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Norsk Skogmuseum

NY BRU TIL PRESTØYA
Den første brua mellom Klokkergården og Presrøya i Elverum ble bygget i 1964. Den
markerte at Norsk Skogbruksmuseum fl ytter fra Glomdalsmuseet og starrer en spennende utvikli ng av museer på Glommas østside. Den første brua var bygger i kreosorimpregnerr rundtømmer og ble er landemerke, velkjent for dem som har besøkt museers
uteom råde.
Den gamle brua er nå revet etter ar vi hadde funnet råte i konstruksjonene. Den nye
brua, er bygger i limtre. Brua har gjentatt hengve rkskonsrruksjonen fra tid ligere bru.
Den er litt bredere, tåler en del mer last og er mer varig enn den første.
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Bygging av ny bru er et tiltak langt utover hva et ved likeholdsbudsjett på orsk
Skogmuseum kan bære. Prisen ble ca. 3 mi ll. kroner. Museets venner sti lte opp med
økonomiske midler. Skogeiersamvirker, Sparebanken Hedmark, NVE, Landbruksdepartementer, Hedmark fylkesko mmune og Elverum kommune har alle bidratt til
finansieringen. I tillegg ril de velko mne økonomiske bidragene fra støttes pillere har
museet brukt av sine oppsparte midler for å få bruprosjektet realisert.
Der er nasjonal og regional deltagelse i finansieringen. Dette viser et engasjement for der
arbeidet Norsk Skogmuseum gjør for å spre kunnskap om skog- og urmarksfel tet ril er
bredt publikum. Brua har stor betydning for en sammenkobling av det store kultur- og
narurrilbuder som er tilgjengelig for de besøkende. Medvirkningen fra fylke og kommune er en anerkjennelse av museers store betydning for regionen.
å står ny bru der til glede for besøkende og ril avgjø rende nytte fo r museet i dets daglige drift. Den minner oss om hvilken betydning stiftere og sponsorer har fo r utviklingen av orsk Skogmuseum. Ga ng på gang har venner stilt opp for at museet skal kunne
fornyes og utvides. På den måten har Norsk Skogmuseum vo kse fram ril det ledende
museum .
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NORSK SKOGMUSEUM 2005
REPRESENTANTSKAP
Fø lgende institusjoner og organisasjoner danner museets representantskap:

ÆRESMEDLEMMER
Magne Midttun
Tore Fossum
Ole Roen

Der no~ske Skogselskap
Direkrorarer fo r narurfo rvalrning
Fellesforbu nde r
Hedmark fy lkeskom mu ne
Jenrer i Skogbruker
Landbru ks- og mardeparremenrer
- avd. fo r skog- og ressurspoli tikk
Løiren Almenning
Løte n kommune
No rges forsknings råd"
orges Jeger- og Fiskerfo rbund
No rges Naturve rn fo rbund
No rges Skogeierfo rbund
No rges vassdrags- og energidirekrorar
No rsk Almenningsfo rbund
orsk Forsrmannsfo rening

No rsk insrirurr fo r skogforskning
No rsk Virkes måling
orskog
Ordfø reren i Elveru m
SKOG BRAND Forsikringsselskap Gjensidig
Skogbru kers Kursinsri rurr
Skogbrukers Landsfo rening
Skogb ru kers og Skogindustriens
Forskningsforen ing
Srarskog SF
Treforedl ingsindusrriens Bransjefo rening
Treindusrrien
Universi rerer fo r miljø- og biovirenskap
- Institutt fo r narurfo rvalrning
WWF Verdens naturfo nd

STYRETS BERETNING 2005
Stiftelsen Norsk Skogmuseum driver museumsvirkso mhet på bred fronr innen skog- og
utmarksfeltet. De tematiske feltene for museers virksomhet er skog, utmark, jakt og fiske,
skogbruk og skogindustri . Museets arbeid går på tvers av grensen mellom natur og kultur,
og bredden kan beskri ves ved ordene fra biologi ril industri .
Museets virkso mhet drives på tre museumsanlegg i Elverum, Løten og Åmot kommuner.
På Sørlistøa i Åmot har vi et fl øteranlegg som har to måneder sommeråpent og drives
med et budsjett på 0,3 mill. kroner. Klevfos Industrimuseum har fast bemanning, kan
besøkes hele året og drives med et budsjett på ca. 3 mill. kron er. Hovedavdelingen i
Elverum har et budsjett på ca. 23 mill. kroner. Stiftelsens virksomhet er sammensatt, og
utfordringene ved de tre anleggene er forskjellig.

