NORSK SKOGMUSEUM 2007
EN UTSTILLING BLIR TIL
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
Landbru ks- og matdepartementet
- avd. fo r skog- og ressurspolitikk
Løiten Almenning
Løten kommune
Norges forskningsråd
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforb und
Norges vassd rags- og energidirektorat
Norsk Almenningsforbund
Norsk Forscmannsforening

Norsk insciturc for skog og landskap
Norsk Virkesmåling
Norskog
Ordføreren i Elverum
SKOGBRAND
Forsikringsselskap Gjensidig
Skogbrukets Kursinsciturc
Skogbrukets Landsforeni ng
Skogbrukets og Skogi ndustriens
Forskningsforening
Statskog SF
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Treindustrien
Universitetet for miljø- og biovicenskap
- Institutt fo r narurforvalrning
WWF Verdens naturfond

Skogens og Urmarbs

Arbeidet m ed nye, pe rma ne nte utstillinger er

Man

langsiktige prosesser. Det tar m a nge år fra m an fa r
ideen til en ny utst illing ril den stå r fe rdi g.
No rsk Skogmuseum har i flere år arbeider med
planer for en ny utstilling i 2. etasje ved hovedan legget i Elverum. Den nye utstillingen har
arbeidscircel «Skogen og Ucmarkas Mangfold - en
planlagt utstilling o m liver uten fo r skiga rden », og
vil d ekke et areal på ca. 2 000 kvm. Med «Skogens
og Ucmarkas M angfold » ø nske r vi å skape en unik

~\

fo rmidlingsarena hvo r m øtet mell o m m e nn esket og
nature n står sentrale. Utscillingskonsepcec vil bl. a.
vise endringe r i no rsk na turbruk, hvo r overga ngen
fra naturen so m a rena fo r høsting av ressurser ril
vår tids ste rke økende fritidsbruk og miljø- og
klimautfo rdringer vi l danne e n rød tråd.
Norsk Skogmuseum e r det eneste museum i

NORSK
SKOGMUSEUM

o rge

so m gje nn o m sine utstillinger o m d yr og fugleliv,
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TILLITSVALGTE

jakt og fiske har tematiske utstillinger inne nfor fag
so m histo rie, øko logi og bi o logi som kan knyttes
o pp mot e n helhetlig forståelse av m ø tet mellom
menneske og natur gjenno m histo rien . I ti ll egg ril

STYREMEDLEMMER:
UTSTIWNG Den planlagte utstiffingen
i andre etasje er presentert i eget hefte

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

Liv Marie Strupstad 1. varamedlem
Arne Rørå
2. varamed lem
Gudbrand Kvaal
3. varamedlem

utvikles og sty rkes.
Norsk Skogmuseum arbe ide t opprinnelig fo r ar «Skogen og Utmarkas Mangfold » skulle
finansi e res som et spleiselag mell o m tre departem e nte r; Ku ltur- og kirkedeparteme ntet,

Jens-Petter Jensen, styrers nescleder
Berit Halvorsen
Tone J ørsrad

Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Der e r naturlig å invo lvere

I\JNHOLD

Direktør
Christen A. Morda!

Ansattes:
Rigmor Bye, vara

Museumsfaglig avdelingsleder

Finansielt brakte 2007 oss e r lite skri re videre ercersom Norges vassd rags- og e nergi-

1. 1.-30.4 .2007 Magne Rugsveen

Observatør fra de ansatte:

Fra 1.8. Bjørn Bækkelund

Bjørn Erik Skaug

Markedssjef

Driftssjef
Kjell Magne Kaveldiger

D

T
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Bjørg Jo hnsen , vara

3
5

En utstilling blir til

direktorat bevilget en millio n kroner til prosjektet. Fra før har vi fare e n kjærkommen

Styrets beretning

stille r m ed ca. kr. 3 mill. av egne ressu rser, og nå ha r vi også fare posi tive signaler o m at

L

Representantskapets ordfører
O lav Kaveldigec
Representantskapets varaordfører Martin Skramscad
Kontrollkomite
Tertit H ørstad , leder

12

Regnskap

18

Kontrollkomiteens beretning

19

Revisjonsberetning

Westye Egeberg

Avdelingsleder Klevfos
Christen A. Morda!

m yndighetene i d et n ye utstillingsprosjekter, og d erre skyldes ikke minst at utsti ll ingens
tema og innretning ti lsie r at prosjektet ligger sentralt i et viktig nasjo nalt sats n ingso mråde.

