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FRA VENSTRE Christen A. Morda/, Tore Fossum og Yngve Astrup.

DIREKTØRSKIFTE
VED NORSK SKOGMUSEUM
30. juni 2006 forlot Yngve Astrup sjefssto len ved

orsk Skogmuseum . Som et av Norges

bese besøkte museer, har Nor k Skogmuseum ved fle re anledninger blirc betegnet som
Norges scørsce museumssuksess. Yngve Astrup overlater således ec veld revet og høye
renommere museum ci l den nye direktøren, Ch risten A. Morda!.

INNHOLD

orsk museumsvesen er i stadig endring. Krav om effektivisering og samordning av
ressurser kommer gjennom Mu eumsreformen og påfølgende konsolideringsprosesser.
Det forventes ac museene car ec øke ansvar som kulturformidlere, som dialoginsrirusjoner
og samfu nn saktører. Krav om økt satsning på forskning og utvikling har høy prioritet hos
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myndighetene, men også nye former for fo rmidling. Museenes formid lingsarena er ikke
lenger utelukkende knyccec ci l deres fysiske anlegg. lnte rnecc fremstår her som en ny og
viktig formidlingskanal.
Skal

orsk Skogmuseum for fremtiden leve opp ril egne og andres forventninger er det

avgjørende å arbeide med de recce oppgavene. Det betyr å legge srracegier for utviklingen
av museers temaer; skog og utmark, herunder jakt og fiske, og foredling av trevirke. Det
betyr å spille på lag med myndigheter, museumsvenner og publikum; samhandling og
samarbeid. Det betyr og å å tilby de ansarre interessante og accrakcive arbeidsplasser;
kompetansebygging og personlige urviklingsmuligheter. I ti ll egg er det avgjørende

å prioritere m useumsvirksomhetens grunnpilarer; in nsamling, bevaring, forskning og
formid li ng.
Der finnes ingen snarveier cil suksess. For Norsk Skogmuseu m har oppskriften være stein
på stein i over 50 år. Styret ser frem til å legge de neste steinene i den videre utviklingen
av Norsk Skogmuseum sammen med Christen A. Morda! og de øvrige ansatte.

OMSIAGSFOTO: Fløterlaget til Kristian Øien fra Koppang i Stor-Elvdal under fløtingen i Glomma i 1932. Fra venstre: Birger Øien, Peder Øien, Kristian Øien,
Martinus Øien, Thorvald Øien, Olaf Hjelle, Jørgen Øien og Einar Hansen. Birger, Peder, Kristian og Jørgen var brødre. Alle har pluggskor, buserull og hatt.
Flere av fløterne har knyttet opp bukse/eggene oppunder knee~ slik at de ble ledigere å gå med, særlig når buksene ble bløte og tunge.
Foto: Fra Norsk Skogmuseums arkiv.

Norsk Skoamuseum
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NORSK SKOGMUSEUM 2006
REPRESENTANTSKAP
Følgende institusjoner og organisasjoner danner museets representantskap:

ÆRESMEDLEMMER
Magne Midttun

Tore Fossum
Ole Roen

Der norske Skogselskap
Direktoratet for naturforvaltning
Fellesforbundet
Hedmark fylkeskommune
Jenter i Skogbruker
Landbruks- og matdepartemen tet
- avd. for skog- og ressurspolitikk
Løiten Almenning
Løten kommune
Norges forskningsråd
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Almenningsforbund
Nor k For tmannsfotening

Norsk institutt for skogforskning
Norsk Virkesmåling
orskog
Ordføreren i Elverum
SKOGBRAND
Forsikcingsselskap Gjensidig
Skogbrukets Kursinsrirncc
Skogbrukets Landsforening
kogbrukets og kogindusrriens
Forskningsforening
Statskog SF
Treforedlingsindustriens Bransjefotening
Treindustrien
niversireret for miljø- og biovitenskap
- Institutt for naturforvaltning
WWF Verdens naturfond

STYRETS BERETNING 2006
Stiftelsen Norsk Skogmuseum driver museumsvirksomhet på bred front innen skog- og
ucmarksfeltet. Tematikken i museets virksomhet er knyttet til skog, utmark, jakt og fiske,
skogbruk og foredling av trevirke. Museet opererer på cvers av grensen mellom narur og
kulcur, og bredden kan beskrives ved ordene fra biologi ci l industri.
Museets virksomhet drives med basis i de tre museumsanleggene i Elverum, Løten og
Åmot kommuner. På Sørlisrøa i Åmot har m useet et fløteranlegg som har sommeråpent

TILLITSVALGTE

og som drives med ec bud jetc på ca. 0,8 mill. kroner. Klevfos In dustrimuseu m har fast
bemanning, kan besøkes hele året og drives med et budsjett på ca. 2,8 mill. kroner.

STYREMEDLEMMER:
Representantskapets:
Helge Evju, styrets leder
Trond Asakskogen
Thor H. Lobben

LEDELSE
Direktør
J .1 .-30.6. Yngve Astrup
Fra 1.7. C hristen A. Morda!