TILLITSVALGTE
STYREMEDLEMMER:
Representantskapets:
Helge Evju, sryrers leder
Tro nd Asakskogen
T hor H. Lobben

LEDELSE

Direktør
Yngve As trup
Sjefko nservator
Magne Rugsveen

Statens:
Jens-Perrer Jensen, sryrers nestleder
Inge r Jensen
To ne Jørstad
Ansattes:
Ada R. Bredalen

Markedssjef
Lene Faraasen

ANDRE TILLITSVALGTE

Driftsleder
Kj el l Magne Kaveldi ger

Representantskapets ordfører
Representantskapets varaordfører
Kontrollkomite

Avdelingsleder Klevfos
Yngve As trup

Valgkomite

Kontorsjef

Ka ri Tyseng
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Liv Marir Srru psrad, I. va ramedlem
Iva r Korsbakken, 2. vara medlem
Arne Rørå, 3. va ramedlem

Revisor

2005

De norske museene som arbeider mest systematisk innen skogsektoren har et form alisert
samarbeid gjennom det nasjonale Skognettverket hvor Norsk Skogmuseum har et hovedansvar. Norsk Skogmuseum er også med i et san1arbeid mellom nordiske skogmuseer og
skoghistoriske selskaper.
Produksjon av ny kunnskap
Norsk Skogmuseum har introdusert en ny skriftse rie i 2005 og har gitt ut tre publikasjoner i den nye serien.

Ri gmor Bye

O lu f Aa lde
Olav Kaveldiger
Knur Berg, leder
Arn r Astru p
Terrir Hørsrad
Grethe Wahl Christoffersen
Bjarne Haug
Dierer Oswald
KPMG AS v/sra rsaur. reviso r Kjell Kul vedrøsten

Trebåter i Innlandet er base rt på et dokumentasjonsarbeid som kom i ga ng med
Kulturminneåret 97. Her gis en bred oversikt over båtbygging og bårbruk i flere av de
store vassdrage ne i innlandet.
Gjennom Skognettve rker har vi engasjert professo r Inga r Kaldal ved NTNU som har gitt
en grundig vurdering av norske og nordiske museers fo rmidling av skoghistorie i publikasjonen Hva forteller skogmuseene? Arbeider er støttet av ABM-urvikling, og analysen kan
være nyttig også for museer som arbeider med andre temaer enn skog.
Den tredje publikasjonen i skriftserien bærer tittelen Skog og plank i øst. Denne inn holder
artikler om norske industripionerer i Sverige og Finland .
To store publikasjoner er under arbeid fo r publiseri ng i 2006. I samarbeid med og med
lønnsmidler fra Skogfrøverket, arbeider Bjørn Bækkelund på andre årer med historien om
forsyning av skogsfrø i Norge. Der er er omfattende arbeid som også rar fo r seg tiden fø r
organiseringen av Skogfrøverker. Er annet stort arbeid som flere av museets ansatte er
engasjert i, er en oversikt over al le tresliperier, cellulosefabrikker og papirfabrikker i No rge
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gjennom eidene. Det er skaffet ekstern finansiering til en bokutgivelse av dette materialet i
løpet av 2006.
I samarbeid med No rsk Kni vforenin g har det blitt samlet inn et score materiale om norske
knivmakere og knivsmeder. Materialet er systematisere og lagt inn i museets databaser. Det
skal utgis som en publikasjo n.
Høsten 2005 startet museet innsamling av materiale fra flommene på Østlandet i 1966 og
1967. Dette skjer som en del av NVEs museumsordning. Arbeidet tar sikte på å dokumentere hvo rdan de co flommene har berøre samfunnsmessige, kulturhistoriske og hydrologiske fo rhold.
I fo rbindelse med nedleggelsen av Norske Skog Union i Skien, har museet satt i gang et
dokumentasjonsprosjekt i samarbeid med Telemark Museum og Norsk Teknisk Museum .
Det er lage ned mye arbeid for å fotografere den siste fl øtinga i Telemarkskanalen og papirproduksjonen på Union Bruk. Museet deltar for øvrig aktive i et arbeid for å ca vare på arkiver, kuns"t, gjenstander og kunnskap på fabrikken. Norske Skog har satt av penger for at
Riksarkivet skal kunne sikre arkivene.

S\<.09 og

Forvaltning av samlingene

Samlingen er grunn~ellec i museets kunnskapskapital, og det foregår et kontinuerlig forvaltningsarbeid omkring bevaring og dokumentasjon av gjenstander, arki ver, fo to og bøker. Det er ucførr et score arbeid for å holde oversikt over plasseringen av museets
gjenstandsmateriale cil enhver eid. Regiscreringsprogrammet Primus har gjort det mulig å
koble plasseringsdaca med gjenstandenes øvrige dokumentasjonsmateriale. Dette fo renkler gjenfinningen av gjenstandene.