Ada R. Bredalen

Lene Faraasen

bjelkene i museers fo rmidling ove rfo r barn og unge i utdan ning. Gjennom d en nye
utstillinge n «Skogens og utma rkas mangfold » vil derre vi ktige a rbe idet kunne videre-

Statens:

LEDELSE

at disse utstillingene vil ha sto r allm enn appell er derre tilbudet e n av de viktigste bæ re-

Inge Fjalescad

Valgkomite

Bjarne H aug, leder

bevilgning fra Landbruks- og m atd epa rtementet på tre millio ne r kro ne r. Museet selv
næringslivet i regio ne n vil bevilge ytterligere midler.
Selv om vi har ko mmet et stykke på vei gjenstå r d er fremdeles e n god del på de n
finansielle siden før vi ka n ko mme videre. Arbeider i forho ld til d e partem entene vil
derfor bli videreføre. Vi håper at både Kultur- og kirkedepa rtem entet og Miljøverndepartementet i 2008 benytter seg av den enes tående an ledninge n d e har til å slå følge
med Landbruks- og matdepartementet og scørce o pp rundt denne satsninge n.

Svein Hille

Kontorsjef
Kari Tyseng

Halvard Sæther

Revisor

KPMG AS
v/scacsau c. revisor Kjell Kulvedrøscen

Fo rucsa rc avklaring rundt myndighetenes finansielle del tagelse har museet som ambisjon
at fo rp rosjektfasen kan komme i gang høsten 2008, og at utstillingen ferdigstilles i løpet
av 20 I I.

OMSLAGSFOTO: Norsk Skogmuseum har ikke bare fotografier av menn med skogsredskaper, jakMpen eller fiskeutstyr.
11975 tok fotograf O-TLjøstad en fin bildeserie fra dagliglivet til Paffa Svesæter (1897-1986) fra SlettJs i Trysil.
Foto: Fra Norsk Skogmuseums arkiv.
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STYRETS BERETNING 2007
No rsk Skogmuseums virkso mhet er kn yttet til skog, utmark, jakt, fa ngst og fiske, skogbruk og fo redling av trevirke. Musee r opere rer i grensefl aten mell o m natur og kulcur, og
bredden kan også beskri ves ved ordene fra økologi til industri.
Museets virksomhet dri ves ved de tre muse umsanl egge ne i Elverum , Løten og Åmo t
ko mmuner. På Sø rliscøa i Åmot har museet et fl øteranlegg so m har so mmeråpent og so m
drives med et budsjett på ca. 0,8 mill. kroner. Klevfos Industrimuseum drives med et
budsjett på ca. 2,9 mill. kroner. H ovedavdelingen i Elve rum har ec budsjett på ca. 24 mill.
kro ner. Seifrelsens virksomh et er sa mmensa tt , og oppgavene og utfo rdringene ved d e tre
anleggene er fo rskjel lige.
De norske museene so m arbeider inn en skogsekco ren har er fo rmalisere sa marbeid
gjennom det nasjonale Skognettve rket, hvo r No rsk Skogmuse um har hoved ansvaret.
No rsk Skogmuseum deltar også i et samarbeid mellom nordiske skogmuseer og de skogh iscoriske selskapene.
um

so

Norsk Skogmuseum har befestet sin pos isjo n so m et av landets bes e besøkte museer. 2007
ble bcsøksmess ig et positive år fo r musee ne. 12 1 268 perso ner besøkte No rsk Skogmuseums

GODT BESØKSÅR2007 var et godt besøksJr
for Norsk Skogmuseum.
121268 personer besøkte de tre anleggene.
Dette er en økning pA6% fra 2006.
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SØRUSTØA Sørlistøa Fløtermuseum har fått ny
spil/flåte. Flåten ble bygget under De Nordiske
Jakt- og Fiskedager i 2006, og ble fraktet til
Osen 2007. Slepebåten Trysilknut stJr foran en
større restaurering.

PÅTYNNERE IS Utstillingen «På tynnere is - om Arktis, polarferder
og klima » ble laget i anledning Polaråret 2007/2008. Sammen
med utstillingen ble det gjennomført et undervisningsopplegg
med diskusjonsforum, dramatisering og eksperimenter.

skuddene gjennom å styrke egeni nnrj eningen yrre rligere. Derre vi l på sikr kunne fa

rre anlegg, mor 113 946 i 2006. Besøker på Norsk Skogmuseum i Elverum økre fra
l 05 986 besøkende i 2006 ril 11 3 954 i 2007. Av derre urgjorde besøker under de

betydelige konsekvenser for museers mu ligherer ril å opprerrholde dagens srandard på

Nordiske Jakr- og Fiskedager 35 570. På Sørl isrøa Flørermuseum og Klevfos lndusrrimuseum gikk besøker noe ned , fra henho ldsvis 1 8 11 besøkende ril 1 623 og fra 6 149

bygningsmassen, og samridig urvikle museer.

besøkende ril 5 691 . Arbeider med å finne gode finansierings ordninger for besøker av