Sjefkonservator
Magne Rugsveen
Markedssjef
Lene Faraasen

Driftssjef
Kjell Magne Kaveldiget

Avdelingsleder Klevfos
1.1.-30 .6. Yngve Astrup
Fra 1.7. Christen A. Mordal
Kontorsj ef
Kari Tyseng

Hovedavdeli ngen i Elverum har et budsjett på ca. 23 mi ll. kroner. Seifrelsens virksomhet
er sammensatt, og utfordringene ved de tre anleggene er forskjellige.
Liv Marit trupsrad
Ivar Korsbakken
Arne Rørå

I . va ramedlem
2. varamedlem
3. varamedlem

De norske museene som arbeider mest systematisk innen skogsekroren har ec formal isert
samarbeid gjennom det nasjonale Skogneccverket, hvor Norsk Skogmuseum har ec hovedansvar. Norsk Skogmuseum delcar også i et samarbeid mellom nordiske skogmuseer og de

Statens:
Jens-Petter Jensen, styrets nestleder
Inger Jensen
Tone Jørstad

skoghisroriske selskapene.

Publikumsbesøket
orsk Skogmuseum har befestet sin posisjon som et av de bese besøkte museene i Norge.
I 2006 besøkte 113 946 personer Norsk Skogmuseums cre anlegg, som er på nivå m ed
foregående år. Besøker på Norsk Skogm useum i Elverum gikk noe ned, fra 107 772
besøkende i 2005 ri l I 05 986 i 2006. På Sørlisrøa Fløterm useum og Klevfos Industri-

Ansattes:
Ada R. Bredalen

Rigmor Bye, vara

museum økte besøket fra hhv. I 596 besøkende ril 1 811 og fra 5 042 besøkende til 6 149.

Observatør fra de ansatte:
Bjørn Erik Skaug

Bjørg Johnsen , vara

ANDRE TILLITSVALGTE
Representantskapets ordfører
Olav Kaveldiget
Representantskapets varaordfører Martin kcamsrad
Kontrollkomite
Knut Berg, leder
Tcrri t Hørstad
Westye Egeberg
Valgkomite
Dieter Oswald, leder
Bjarne Haug
Svein Hille
Revisor
KPMG AS
v/sratsaur. revisor Kjell Kulvedrøsren

.
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113 946 PERSONER besøkte Stiftelsen
Norsk Skogmuseums tre anlegg i 2006.
Besøkstallet er pJ nivJ med foregående Ar.
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DE NORDISKEJAKT- OG FISKEDAGERble besøkt av 33 089 personer i 2006.

BOKEN «MASSE PAPIR, presenterer Klevfos og de 136 andre trefore/dingfabrikkene som har eksistert i Norge.

Produksjon av kunnskap
[ 2001 innledet Norsk Skogmuseum ec

De gode be økstallene bygger i all hovedsak på museers satsning på akrivirerer og arrangementer. Norsk Skogmuseum holder åpent 360 dager i årer, og i overkant av 160 av disse
tilbys der noe urover der vanlige museumsrilbuder. Akcivicecene og arrangementene er

samarbeid med Norsk Teknisk Museum om

viktige for publikum til crømningen til museet og mer enn 2/3 av besøker kommer i en
slik sammenheng.

ec dokumentasjonsprosjekt som skulle omfarce
tresliperier, celluloseanlegg og papirfabrikker
langs Drammensvassdraget. Senere har Norsk Skog-

No rsk Skogmuseu m solgte inneværende år 2 796 årskort og gjestekort, en økning på over

museum fortsan derre arbeidet alene, noe som resulterte i at museer høsten 2006 lanserte

12 % sa m men liknet med 2005. Gjenbesøket er viktig for museer, og hver årskoreinnehaver har i gjennomsnitt seks museumsbesøk årlig. Dette forteller at Norsk Skogmuseum

boken «Masse Papir». Boken er på 420 sider og ble utgitt som Norsk Skogmuseums
særpub likasjon nr. 16. «Masse Papir» er produsere med scøne fra Treforedlingsindustriens

har et publikum som er cerkc knyttet til museer. Det arbeides kontinuerlig med å
tiltrekke seg flere førstegangsbesøkende.

her cil lands som produserte tremasse, cellulose og papir.

Bransjeforening og Nor k Kulcurråd . Boken gir en omfanende beskrivelse av bedr iftene

Aktiviteter og formidling
acurskolen ved Seifrelsen

På oppdrag fra Stiftelsen Der Norske Skogfrøverk er Norsk Skogmuseum i ferd med å
skrive en bok som tematisk car for seg skogfrøproduksjonens historie, men også vekslende

orsk Skogmuseum har i 2006 tilbudt 23 ulike temauker og

2 lærerkurs. Arbeidet med å finne gode finansieringsordninger for skolebesøket har gicc er
gode og stabilt be økstall.

cilcak for og holdninger ri l menneskeskapt skog i vid forstand. Skrivearbeidet har
pågått gjennom hele 2006. Boken vil bli ferdigsti lt i løper av 2007 og blir museers sær-

arurskolen på Norsk Skogmuseum ble besøke av 17 248 elever

i 2006. Klevfos ble besøkt av I 680 barn og unge i skolesituasjon mens tilsvarende rall for
Sørliscøa var I 44.

