat- og Landbruksdepartementet
m.fl. , TRÅKK

I styret for Norsk Skogmuseum

styreleder

Kroner

For Hedmark fylkesmuseum AS vises det til egen årsmelding og regnskap. Her tas med at driftsresultatet for
fylkesmuseet var kr 2 442 000 ut fra en omsetning på
kr 104 865 000.

Elverum, 8. juni 2011

Johan C. Løken

Hedmark fylkesmuseum AS
avd. Norsk Skogmuseum

Norsk Skogmuseum er involvert i en rekke samarbeidsprosjekter og oppdrag med egen finansiering og
regnskapsføring. Ved utgangen av 2011 var avsatt beløp
til prosjektforpliktelser kr 7 652 503. De største var
knyttet til produksjon av utstillingen « TRÅKK - i
mangfoldig natur» og til oppdraget fra Skiensvassdragets
Fellesfløtningsforening .
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Stiftelsen Norsk Skogmuseum
Årsregnskap 2011
...................................................................................
Resulrar.-------

01.01 - Jl.12
Note

2011

2010

3

240 200
0
240 200

240 200
l9 898
260 098

Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Balanse

Note

31.12.2011

31.12.2010

3

17 618 874
17 618 874

17859074
17 859074

7

5 000 000
I 226 691
810 000
7 036691

0
0
250 000
250 000

24 655 565

18 109 074

0
17 632
17 632

10 881
37 995
48876

EIENDELER
Anleggsmidler

varige driftsmidler

Tomrer, bygninger og annen fast eiendom

Driftsresultat
Renreinnrekt
Renreinnrekr fra H edmark fylkesmuseum AS
Rentekostnad

Resultat av finansposter
Årsresultat

-240 200

-260 098

Sum variJl.e driftsmidler

92 739
42 900
43 034
92605

261 330
0
0
261 330

Finansielle anleggsmidler

-147 595

I 232

Lån ril Hedmark fylkesmuseum AS
Lån til Hedmark fylkesmuseum AS, renre og avdragsfritt
Investering i aksjer og andeler

6

Sum finansielle anle,~smidler
Sum anleggsmidler

Disponering av årsresultatet
Annen egenkapital

5

Sum disponerinJl,

-147 595
-147 595

1 232
1232

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer
Andre fordringer

Sum fordrinfler

746217

2873 432

Sum omløpsmidler

4

763 849

2 922 308

SUM EIENDELER

25 419 413

21 031 382

Bankinnskudd, kontanter og lignende
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Balanse

Not..-

jl.) 2.2011

Jl.12.2010

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Innskutt egenkapital
Sri frelseska pi cal
Sum innskutt eJ{mkapital

5

8 000 000
8 000 000

8 000 000
8 000 000

Opptjent egenkapital
Investeringsfond
Annen egenkapital
Sum opptjent ef{enkapital

5
5

226 691
12 183 931
12 410 622

226 691
12 331 526
12 558 217

20 410 622

20 558 217

5 000 134
5 000 134

0
0

8 657
8657

473 165
473 165

5 008 791

473 165

25 419 413

21 031 382

Sum egenkapital
Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld ril kredirtinsricusjoner
Sum annen lanf{siktif field

7

Kortsiktig gjeld
Gjeld til Hedmark fylkesmuseum AS
Sum kortsiktif! .v eid
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Noter

Varige driftsmidler

Note I - Regnskapsprinsipper, vesentlige
regnskapsposter
Årsregnskapet består av resultatregnska p, balanse og
noteopplysninger og er avlagt i samsvar med stiftelseslov,
regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små
foretak gjeldende pr. 31. desember 2011. Årsregnskapet
er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens
definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og
presentasjon av transaksjoner og andre forhold , legges
det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk
form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare , kostnadsføres . Driften av museet er fra 2010
overført til Hedmark fylkesmuseum AS .

lnntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent.
Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles
med og kostnadsføres samtidig med de inntekter de kan
henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til
inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varige driftsmidler som består av tomter, bygninger og
fast eiendom med beliggenhet i Elverum føres i
balansen til nettoverdi etter fradrag for mottatt tilskudd.
Det avskrives av den grunn ikke på disse bygninger.
Varige driftsmidler som består av tomter, bygninger og
fast eiendom som ble tilført etter fusjonen med Klevfos
avskrives i henhold til opprinnelig plan. Utstillinger
aktiveres og nedskrives med mottatt tilskudd. Forholdene omkring varige driftsmidler fremgår av note 4 .