MUSEET startet en ny skriftserie i 2005
med utgivelse av tre temahefter. Det siste
heftet " Skog og plank i øst " omhandler

På Klevfos er det gjennomføre en omfattende fotografering av lokaler og interiører med
sikte på dokumentasjon av gjenstander og utstyr i fabrikken . Vi har som mål å beholde ale
utstyr på sin opprinnelige plass slik at opplevelsen av autensicec skal bli så god som mulig
for de besøkende. Fotodokumentasjonen vil være et gode hjelpemiddel for å holde ove rsikt
over hva som befinner seg i fabrikklokalene, og bildene vil væ re nyttige i registreringen og
beskrivelsen av gjenstandsmaterialet på Klevfos.

norske interesser i skogindustri i Sverige
og Finland på 7800- og 7900-tal/et.

Biblioteket i Elverum har scor tilgjengelighet nær publikumsarealene og blir flittig bruke.
For museets eget arbeid er biblioteket og dets ansatte av uvurderlig betydning. Vi har i
2005 ordnet biblioteket på Klevfos, og all litteratur er nå lage inn i museets sentrale database.

SKATEBOARD-UTSTILLINGEN sommeren
2005 skapte kontakt med et ungdomsmiljø som sjelden
besøker museet. Utstillingen fokuserte på bruken av trevirke i skate-brettene og hva slags ungdomsku/tur skatemiljøet representerer.

Utstilling og formidling

Arbeidet med å få finansiert nye utstillinger i 2. etasje i hovedbygget i Elverum er Fø rt videre. Scacsbudsjeccec for 2006 er et gjennombrudd, idet Kultur- og kirkedepartementet har
Føre prosjektet Skogen og Ucmarkas Mangfold (SUM) inn på sin prioriteringsliste for tilskudd til nasjonale kulcurbygg. SUM er her satt opp med 5 mill. kroner i 2008. Prosjektet
KLEVFOS INDUSTRIMUSEUM ble i
2005 grundig fotodokumentert.

er presentert med en ramme på 15 mill. kroner. Det arbeides nå med å avklare resten av
finansieringen. Det tas sikte på å starte arbeidet med utstillingen senhøstes 2006 og med
avslutning våren 2009.
I 2005 produserte vi en utstilling om skateboardkulcuren. Gjennom denne fikk vi som
museum møte ungdommer som det ellers ikke er så Ieee å fa kontakt med. Vi fikk vist at
treindustrien kan bidra med produkter som vedrører unge miljøer. Vi har også vise en
utendørs utstilling om storflommen i Glomma i 1995.
I utstillingen Tid for Skog, som har en del-utstilling om moderne trebruk, har vi fo retatt
en utskifting av gjenstander og bilder slik at det foresatt viser den siste utviklingen innen
arkitektur og møbeldesign. En viktig del av det å skape endring i museet skjer gjennom
kunstutstillingene våre. Vi hadde ei fo rskjellige utstillinger i 2005 med svære fo rskjellige
temaer og uttrykk. Norsk Skogmuseum har være engasjert i arbeidet med basisucscillingen
i det nye Femundsmarka asjonalparksenter. Utstillingen åpnet i juni 2005.
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Spisesteder Forstmann er en viktig del av det publikum oppfatter som Norsk
Skogmuseum . Spisestedet er leid ut til Elverum Spisested og Catering AS. Kontrakten er
reforhandlet i 2005, og der er inngått ny avtale på 8 + 4 år. Samtidig har Forstmann pusser opp lokalene slik at spisestedet framstår i ny drake.
Ny bru over Klokkerfossen
Der er bygger ny bru over Klokkerfosse n ril Prestøya. Brua er nødvendig for museets daglige drift og også en vikrig del av rekreasjonstilbudet som ril bys Elverums befolkning. Den
nye brua er bygget av Moelven Limere. Den har større bredde og bæreevne enn den tidligere brua som var svekker av råre. Byggingen som skjedde i perioden februar- mai gikk etter
planen, og brua fun gerer som fo rutsatt. Byggesummen er 3 millioner, noe lavere enn budsjettet. Finansieringen kommer fra skogeiersamvirker, Sparebanken Hedmark, NVE,
Landbru ksdepartementet, Hedmark fylkeskommune og Elverum kommune. Museer har
også brukt av egne midler ril løsning av brusaken.