MODEU AVLENSEKOPPEL med vidjespenning.

pub likasjon nr. 17 .
Norsk Skogmuseum og Norsk Knivforening har samarbeidet om å amle inn dokumenta-

Norsk Skogmuseum er et av hovedsamarbeidsmuseene i museumsordninge n ril Norges

sjonsmateriale om norske knivmakere og k nivsmeder. Museet har i 2006 systematisere og
cilrenelagc registreringer om cirka 2 500 norske knivmakere for publisering.

vassdrags- og energidirektorat (NVE). Samarbeider med NVE er viktig for museers
aktiviteter knyttet ril formidlingsakrivirecer hvor vann er tema.

Forvaltning av samlingene
De Nordiske Jakt- og Fiskedager ble besøkt av 33 089 personer i 2006. Ec srerkr faglig

Oppdatering av den elektroniske databasen for Norsk Skogmuseums gjenscandssamling

program gjorde sammen med gode økonomiske resultater arrangementer ei! der beste på

har vært prioritere i 2006. Cirka 7 800 av de 12 500 elektroniske registreringene har fart

mange år. Jakt- og Fiskedagene har befester sin posisjon som Norges vikcigsre og største
arrangement for friluftsfolk, jegere og fiskere. I tilknytning ril arrangementet arrangerte

plasseringsinformasjon. Eccer 630 nyoppcak i 2006 har om lag 9 500 av gjenstandene i
den samme basen blin digitalt fotografere. Med slike illuscrerce registreringer ras det sikre

museet er politikertreff, med deltagelse fra blant andre ordførere, stortingspolitikere og
statsrådene Sylvia Brustad og Knue Storberget.

Gjenstandsbasen fikk en tilvekst på 185 nummer i beretningsåret.

på å presentere hele Norsk Skogmuseums gjenstand sa mling på museers hjemmeside.
FLØTERLADDER med kusvøpi~le.

I 2006 har m useet registrere en diassamli ng fra profes or Ivar Samset, som gjen nom 40 år

Klevfos lndusrrimu eum har bedret sier ti lbud til publ ikum gjennom etableringen av en
ny indusrrisri, samt satsning på akcivicecer for barn og ungdom . Her bør den nye tema-

var en lederskikkelse i arbeidet med å ucvikle skogbrukets driftsteknikk. I ti llegg er det

dagen «Vannkraft og industri» nevnes spesielt. Papirkjøkkener er rehabilitert og er er

registrere om lag 650 fotografier fra G lomma Fellesfløcingsforenings arkiv, hovedsakel ig

populært tilbud. Resultatet av denne satsningen merkes i form av økt interesse omkring

motiver fra vassdrag i Østerdalen. Der er foretatt fotodokumentasjon av konglesanking.

Klevfos som besøkssted. Sørliscøa Fløtermuseum har harr er normale aktivitetsprogram i
2006, med bårparaden på Osensjøen som sommerens høydepunkt.

Norsk Skogmuseum har i løper av 2006 monacc supplerende materiale ril arkivene fra
Norges Skogeierforbund, Norsk Forscmannsforening og Norsk Knivforening.
orsk Skogmuseums bibliotek er en viktig del av virksomheten, både for egne ansatte

Spisesteder Forstmann er en viktig del av det publikum oppfatter som Norsk Skogmuseum. Spisestedet er leid ut ei! Elverum Spisested og Catering AS på en langcids-

og eksterne brukere, ikke minst for lokalbefolkningen. Arbeidet med registrering av

koncrakr. Norsk Skogmuseum forsøker i samarbeid med Spisesteder Forstmann å videre-

samlingen i bokmagasinet har pågått for fulle i 2006. Et viktig mål er å fa en komplett
søkbar katalog for biblioteker.

utvikle museumsanlegget også med henblikk på øke kurs- og konferansevirksomhet.
FLØTERHAKE fra Elverum i Hedmark.
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VANN OG VANNVITTIGE KREFTER er en temadag
for grunnskolen mellomtrinn, hvor elevene virkelig
får føle pJ kreftene i vannet.
Temadagen er et ledd i samarbeide t med NVE.