Fordringer
Fordringer er oppført til pålydende med fradrag av
forventede tap .

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte,
godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner
m.m.
Det er ingen ansatte i stiftelsen og det er ikke utbetalt
honorar eller annen godtgjørelse til styret i 2011.
Styrehonorar utbetalt i 2011 er dekket av Hedmark
fylkesmuseum AS.

Revisor
Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar for 2011. Disse
kostnadene er dekket gjennom driften av Hedmark
fylkesmuseum AS .

Elverum, 8. juni 2011

Johan C. Løken
styreleder

BjørnE ~

4:o~~
Tove Wefald Pedersen
nestleder

Turid Fluge Svenn~ y

Terje Johansen
styremedlem

~W,Stig Hoseth
avdelingsdirektør
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NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER Beløp i hele 1.000
01.01 - 31.12

Varmepumpe

Anleggsmidler:
Anskaffelseskost 0 1.0 I

68 919

bru
2 740

22 622

2011
94 28 1

Sum anskaffelseskost 3 1.12

68919

2 740

22622

94 281

94 281

Akkumu.lerre avsk ri vning 3 1.1 2

52 733

I 307

22 622

76 662

76 422

Bokført verdi pr 31. 12

16 186

1 433

0

17 619

17859

Årets avskrivning
Lineære avskrivninger

121
50 år

119
10-50 år

0

240

240

Eiendommer

Utstillinger

2010
94 281

Revisors beretning:
...................................................................................
Til styret i Stiftelsen Norsk Skogmuseum

NOTE 4 - BANKINNSKUDD OG KONTANTER

201]

669 354
62 78 1
14 082
746 2 17

Bankinnskudd, drifcskonro
Bankinnskudd, prosjekter
Bundne skattecrekk.smidler tilstrekkelig til å dekke skyldig ska rretrekk
Sum

2010

907 7 18
I 95 1 633
14 082
2 873 432

REVISORS BERETNING

Uttalelse om lnregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Norsk Skogmuseum som viser et underskudd på kr 147 595 .
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011 og resultatregnskap for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og
andre noteopplysninger.
Styrets og daglig leders ansvar for ilrsregnskapet

NOTE 5 - EGENKAPITAL
Stiftelseskapital

nvesteringsfond

Annen EK

Sum

8 000 000

226 691

12 33 1 526
-147 595
12 183 931

20 558 217
- 147 595
20 410 622

Egenkapital 01.01.
Årsres ul tat
Egenkapital 31.1 2.

0

8 000 000

226 69 1

NOTE 6 - FINANSIELLE EIENDELER
Hedmark fy lkesmuseum AS 01.01
Aksjer anskaffet i løpet av året
Hedmark fy lkesm useum AS 31.12
Andre aksjer
Sum investeringer i aksjer og andeler

Antall aksjer

Eierandel

Anskaffelseskost

Bokført verdi

20
56
76

10 %

240 000
560 000

240 000

10 000

800 000
10 000
810 000

Bokført gjeld som er sikret ved pant ol.:

31.12.11

31.12.10

Langs iktig gjeld til kredittinstitusjoner

5 000 000

0

16%

NOTE 7 -GJELD OG PANT

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som st)Tet og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon , verken som følge av misligheter eller
feil.
Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon .
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene kre,-er at vi etterlever etiske
krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.
En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoen:i for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar re"isor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for stiftelsens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende
bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene,
men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll . En
revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige,
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede
presentasjonen av årsregnskapet.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

Langsiktig gjeld er tatt opp fo r å finansiere ud å.n ril Hedmark fylkes museum AS.

Konklusjon

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:
Tomrer, bygninger i Elverum (Gårdsnr. 31 Bruksnr 1025)

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et re~ isende
bilde av den finansielle stillingen til Norsk Skogmuseum per 3 I. desember 201 I og av resultater
for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk. i Norge.

Andel av gjeld som forfa ller til betaling fem år errer balansedage n
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12 360 338

0

3 750 000

0
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