114 410 PERSONER besøkte
Stiftelsen Norsk Skogmuseum i

Aktiviteter og besøk

2005. Dette er en økning på 3%

Norsk Skogmuseum er et av de ri bese besøkte museene i Norge. I 2005 besøkte 11 4 410
personer Norsk Skogmuseums tre anlegg, en økning på 3 % i forh old til foregående år.
Sørlisrøa -Fløtermuseum ble besøke av I 596 personer, Klevfos Industrimuseum hadde
5 042 og orsk Skogmuseum i Elverum 107 772 besøkende.

i forhold til 2 004 .

Vedlikehold

No rsk Skogmuseum har en meget scor bygningsmasse både i Elverum og på Klevfos.
Hovedanlegget i Elverum har ca. 12 000 m2 gul vflate fo rdele på tre plan. Bygger er fra
197 1, 1979 og 1991 /93. Vi må regne med et økende vedlikehold ettersom årene går. I
2005 har vi starrer med ny tekking av takene fra I 97 1 og 1979. Dette arbeider avsluttes i
2006. Den planlagte renoveringen av Klokkergårdsruner ble utsatt ril 2006. Der er nå
gjort avtale med hånd ve rkere fo r utskifting av bunnsto kker og oppretting av låven. Der er
også behov for annet vedlikehold herunder maling.

Der score besøkstallet bygger på museers satsning på akti viteter og arrangement. Norsk
Skogmuseum holder åpent 360 dager i årer og i overkant av 160 av disse tilbyr vi mer enn
vanlig museum. Akrivirecene og arrangementene har hatt en positiv utvikling og mer en
2/3 av besøket kommer i en slik sammenheng. Besøket i juli har hare en negativ utvikling
over rid, noe som blant annet kan forklares med utviklingen i rurismafikken i innlandet
generelt.
Norsk Skogmuseum solgte inneværende år 2 490 årskort. Vi har storr gjenbesøk, og hver
årskortinnehaver har et snitt på seks museumsbesøk årlig. En av museers score utfo rdringer er å tiltrekke seg førstegangsbe økende.
Naturskolen ved Norsk Skogmuseum har i 2005 gjennomført 15 ulike temauker. Et av
temaene som tilbys ungdomsskoletrinnet gjennomfø res i tett samarbeid med Prosjekt
Rovviltkunnskap. I tillegg har vi i san1arbeid med Norsk Form utvikler temaet Fra
grindal1Us til limtrekonstruksjon som rar for seg arkirekrur og design med fora nkring i tre
som materiale. Begge temaene har væ rt meget vellykket.
Arbeidet med å finne gode finansieringsordninger fo r skolebesøket har gire er godt og stabile besøkstall. arurskolen på No rsk Skogmuseum ble besøkt av 18 484 elever i 2005.
Dette er en oppgang på 6 %.
De Nordiske Jakt- og Fiskedager ble besøkt av 32 215 perso ner som er en økning på 7% i
forhold til fo regående år, det beste på mange år. Arrangementer har befestet sin posisjon
som orges viktigste og største arrangement fo r friluftsfolk, jegere og fiskere. Vi hadde
besøk av statsrådene Knut Arild Hareide og Erna Solberg under arrangementet.
Grundsecmart'n i Elverum er er arrangement med lange tradisjoner med blanc annet
handel av vilt og pelsverk. Som en del av museets program under Grundsecmarr'n va r det
derfo r naturlig fo r museet å vise behandling av pelsverk, denne gangen sammen med
utstopping av dyr. Vi ønsket å vise preparering og utstopping av ulv på en liren stand i
Elverum . Dette resulterte i at museet i tre døgn var i den lokale og nasjonale presses søkelys. Etter en nøye vurdering valgte vi å gjennomfø re prepareringen, men flytter akti viteten
ril museer.

TEMADAGEN Skog og Vann ble i

For Klevfos er der utarbeidet ny vedlikeholdsplan for perioden 2006-20 I 0. Som en del av
planen har vi også gått gjennom tiltak som har med sikkerhet for publikum å gjøre. I
gjennomgangen av vedlikeholdsrilrak viser der seg at vi trenger å sikre til fø rselsrører fo r
vann ril rurbinene. Jernrører fø rer også i dag van n og der vurderes å legge en innvendig
strømpe fo r å stanse nedbrytingen fra innsiden. Behovet for dette er melde inn til
Riksa ntikvaren for fin ansiell bistand . Gjennomgangen viser ar der er gjort er godt arbeid
gjennom mange år slik ar fabrikken i der score og hele er på er akseptabelt vedlikeholdsnivå. Der er selvfølgelig nødvendig å følge derre opp med er kontinuerlig arbeid for å unngå score overraskelser. Vedlikeholdsplanen omfa tter ikke Klevfosdammen, og der vil bli
tatt initiativ fo r å få vedlikeholdsbehovene for denne vurdert.