1979 og 1991/93. I 2006 avslutter musee r arbeidet med ny takrekk.in g av muse umsbygningens to fø rste byggetrinn, fra hh v. I 971 og I 979. Siden sommeren 2005 er der i al e
o mtekker 2 500 kvm . ta k. Det er behov fo r vedlikehold av Klokkergårdsrunet. De øv rige
antikvariske bygningene trenge r rett vedlikeholdstilsyn.
Fo r Kl evfos er det utarbeidet en vedlikeholdsplan fo r period en 2006-2010. Som en del av
planen er det også gjenn omføre til tak so m har med sikke rh et fo r publikum å gjø re.
En gjennomgang i 2006 viser at det er gjort et gode arbeid gjenn om mange år sli k ac
fab rikken i de t store og hele holder et akseptabel t vedlikeho lds nivå, Vedli keholdsplanen
o mfatte r ikke Klevfosdam men . Befaringer vise r imidlertid at vedlikeholdsbehovet for
Klevfosdamme n er betydel ig.
På Sø rliscøa er det utføre vedl ikeholdsci lcak i henhold til vedlikeholdsplanen. I tillegg har
Skadedyrko ntroll en utføre bekjempelse av scokkrna ura ngrep på adminiscrasjo nshycca og i
kiosken. Slepebåren Trysilknut, som er underlagt Skipsko nt roll en, fo rberedes nå til en
omfattende fe mårsko ntto ll. Ny påstignin gs rampe er laget og godkj ent av Sjøfartsd irekto ratet. I desember fikk musee t tilsagn fra Sparebanks eifrelse n DnB No r på 400 000
kro ner til restaurering av Trys ilknut, hvilket vil gjø re museet i stan d ei! å utføre en del hele
nødvend ig vedl ikehold fo r å sikre frem tidig passasjertransporc/drifc.

Ytre miljø
Norsk Skogmuse um legger veke på å forval te kultu rm inner og landska p på sine muse umso mråder på en posi tiv måte og cil glede fo r besøkend e og fo r miljøer. Virkso mheten har
ingen negati v påvirkning på det ytre miljøet.
D et arbeides kontinuerlig med spø rsmål o m energiøko no miseri ng. Museers va rmepu mpeanlegg som produserer netto ca 350 000 kWh , har tidvis hatt dri fts problemer grunnet
sandinnhold i grunnvannet. Selv med d isse problemene gir va rmepumpeanlegget god
økonom i fo r museet.
På grunn av påvise krepsepest i Glomma sø r fo r Braskereidfoss, fikk museer i 200 5 ikke
lenger lov å hente fisk fra dette området. Veen fisk derfra vill e en kel te av bioto pene i
akvariet ikke kunne vise fisk. Et lukker res irkulerin gsanlegg ble derfo r mo ntert og sart i

Utstillinger
Arbeidet med å få fi nansie re de n nye utstilli ngen i 2. etasje i hovedbygget i Elverum er
videreføre. Prosjektet er p resen tere med en ramme på 15 mill. kro ner, ekskl usive egeninn sats. Det har være lage vekt på å sø ke forankri ng fo r prosjektet gjen nom aktivt arbeid mo e
lokale, reg ionale og nasjonale støttes pill ere av museet. Statsb udsjettet fo r 200 7 brakte oss
imidlertid ikke vid ere med hensyn til en avklari ng o m M iljøverndepartementets finansielle medvirkning.

prøvedrift . Erfa ringene med resirkuleringsa nlegget er gode. Anlegger gjø r der mul ig
fo rtsa tt å hente fisk fra o mråder berørt av krepsepest.

Ansatte og arbeidsmiljø
Ved slutten av 2006 hadde No rsk Skogm useum 35 fase ansatte. Li kestill ingsspørs målet er
godt ivaretatt. Blant museets fas t ansatte er kjønnsfo rdelingen balansert. Ledergrup pen
består av to kvinner og tre menn . I styret er det tre kv inner og fire menn ,

I 2006 prod use rte museet en utstill ing un der ti ttelen «Med naturen som fo rbilde». Gjen-

So m følge av museets mange arrangementer og aktivite ter har man hate hjel p av mange

stander, foto og tekster i urscillingen viste sam men hengen mell om fo rbilder i naturen og

ko rttidsa nsa tte, og antall lø nnsinnberetninger var 220 i 2006. Det ble til sam men u tfø rt
44 årsverk.

men neskets etterligninge r. På oppdrag laget Norsk Skogmuseum en skisse ei! en utstill ing
so m skull e vise utvi kl inge n i d et lokale brannvesenet til Rena Brannstasjon,
M useet arrangerte sj u utst illinger i galleriet i 2006 med fo rskjellige temaer og uttrykk.
Designernes H øsrucscill ing fra Norsk Fo rm innledet året, mens H åkon Bleken var fescs pill-

No rsk Skogmuse um hadde i 20 06 er sykefravær på 8 % . Decre er en reduksjon fra 9 %
åre t fø r. Mye av sykefraværet skyldes langtidsfravæ r. T il tcoss fo r nedgangen i sykefraværet
anses situasjo nen fo resatt so m utilfredsstillende. Både led else og arbeidsmiljøutvalg er

u tsciller. 1 tillegg ble d et oppfø re to utstill inger i fo rgalleriet og en skulpru rucscilling i pil e-

opptatt av spø rsmålene rund t sykefraværet, og det vil bli arbeider videre med dette.

parken. [ Sentral hallen viste museet to tempo rære temautstillinger: «Com plet Færd ige
Huse» o m Strø mmen Trævarefabriks ferdighusproduksj o n, og «Uglesett» - en ugleu tstilling fra Agder naturmuse um.
U tstillinge n «Bygge med tre» fra No rsk Treteknisk Institutt viste de beste forslagene fra en
skoleko nkurranse.