Vedlikeholdsarbeider ved derre anleggene urføres planmessig. Ti l rak som har med

skoleelever har bidrarr ril er godr og srabi lr besøksrall. En sror del av museers akrivirerer

publikums og ansarres sikkerher å gjøre har værr priorirerr.

rerrer mor barn i grunnskolen og den videregående opplæring foregår innenfor rammene

ngen ne 'lti p, virkning pa det ytre m ljo

av Naturskolen. Naturskolen ved Norsk Skogmuseum ble besøke av ca. 18 000 elever i
2007, noe styrer er meger godr fornøyd med. Narurskolen har i 2007 gjenn omførr 78

Norsk Skogmuseum legger vekt på å forvalte kulturminner og landskap på sine museums-

remadager for grunnskolen og den videregående skolen fordelr på 19 ulike rema. I rillegg

områder på en positiv måte og til glede for besøkende og miljøet. Virksomheten har ingen

er der gjennomførr rundr 20 spesialopplegg av korrere varigher, for eksempel innen

negariv påvirkning på det ytre miljøet.

økologi og fiskebiologi. Narurskolen sarser også mor universirers- og høyskolemiljøene.
I 2007 ble der gjennomførr ril sammen 9 remadager for Høgskolen i H edmark,

Et lukket resirkuleringsanlegg for akvarier er monrerr og fungerer gode. Anlegger gjø r der

Høgskolen i Oslo og Universirerer fo r miljø- og biovirenskap.

mulig forcsarr å henre fisk fra områder berørr av krepsepest, og sikrer forcsarr drifr ved
derre populære publikumstilbudet. Der arbeides konrinuerlig med energiøkonomisering.

Store vedlikeholdsutfordringer
Norsk Skogmuseum har en sror bygningsmasse. Den srarlige rilskuddspolirikken legger

FLOTT FANGST Muligheten for en innholdsrik aktivitetsdag pJ
museet er så absolutt tilstede.

srerke begrensninger på museers mu ligherer ril å urføre srørre vedlikeholdsoppgaver. Styrer
anser der ikke lenger som mulig å kompensere for manglende reell veksr i de srarlige ril-

JAKT· OG FISKEDAGER De Nordiske Jakt- og Fiskedager
ble besøkt av 35 570 personer.
Her der de populære bjønndanserne i aksjon.
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SKIGARD
Ingvar Haugen /ærer bort godt gammelt håndverk.
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Ved slutten av 2007 hadde N orsk Skogmuseum 32 fas t ansatte. So m fø lge av museets
m ange arrangementer og aktiviteter har man hatt hjelp av mange korttidsansatte, og

BRANNVAICTTÅRN To nye attraksjoner er under bygging på
museets uteområde. En kopi av et brannvakttårn fra
Haukenesfjellet i Østfold. Elveparken bygges i samarbeid med
Norges vassdrags- og energidirektora t.

No rsk Skogmuseum er et kj ent og viktig besø ksmål. Fo r å oppretth old e denne pos isj o nen
m å museet ha rammebe tin gelse r so m bidrar ril at den gode besøksu tviklingen kan opprettholdes, samtidig so m musee r sikres ro m fo r videreutviklin g i tråd m ed intensjo ner og

antall lø nnsinnberetninge r var 240 i 200 7. D et ble ril sa mmen utfø rt 44 årsverk.

mål i den nasjonale museumspolitikken. D agens økonomiske situasjo n tilsier ar arbeider

Likes tillingsspø rsmålet er godt ivaretatt. Blant museets fas t ansa tte er kj ø nnsfordelin gen

betingelse r anse r styret d er so m nødvendig å søke sterke alli anser, herunder med sam-

med å bedre rammebetingelsene vil srå sentralt i tiden fremover. Fo r å sikre bedre rammebalansert. Ledergruppen bes tår av to kvinner og tre menn . I styret er der rre kvinner og

arbeidende museer og næringsli vet. Videre står sam arbeider med lo kal e, regio nale og

fire menn .

sentrale myndigheter se ntral r.

N orsk Skogmuseum hadde i 2007 er sykefravær på 7 %. Derre er en reduksjo n fra 8 % årer

Sty rer ved to k høsten 2007 å o m orga n isere dri fte n ved Klevfos Industrimuseum i Løten.

fø r. Mye av sykefraværet skyldes langtidsfravær. Til tross fo r nedga ngen anses sykefraværet

O m o rganiseringe n innebærer blant ann et at de Klevfos-ansarre i peri od en okto ber - april

fo rtsatt å være utilfredsstill ende høyr. Både ledelse og arbeids miljøutvalg er opprarr av syke-

er sa mlokalisert med koll egier ved hovedanlegget i Elve rum , mens d e i peri oden
m ai-september har arbeidssted på Klevfos. Omorga niseringen åpner fo r å koo rdinere

fraværet. D er arbeides ko ntinuerlig med o ppfø lging av det fys iske og psykiske arbeidsmiljø.