2005 besøkt a v 4 189 elever fra over
100 forskjellige skoler.

På Sørlisrøa pågår maling av bygningene og noen andre vedlikeholdsrilrak. Slepebåten
Trysilknut er som va nlig underlagt Skipskontrollen.
Ytre miljø

No rsk Skogmuseum forvalter kulturminner og landskap på sine museumsområder på en
positiv måre og ril glede for miljøer, og virksomheten har ingen negati v påvirkning på der
ytre miljøer av betydning.
Der arbeides kontinuerlig med spørsmål om energiøkonomisering. Museers varmepumpeanlegg som produserer netto ca 350 000 kWh , har hatt driftsproblemer på grunn av uren-

Klevfos Industrimuseum har bedret sitt tilbud cil publikum gjennom fysiske ril rak og srår
overfo r oppgaven å få ril økt interesse omkring sitt produkt. Derre vil måtte skje ved økr
innsats både på produkt- og markedssiden. Sørlisrøa Fløtermuseum har hatt en normal
sesong i 2005.
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heter i grunnva nnet som brukes. Anlegget er nå tilpasset, og det er igjen oppnådd driftssikkerhet og god ytelse.

til nå med sikte på å legge opp til et godt framtidig samarbeide mellom de norske
skogmuseene.

På grunn av påvist krepsepest i Glom ma sør for Braskereidfoss, fikk vi 2005 ikke lenger
lov å hente fisk fra dette området. Uten fisk derfra ville enkelte av biotopene i akvariet ikke
kunne vise fisk. Et lukket resirkuleringsanlegg ble montert og satt i prøvedrift. Med dette
anlegget på plass ble det gitt dispensasjon slik at vi fortsatt kan hente fisk fra områder
berørt av krepsepest.

En større del av museers budsjett vi l måtte brukes til vedlikeholdstil tak de kommende
årene. Det er viktig at dette kan skje uten å legge en demper på museets urviklingso ppgaver.

Ansatte og arbeidsmiljø
Ved slutten av 2005 hadde Norsk Skogmuseum 36 fast ansatte. Ved ulike arrangementer
og aktiviteter har museet hjelp av mange korttidsansatte, og antall lønnsinnberetninger var
192 i 2005. Det ble til sammen utført 46 årsverk.

YNGVE ASTRUP har ledet
museet fra 1994 .

Stiftelsen orsk Skogmuseum skal urvikle seg videre som museum og besøksmål og
styrers beretning er avgitt under forutsetni ng om fortsatt og langvarig drift.

Elverum , 21.2.2006
l styrer for Norsk Skogmuseum

Museet hadde i 2005 et sykefravær på 9 %. Dette er en økning fra 8 % året før og anses
som utilfredsstillende. Mye av sykefraværet er langtidsfravær. Museets bedriftshelsetjeneste
har gjenhomfort en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet blant de ansatte.
Undersøkelsen ga meget positive resultater, men den brakte oss ikke nærmere et godt svar
på sykefraværet vårt. Både ledelse og arbeidsmiljøurvalg er opptatt av spørsmålene rundt
sykefraværet, og det vil bli arbeidet videre med dette.

Helge Evju
styrets leder

Likestillingsspørsmålene er godt ivaretatt på museet. Blant museets fast ansatte er kj ønnsfordelingen 50/50. Ledergruppa består av to kvinner og tre menn. I styret er det tre kvinner og fire menn.
No rsk Skogmuseums direktør siden 1994, Yngve Astrup, fyller 62 år i 2006 og har meddelt styret at han ønsker å fratre. Styret har ansatt Christen A. Morda! som ny direktør.
Morda! som har sin utdannelse i historie og språk, er 38 år. Han kommer fra en stilling
som direktør i Fiskeri og Havb ruksnæringens Landsforening og vil tiltre I. juli.
Styrers vurdering er ar arbeidsmiljøer ved Norsk Skogmuseum er godt. Styret er meget tilfreds med der arbeider som mføres av museets ansatte.

nestleder

Trond Asakskogen

T hor Hugo Lobben

Inger Jensen

Tone Jørstad

Ada R. Bredalen

Økonomi
Norsk Skogmuseum hadde i 2005 et underskudd på 296 942,- etter at kostnader til ombygging av tak på museers hovedbygg for kr. 13 1 562,- var belastet driften. Underskuddet
dekkes ved ar kr. 13 1 562,- belastes investeringsfo ndet og kr. 165 380,- belastes fri kapital.
Yngve Astrup
direktør