No rsk Skogmuseums direktør siden 1994 , Yngve Astrup, fy lte 62 år i 2006 og fra tråd te
sin stilling 30. juni. C hristen A. Morda! overtok som ny direktør I. juli. Mordal har sin
utdannelse i his to rie og språk og kommer fra en stilling som direktø r i Fiskeri- og H avbruksnæringens Landsforening.
Styrets vu rd ering er ar arbeidsmilj øer ved N orsk Skogmuseum er godt. Styrer er meget

Vedlikehold

tilfreds med arbeidet so m utfø res av musee rs ansatte.

Norsk Skogmuseum har en scor bygningsmasse både i Elverum og på Klevfos. H ovedanlegget i Elverum har ca. 12 000 kvm . gulvAate fo rdel t på tre plan. Bygget er fra 197 1,
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I 2006 BLE DET BYGD en ny spil/flåte, som våren
2007 skal fraktes til Sørlistøa.
Spil/flåten skal benyttes i formidlingen.

Økonomi

Norsk Skogmuseum hadde i 2006 et underskudd på kr. 24 1 747 ,- erter at kostnader ril
tek.king av rak på museers hovedbygg for kr. 290 744,- var belastet driften. Undersk uddet
dekkes ved ar kr. 24 1 747,- belasces vedlikeholdsfo ndet.

Oppgaver framover
Norsk Skogmuseum har i flere år arbeidet med den nye utstillingen i 2. etasje. Det er
avklaringer rundt myndighetenes finansielle medvirkning som fremdeles mangler. Museer
har som ambisjon at forprosjektfasen kan komme i gang i løper av 2007, og at utstillingen
ferdigstilles våren 20 I 0. Den nye U[S[i llingen, med arbeidsricrelen «Skogens og Urmarkas
Mangfold », vil sammen med «Tid for Skog» skape en formidlingsarena hvor møtet
mellom mennesker og nacure n, både i nærings- og rekreasjonsøyemed , scår senrralc. Den
vil også ca fo r seg en rekke av de utfordringen e vi nå opplever på mil jø- og klimasiden.
To nye cilbud vil ener planen se dage ns lys på Norsk Skogm useums uceområde i
2007/2008. Erter tilsagn fra forsikringsselskapet Skogbrand planlegges nå byggingen av et
brannvakttårn. Sammen med NVE vil museet etablere en elvepark mellom museu msbygninge~ i Elverum og Klokkerfossbrua. Begge disse prosjektene vil øke kvalitecen på
museets uceområde og inngå so m en naturlig del av fo rmidlingstilbudet.

l

r

På Sørlistøa vil femårskontrollen og rehabiliceringen av Trysilknut stå sentralt i 2007.
Med utgangspunkc i kompetansen og miljøet på Klevfos er museet i ferd med å inngå er
formalisere samarbeid med Varmlands Museum om utviklingen av er Inrerreg-prosjekr,
hvor kulcurformidling basert på vår felles skoghistoriske tradisjon står sentrale.

Arbeider med å utvikle en ny seraregiplan for Stiftelsen Norsk Skogmuseum ble iverksatt

Der er inngåct en samarbeidsavtale mellom Norsk Skogmuseum og Elverum Reiselivslag
om etablering av Elverum turistkontor i museets lokaler. Avtalen gjelder for årene 2007 2008 - 2009 med mulighet for forlengelse. Turisckontorer skal være becjenr i museets

sryringsverkrøy for Norsk Skogmuseum de kommende årene.

ordinæ re åpningstider, og bemannes med relevanr kompetanse.

avgicr under forutserning om foresatt og langvarig drift.

høsten 2006. Den nye strategiplanen vil formelt implementeres i 2008 og skal med årli ge
evalueri nger gjelde frem ril 20 12. Sryrer legger ril grunn ar srraregiplanen vil bli er viktig

Seifrelsen Norsk Skogmuseum skal urvikle seg videre som museum og sryrers bererning er

Utvikl ingen i den statlige rilskuddspolirikken, hvor Norsk Skogmuseum gjennom en årrekke kun har blitt justert fo r generelJ prisvekst, legger sterke begrensninger på museets
muligheter ril å ucføre større vedlikeholdsoppgaver. Vedlikeholdsbehovet er økende. Det
er viktig at vedlikeholdsarbeidet i størst mulig grad kan skje uten å legge en demper på
museets primæroppgaver som innsamling, dokumentasjon , fo rskning og formidling.
Sryret anser det for ikke å være mulig innenfor dagens økonomiske rammer å ivareta det
øke nde vedlikeholdsbehovet og samtidig sikre museets faglige utvikling.

Elverum 28.2.2007
I styret for
Norsk Skogmuseum

~e~~styreleder

;;;,_;LP--k?~ /4?.~
~~~;.,_,t

Ada R. Bredalen

Christen A. Mord al
direktør

DA DET 11914 ble slutt på den tradisjonelle bomminga

av tømmer på spillf/Mer på Osensjøen i Amot og
Trysil, ble slepebMen MIS Trysilknut satt i drift.
I dag benyttes Trys ilknut i turisttrafikk.
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REGNSKAP 2006
BALANSE PER 31 .12.

RESULTATREGNSKAP

2006

2005

18 790 536

19 026 388

18 790 536

19026388

Andre aksjer

10 000

10 000

Sum finansielle anleggsmidler

10 000

10000

18 800 536

19 036 388

468 856

442 000

Kundefordringer

352 249

271 909

Andre fordringer

692 625

1 119 694

1044874

1 39 1 603

4 761 148

4 181 482

6 274 878

6015085

25075414

25 05 1 473

8 000 000

8 000 000

226 691

468 438

Fri kapital

11253125

11 253 12 5

Sum annen egenkapital

11479816

11 721563

7

19 479 816

19 721 563

5,6

2 025 564

2 116 24 5

945 480

862 170

2005

2006

Noter

Noter

EIENDELER

Driftsinntekter
Billettinntekter
Salgsinntekter
2

Tilskudd til driften
Leieinntekter

5

Prosjektavregning
Andre driftsinntekter

4759741

4 761 019

Anleggsmidler
Varige driftsmidler

3 658 668

3 546 111

15 699 159

14 685 200

2 683 283

2 454 685

248 086

447 103

156 045

324 363

27 204 982

Sum driftsinntekter

26218481

Tomter, bygninger, fast eiendom

Sum varige driftsmidler

4

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler
Driftskostnader
1 708 255

1618401

16 363 538

15 229 155

9 293719

9 589 647

235 852

195 083

27 601 364

26 632 286

-396 382

-41 3 805

Renteinntekter

175 138

135 500

Rentekostnader

20 503

18 637

154 635

116 863

-241 747

-296 942

Vareforbruk
3

Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Avskrivninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Omløpsmidler
Varer
Fordringer

Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

6

Sum omløpsmidler

Resultat av finansposter
ÅRSRESULTAT

Overført fra fond

7

241 747

131 562

Overført fra/til annen egenkapital

7

0

-165 380

fbw1

~ n,.1.
Eri k Skaug

1i2

I
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Stiftelseskapital

Kortsiktig gjeld

e Evfu
styreleder

Prosjektforpliktelser

~~6:R
~!::stad

7

Gjeld

~ ~-~~
c~

Fond

Sum egenkapital

Elverum 28.2.2007
I styret/or
Norsk Skogmuseum

O~( gerr Jens'ffl'V-tv
n

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Annen egenkapital

Disponering av årsresultatet

tf!:C

SUM EIENDELER

~

# ~LChristen A. Morda!
dire ktør

Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter

1 223 369

1010914

Annen kortsiktig gjeld

1 401 185

1 340 58 1

Sum kortsiktig gjeld

5 595 598

5 329 9 10

Sum gjeld

5 595 598

5329910

25075414

25 05 1 473

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Å R SM EL D ING 2 00 6] 1 3

NOTER TIL REGNSKAPET
NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER, VES NTLIGE REGNSKAPSPOSTER
Årsregnskapet består av resultatregnska , balanse og noteopplysninger og er avlagt i
samsvar med regnskapslov og god regn kapsskikk i Norge for små foretak gjeldende
per 31 . desember 2006 . Årsregnskapet r basert på de grunnleggende prinsipper og
klassifiseringen av eiendeler og gjeld so følger av regnskapslovens definisjoner. Ved
anvendelse av regnskapsprinsipper og p esentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske re liteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap
som er sannsynlige og kvantifiserbare, k stnadsføres.
lnntektsførings- og kostnadsføringsti spunkt - sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel nå den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig
normalt på leveringstidspunktet ved sal , av varer og tjenester. Salgsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuse og fakturerte fraktkostnader. Utgifter
sammenstilles med og·kostnadsføres sa tidig med de inntekter de kan henføres til.
Utgifter som ikke kan henføres direkte t I inntekter, kostnadsføres når de påløper.
Varige driftsmidler

Varige driftsmidler som består av tomte bygninger og fast eiendom med beliggenhet i Elverum føres i balansen til nettov rdi 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. Utstill nger aktiveres og nedskrives med mottatt tilskudd. Forholdene omkring varige drifts idler fremgår av note 4.
Varelager og varekostnad

Beholdninger av varer vurderes til det la este av kostp ris etter "først inn - først ut"prinsippet og virkelig verdi. Årets varek stnad består av kostpris solgte varer nedskrevet per årsslutt i samsvar med god regn kapsskikk .