Oppgaver framover
Norsk Skogmuseum satser på at arbeider med nye utstillinger i 2. etasje kan komme
godt i gang i løpet av 2006. Finansieringen har fatt et gjennombrudd i Kultur- og kirkedeparte mentets budsjett for 2006. Det gjenstår å avklare Miljøverndeparte mentets
medvirkning. Den nye utstillingen vil sammen med Tid for Skog gi en omfattende
dokumentasjo n av møtet mellom mennesket og naturen både i næring og rekreasjon.
Når arbeidet med utstillingene kommer i gang vil dette kreve stor innsats fra alle museets ansatte. Det er en stor utfordring å drive fram et omfattende utstillingsarbeide samtidig som museet skal løse daglige oppgaver. Det tas sikte på å gjennomføre utstillingsarbeidet uten at tilbudet til publikum blir forringet i byggeperioden.
Det arbeides med to nye prosjekter på museets uteområde. Vi har fatt tilsagn fra forsikringsselskapet Skogbrand om finansiering av et brannvakttårn. I tilknytning til tårnet vil
det gis et overblikk over brannvakearbeider gjennom tidene. Sammen med NVE arbeider vi
med planer om å urvikle en elvepark mellom museumsbygningen i Elverum og Klokkerfossbrua. Begge disse prosjektene vil øke attraksjonsverdien av museets uteområde.
Skognetrverket, hvor museet er hovedansvarlig, har nå vært i drift snart fem år.
Skognetrverkets medlem mer vil i 2006 bli invitert til å delta i en evaluering av arbeidet
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REGNSKAP 2005
BALANSE PER 31 .12.

RESULTATREGNSKAP

Noter

Driftsinntekter
Billettinntekter
Salgsinntekter
Tilskudd til driften

2

Leieinntekter
Prosjektavregning

5

Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

..

2005

2004

4 761 019
3 546 111
14 685 200
2 454 685
447 103
324 363

4 667 088
3 529 829
14 361 400
2 727 538
1 750 772
127 845

26 218 481

27164 472

Noter
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger, fast eiendom
Sum varige driftsmidler

4

Finansielle anleggsmidler
Andre aksjer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer

Driftskostnader

2005

2004

19 026 388

17 786 376

19 026 388

17 786 376

10 000

10 000

10 000

10 000

19 036 388

17 796 376

442 000

383 000

1 729 330
15 286 635
10 480 280
150 700

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer

271 909
1119 694

382 825
783 744

Avskrivninger

1618401
15 229 155
9 589 647
195 083

Sum fordringer

1 391 603

1166 569

Sum driftskostnader

26 632 286

27 646 945

Bankinnskudd, kontanter og lignende

4 181 482

7 038 016

6 015 085

8 587 585

Driftsresultat

-413 805

-482 473

25 051 473

26 383 961

Renteinntekter
Rentekostnader

135 500
18 637

176 548
16 943

Resultat av finansposter

116 863

159 605

8 000 000

8 000 000

-296 942

-322 868

468 438
11 253 125

600 000
11 418 506

11 721 563

12 018 506

7

19 721 563

20 018 506

5,6

2116 245
862 170
1010914
1 340 581
5 329 910

2 509 608
891 037
1 227 083
1 737 727

Vareforbruk
Lønnskostnad

3

Annen driftskostnad

Sum omløpsmidler

ÅRSRESULTAT

Overført fra/til annen egenkapital

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Stiftelseskapital
Annen egenkapital
Fond
Fri kapital

7

Sum annen egenkapital

Disponering av årsresultatet
Overført fra fond

6

7
7

131 562
-165 380

500 000
177132

Sum egenkapital
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Prosjektforpliktelser
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Elverum, 21 .2.2006
I styret for Norsk Skogmuseum

~ ~ --

.

Helge Evju

L~~,
nestleder

•

Sum gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

styrets leder

JenJPetter ~nsen

Sum kortsiktig gjeld

Inger Jensen

f/~

Tone Jørstad

Thor Hugo Lobben

6 365 455

5 329 910

6 365 455

25 051 473

26 383 961

clia 9 Ju

Ada R. Breda len

,l{~(X_~
Yngve Astrup

direktør
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NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER, VESENTLIGE REGNSKAPSPOSTER
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 2005 . Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen
av eiendeler og gjeld som følger av 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.
lnntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt
på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Salgsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. 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
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.
Varelager og varekostnad
Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet
og antatt salgspris. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer nedskrevet pr. årsslutt i
samsvar med god regnskapsskikk.
Fordringer
Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag av forventede tap .