Fordringer

Andre tilskudd til driften:

Fylkesmannen i Hedmark, Rentemidler Åsnes
Elverum kommune
FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Hedmark
0. Mustad & Søn AS
Direktoratet for naturforvaltning
Sparebanken Hedmark
Den kulturelle skolesekken, HFK
Norsk Kulturråd
Fellesforbundets Treforedlingsfond
TBF -Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Tilskudd og kontingenter Klevfos:
Løten kommune
Norske Skogindustrier ASA
Løiten Almenning
Trefored li ngsi ndustriens Bransjeforening
Fellesforbundet
Borregaard Industrier ASA
Andre fagforeninger, 9 x 700,Sum andre tilskudd

2006

2005

0
0
0
10 000
40 000
100 000
15 000
40 000
80 000
64 259
420 000

4 000
6 200
25 000
15 000
40 000
75 000
15 000
45 000
0
0
0

0
0
13 000
13 000
13 000
10 000
6 300

13 000
10 000
26 000
13 000
13 000
10 000
7 000

824 559

317 200

Kundefordringer er oppført til pålydend med fradrag av forventede tap.

NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, PENSJONER MM.

Pensjonsforpliktelser og pensjonskost ad

Lønnskostnader med mer

Museet har kollektiv pensjonsforsikring. Den gjeldende pensjonsforsikringen tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepe sjon . Årlig innbetaling t il forsikringsselskapet
kostnadsføres som pensjonskostnad . Pe sjonskostnaden klassifiseres som ordinær
driftskostnad og er presentert sammen ed lønn og andre ytelser. Forpli ktelsen er
ikke balanseført, og den årlige pensjons remien anses som årets pensjonskostnad.
Avkastning på fondsmidlene føres som eduksjon av pensjonskostnaden.
Prosjekter

Prosjektene bruttoføres.

NOTE 2 - TILSKUDD TIL DRIFTEN

2006

2005

Tilskudd
Statstilskudd, kap. 0328, post 70
Hedmark fylkeskommune
Riksantikvaren
Norges vassdrags- og energidirektorat
Andre til skudd til driften - egen spesifikasjon

12 191 000
891 600
960 000
832 000
824 559

11 813 000
825 000
930 000
800 000
317 200

Sum tilskudd

15 699 159

14685200
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2006

2005

Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Lønnsrefusjoner

13237412
1 891 840
1 190 275
564 838
-520 827

12 456 298
1 862 883
884 961
559 111
-534 099

Sum lønnskostnader

16 363 538

15 229 155

Det ble utført 44 årsverk i løpet av 2006.
Godgjøre/ser (i kroner)

Direktør

Styret

Representantskap

Lønn
Kollektiv pensjonspremie

716 299
57 595

132 800

0
0

0

Revisor

Revisjonshonoraret for 2006 utgjør kr. 31 070. I tillegg kommer bistand i forbindelse med årsoppgjøret og merverdiavgift med kr. 26 888 .
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NOTE 4 -VARIGE DRIFTSMIDLER - I HELE 1.000

Følgende tilskudd til prosjekter er mottatt:

Utstillinger

Maskiner,
Bygninger,
inventar mm anlegg m.m.

Sum
3 1.12.06

Sum
31 . 12.05

Anskaffelse skost 1.1
22 622
Tilgang Elverum
Nedskrivning bru med tilskudd
Avskrivninger
Akk. av- og nedskrivninger 1.1 . (22 622)

71 630
0

94 252
0

(236)
(52 604)

(236)
(75 226)

91 336
2 916
(1 481)
(195)
(73 550)

18 791

18 791

19 026

Balanseverdi 31 .12.

0

0

NOTE 5 - PROSJEKTFORPLIKTELSER - I HELE 1.000

ProsjektAndre prosjektforplikte/ser
i hele 1.000
forpliktelser
01.01 .

Tilført Kostnader

Reguleringer

Prosjektforpliktelser
31.12.

Sparebanken Hedmark

450

0

150

0

300

Klevfos
lndustristien, Klevfos
Krepseinformasjon
Wilhelm Mathesons Fond
www.skogmus.no
NVE, prosjekter
Knivregistreringsprosjektet
Forprosjekt utstillinger 2. etg.
SND- elevoppgaver m.v.
Landbruks- og matdepartementet
Skognettverket - kartlegg .prosj.
Rowilt-tiltak
Spillflåte - Sørlistøa
Tømmerkjøpernes Fond

476
36
50
205
181
79
100
169
291
50
28
0
0
0

0
0
0
21
0
100
0
0
0
0
0
50
97
40

0
37
36
0
0
29
0
6
0
30
7
0
69
0

0
-1
14
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0

476
0
0
226
181
150
100
163
291
20
0
50
28
40

2 115

308

214

34

2025

214

34

SUM
Ført som prosjektavregning

Det er foretatt en vurdering pr. 31 .12.06 av hvert enkelt prosjekt, slik at prosjektforpliktelsen denne
dato skal være tilstrekkelig til sluttføring av prosjektene.

Norges Skogeierforbund, Klokkerfossbrua
Haldenvassdragets Skogeierforening, Klokkerfossbrua
Norges vassdrags- og energidirektorat, Klokkerfossbrua
Mjøsen Skogeierforening, Klokkerfossbrua
Skogeigarlaget Vest, Klokkerfossbrua
Glommen Skogeierforening, Klokkerfossbrua
Sogn og Fjordane Skogeigarlag, Klokkerfossbrua
Skogeierforeninga Nord, Klokkerfossbrua
Viken Skogeierforening, Klokkkerfossbrua
Hedmark fylkeskommune, Klokkerfossbrua
Elverum kommune, Klokkerfossbrua
LMD, rentemidler, Klokkerfossbrua
Spa rebanken Hedmark, Klokkerfossbrua
Landbruks- og matdepartementet, Gave NSM 50 år
Direktoratet for naturforvaltning, prosjekt kreps
Hedmark fylkeskom., Vassdragsmidler, Tur/kultursti Klevfos
Hedmark fylkeskommune, Kjøle-/fryserom
Norges vassdrags- og energidirektorat, prosjekter
Glommens & Laagens Brukseierforenng, Elvepark (NVE)
Eidsiva Vannkraft, Elvepark (NVE)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Rowilt-tiltak
Osen Grendeutvalg, Spillflåte Sørlistøa
Tømmersalg, Spillflåte Sørlistøa
Fylkesm. i Hedmark, Rentemidler Åmot, Spillflåte Sørlistøa
Tømmerkjøpernes Fond
NOTE 6 - BANKINNSKUDD OG KONTANTER

Kontanter
Bankinnskudd, driftskonto
Bankinnskudd, skattetrekk, bundne*
Bankinnskudd, prosjekter
Sum

Ubenyttet del av kassekreditt

2005

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000
50 000
50 000
50 000
21 905
25 000
40 000

250 000
20 000
191 474
80 000
5 000
130 000
5 000
50 000
130 000
100 000
100 000
60 000
250 000
50 000
50 000
45 000
50 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0

31 .12.2006
20 003
1 797 054
572 091
2 372 000

31 .12.2005
22
1 455
446
2 257

060
835
578
009

4 761148

4181 482

2 000 000

2 000 000

* Innestående på skattetrekkskonto er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk per 31 .12.2006.

NOTE 7 - EGENKAPITAL

Stiftelseskapital
Fri kapital 1/1
Overført/Tilført fri kapital (årsresultat)
Investeringsfond
Egenkapital 31.12
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2006

2006

2005

8 000 000
11253125
226 691

8 000 000
11418 505
-165 380
468 438

19 479 816

19721563

0
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NOEN NØKKELTALL 2002 - 2006
Besøk, antall
Driftsinntekter i 1000 kr.
Investeringer i 1000 kr.

2002

2003

2004

2005

2006

102 419
20 636
1 274

110 605
24 779
3 427

111 046
27 164
3 201

114410
26 218
2 916

113 946
27 205

Telephone
Fax
Internet
Enterprise

KPMGAS
P.O. Box 58
Postgården
N-2401 Elverum

0

+47 62 43 57 50
+47 62 43 57 60
www.kpmg.no
935 174 627MVA

Fra 2003 er tal lene fra Klevfos Industrimuseum inkludert.
Til representantskapet i Stiftelse Norsk Skogmuseum.

REVISJONSBERETNING FOR 2006
Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Norsk Skogmuseum for regnskapsåret 2006, som viser
et tap på kr 241. 74 7. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tapet. Årsregnskapet består av
resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av
stiftelsens styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og
øvrige forhold i henhold til revisorlovens og stiftelseslovens krav.

Kontrollkomiteens beretning for 2006

Kontrollkomiteen har hatt ett møte hvor representanter for administrasjonen og
revisor deltok.
Komiteen har gjennomgått styrets protokoller, styrets beretning og regnskap for
museet. Revisor la fram en ordinær revisjonsberetning uten kommentarer eller
forbehold for 2006.
Forvaltningen av museets bygninger, anlegg og utstyr er vurdert, og det er påsett at
museet er tilfredsstillende forsikret.
Det ble redegjort for rutinene rundt museets gjenstandsforvaltning, og det ble foretatt
stikkprøvekontroll .
Kontrollkomiteen har ingen bemerkninger til det framlagte årsoppgjør for Norsk
Skogmuseum for 2006.
Kontrollkomiteen innstiller statsautorisert revisor Kjell Kulvedrøsten , KPMG AS som
revisor for Norsk Skogmuseum for 2007.

Grunnlag for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
p.l anlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon . Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper
og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av
årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en
gjennomgåelse av stiftelsens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi
mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.
Uttalelse
Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
stiftelsens finansielle stilling 31 . desember 2006 og av resultatet i regnskapsåret i
overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge
• ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger
• opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget
til dekning av tapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Vi har ikke fatt kjennskap til noe forhold som tilsier at stiftelsens forvaltning og utdelinger ikke
er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.
Elverum, 26. april 2007
KPMGAS

~ ~~

Elverum, 7. mars 2007

nut Ber;'° \
Leder
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