Til skudd

2004

11 813 000

11 569 000

Hedmark Fylkeskommune

825 000

800 000

Riksantikvaren

930 000

900 000

Norges vassdrags- og energidirektorat

800 000

800 000

Andre tilskudd - egen spesifikasjon

317 200

292 400

14 685 200

14 361 400

2 0 0 5

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

13 000
0
13 000
13 000
10 000
10 000
8 400

317 200

292 400

Sum andre tilskudd

NOTE 3 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE, PENSJONER MM.

Lønnskostnader med mer

2005

2004

12 456 298

12 569 141

1 862 883

1 826 989

Pensjonskostnader

884 961

980 545

Andre ytelser

559 111

588 928

Lønns refusjoner

-534 099

-678 968

15 229155

15 286 635

Sum lønnskostnader

Godtgjørelser (i kroner)
2005

14 [ Å R S M E L D I N G

Tilskudd og kontingenter Klevfos:
Løten kommune
Løiten Almenning
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Fellesforbundet
Norske Skogindustrier ASA
Borregaard Industrier ASA
Andre fagforeninger, 10 a 700,-

Det ble utført 46 årsverk i løpet av 2005.

NOTE 2 - TILSKUDD TIL DRIFTEN

•

2004
0
0
0
40 000
100 000
15 000
0
0
40 000
30 000

Folketrygdavgift

Prosjekter
Prosjektene bruttoføres .

Sum tilskudd

2005
15 000
6 200
25 000
40 000
75 000
15 000
45 000
4 000
0
0

Lønninger

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
Museet har kollektive pensjonsforsikringer som pr. 31.12.2005 omfattet 36 ansatte. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden
klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser.
Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Avkastning på fondsmidlene føres som reduksjon av pensjonskostnaden.

Statstilskudd, kap. 0328, post 70

Andre tilskudd til driften
Fylkesmannen i Hedmark
Elverum kommune
FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon
0 . Mustad & Søn AS
Direktoratet for Naturforvaltning
Sparebanken Hedmark
Den kulturelle skolesekken, HFK
Fylkesmannen i Hedmark, Rentemidler Åsnes
Hedmark Fylkeskommune, vassdragsmidler
Landbruksdepartementet

Lønn
Kollektiv pensjonspremie

Direktør

Styret

Representantskapet

544 484

102 000

89 725

0

0
0

Revisor
Revisjonshonorarer for 2005 utgjør kr 22 848,-. I tillegg kommer bistand i forbindelse med årsoppgjøret med
med kr. 19 242,- og kr. 40 957,- til KPMG Law Advokatfirma i forbindelse med utredning av forholdsmessig
fradrag av merverdiavgift.

Å R S M E L D I N G

2 0 0 5
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NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER (I HELE TUSEN)
Utstillinger

Anskaffelseskostnad 1.1.

Maskiner,
inventar mm

anlegg
68 714
2 916

91 336
2 916

(1 481)

(1 481)

22 622

Tilgang Elverum
Nedskriving bru med tilskudd
Avskrivninger
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.

(195)
(195)
(50 928) (73 550)

(22 622)

19 026

0

0

Balanseverdi 31.12.

NOTE 5 - PROSJEKTFORPLIKTELSER (I HELE TUSEN)
Tilført
Prosjektforpliktelser

Andre prosjektforplikte/ser

Kostnader

Reguleringer

Klevfos

19 026

Prosjektforpliktelser
31.12.05

01.01.05
Klokkerfossbrua
Sparebanken Hedmark

Sum

Bygninger/

0

110

0

0

600

0

150

0

450

476

0

0

0

476

66

0

66

0

0

36

110

lndustristien, Klevfos

0

45

0
9

Krepseinformasjon

0

50

0

0

50

186
210

19

0

0

205

29

0
0

181

21

0
100

Knivregistreringsprosjektet

100

0

0

0

100

Forprosjekt utstillinger

169
291

0

0

0

169

0

0

291

Kjøle-/fryserom
Landbruks- og matdepartementet

60

50

162

0
-52

0

50

0

0

50

Skognettverket
Vitensenterpedagogikk

59

0

31

0

28

161

0

21

140

0

294

154

2115

294

154

Glommautstillingen

Wilhelm Mathesons Fond
www.skogmus.no
NVE, prosjekter

SND- elevoppgaver m.v.

2 509

SUM
Ført som prosjektavregning

314

42

79

0

Det er foretatt en vurdering pr. 31 .12.05 av hvert enkelt prosjekt, slik at prosjektforpliktelsen denne dato skal være
tilstrekkelig til sluttføring av prosjektene. Klokkerfossbrua er aktivert.

Følgende tilskudd til prosjekter er mottatt:

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
Landbruks- og matdepartementet, rentemidler, Klokkerfossbrua
Agder - Telemark Skogeierforening, Klokkerfossbrua
Innovasjon Norge, Klokkerfossbrua
Sparebanken Hedmark, Klokkerfossbrua
Sparebanken Hedmark, skoleavtale
Landbruks- og matdepartmentet, Gave NSM 50 år
Direktoratet for naturforvaltning, prosjekt kreps
Hedmark fylkeskommune, Vassdragsmidler, Tur/kultursti Klevfos
Norges vassdrags- og energidirektorat, prosjekter
Hedmark fylkeskommune, Kjøle-/fryserom
Norsk kulturråd, Kjøle-/fryserom
Norsk kulturråd, Pil-park
Hedmark fylkeskommune, Pil-park
ABM-utvikling, Den kulturelle skolesekken, vitensenterpedagogikk
ABM-utvikling, Skognettverket, Kartleggingsprosjektet
Borregaard Skoger, Lislerudutsmykning
Trysilvassdraget Skogeierforening, Lislerud utsmykning
Statsskog SF, Lislerudsutsmykning
Stora Enso Skog, Lislerudutsmykning
Norsk Papirindustriarbeiderforb. Minnefond, Besøksenter Klevfos

2005
250 000
20 000
191 474
80 000
5 000
130 000
5 000
50 000
130 000
100 000
100 000
60 000
0
0
250 000
0
50 000
50 000
45 000
100 000
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 000
80 000
25 000
0
750 000
0
0
0
100 000
0
60 000
25 000
50 000
200 000
200 000
20 000
20 000
20 000
20 000
2 500 000

31 .12.2005

31 .12.2004

22 060

21 200

1 455 835

4 245 436

NOTE 6 - BANKINNSKUDD OG KONTANTER

Kontanter
Bankinnskudd, driftskonto
Bankinnskudd, skattetrekk, bundne

446 578

561 623

2 257 009

2 209 757

4181 482

7 038 016

2 000 000

2 000 000

Stiftelseskapital

2005
8 000 000

2004
8 000 000

Fri kapital 1.1.

11 418 505

11241374

Bankinnskudd, prosjekter
Sum

Ubenyttet del av kassekreditt
NOTE 7 - EGENKAPITAL

•
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Overført/Tilført fri kapital (årsresultat)

-165 380

177132

Investeringsfond

468 438

600 000

19 721 563

20 018 506

ÅRSMELDING

2005]
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NOEN NØKKELTALL 2001 - 2005
2001

2002

2003

2004

2005

11 5 635

102 419

110 605

111 046

114410

Driftsinntekter i 1000 kr 19 917

20 636

24 779

27 164

26 218

1 274

3 427

3 201

2 916

Besøk, antall
Investeringer i 1000 kr

8 070

Telephone

KPMGAS
P 0 . Box 58

Fax

Postgården
Elverum

+47 62 43 57 50
+47 62 43 57 60

Internet www.kpmg no
Enterprise 935 174 627MVA

N-2401

Til representantskapet i Norsk Skogmuseum

Fra 2003 er tallene fra Klevfos Industrimuseum inkludert.

REVISJO SBERETNI G FOR 2005
Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Norsk Skogmuseum for regnskapsåret 2005 , som viser
et tap på kr 296.942 . Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet,
foru tsetningen 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 krav.

Kontrollkomiteens beretning for 2005

Kontrollkomiteen har hatt ett mote 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 2005.
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
stikkprovekontroll.
Kontrollkomiteen har ingen bemerkninger til det framlagte årsoppgjor for Norsk
Skogmuseum for 2005 .
Kontrollkomiteen innstiller statsautorisert revisor Kjell Kulvedrosten, KPMG AS som
revisor for Norsk Skogmuseum for 2006.

Grunnlag for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i orge, herunder
revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi
planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentl ig feilinformasjon . Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet
som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurderin g av de benyttede regnskapsprinsipper
og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av in nh oldet 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 forsvarl ig grunnlag for vår uttalelse.
Utta lelse
Vi mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
stiftelsens finansielle stilling 31 . desember 2005 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 i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge
• opp lysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og fors laget
til dekning av tapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Elverum, 22 . februar 2006
KPMG AS

/4-~~

Kjell Kulvedrøsten
Statsautorisert revisor
Elverum, 14. mars 2006

Knut Berg
Formann
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