stiftelsens sa mlede perso nalress urser på en bedre m åte. Styrer ønsker å bidra ril ø kt innsa ts
Styrers vurdering er ar arbeidsmilj øer ved Norsk Skogmuseum er godt. Styret er meget

på d er museumsfagli ge a rbeider ved Klevfos, utvide tilbudet ril publikum i so mmer-

tilfreds med arbeider so m utføres av museers ansatte.

seso ngen , samt hente ut administrati ve synergier. 2008 vil være d er første hele driftsår
hvor o mo rganiseringen kan iverksettes.

No rsk Skogmuseums direktø r, C hristen A. Mo rdal , sa opp sin stilling i september 2007.
Publikum vil møre to nye tilbud på No rsk Skogm useums uteo mråd e i 2008. En kopi av

Srig H oserh er ansatt so m ny direktør og rilrrer stillinge n I. mai 2008.

et brannvakttårn fra H aukenes fj ellet i Rømskog er ferdig bygge r, og vil åpnes i fo rbindelse

"k nom is
KLEVFOS Teaterforestillingen «Arbesdaer• og papirlaging er
populært på Klevfos. Driften på Klevfoser omorganisert
og Klevfos-ans.Jtte har nå arbeidssted på Elverum i vinterhalvåret.

·t u - overs~ udd

med representantskapsmø ter 28. m ai. Brannvakttårner har latt seg realisere med tilskudd

No rsk Skogmuseums sa ml ed e omsetnin g fo r 200 7 var på 30.425.062 kroner. Av d ette ut-

fra Skogbrand, Moelven og Jo run . I sam arbeid med No rges vassdrags- og energidirektorat

gjør srarsrilskudder fra Kultur- og kirked epartementer (KKD) 4 1 % (1 2.754. 000 kro ner).

etablererer museer en el vcpark mello m Fo rsrmannsbrygga og b ru a over ril Presrøya.

Museer har ikke mottatt tilskuddsø kning fra KKD utove r den ge nerell e priss tigninge n

Elveparken vil stå ferdig m edi o juni . Brannvakttårn er og Elveparken vil øke kvaliteten på

siden 200 I . D ette legge r sterke begrensninger på musee ts handlings rom . Museers egen-

museers uteo mråde og inn gå so m en naturlig del av fo rmidlingsrilbuder.

inntektsandel er meget høy sammen ligner med de fl este andre norske museer, og fo r 200 7
En ny strategiplan fo r Stiftelsen N o rsk Skogmuseum ble ved ta tt i 2 00 7. Strategipl anen

er der økning på alle museers inntektspos ter.

skal m ed årlige evalu eringe r gjelde frem ril 201 2 , og ko nkretise rer sa tsningso mråd ene;
fo rmidling, sa mlingsforvaltnin g, fo rsknin g og do kumentasjon, sam arbeid og nytenkning.

T ilskuddsø kningene fra KKD kompenserer ikke fo r de siste årenes lø nnso ppgjø r og de
økte kostnad ene i fo rbindelse med museets offentlige pensjonso rdning. Fra 2006 har bl. a.

Museer skal so m sa m funnsaktø r ra opp dagsakruell e temaer, skape engasjement og gi

pensjo nskostnadene økt med 29 %. Budsjettrammene er trange og der er gjenn o m fø rt

in ns ikt i er histo risk perspektiv. Styret fo rutsetter ar strategipl anen blir er viktig styrings-

streng kostn adsdisipl in. Årets resul tat er kr. 3 16.543 kro ner. Overskuddet er overfø rt fri

verkrøy fo r

egenkapital.

stø tte museers visjo n - «Sam me n o m å skape de bes te museumso ppl evelser». Samtidig

orsk Skogmuseum de ko mmende årene, og derigjenn o m bidrar ril å under-

innse r styrer at de økono miske rammebetingelse ne vil kunn e hindre eller fo rsink

ve

r m

,er

impl ementeringen av strategipl anen.

Arbeider med det sto re ursrillingsprosjekrer «Skogens og Urmarkas M angfold - en pl anVedlikeholdsbehovet ved al le de tre muse umsanleggene er økende. Sty ret anse r ar d er

lagt utstilling om liver uten fo r skigarden » blir videreført , og vil være der viktigste enkel rrilraker N o rsk Skogmuseum kommer ril å arbeide med i 2008.
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GJENSTANDER En Perfect fluesnelle er å finne i museets samlinger.

innenfo r dage ns øko no miske rammer, ikke vil væ re mulig å iva reta d et økende
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MERKEØKS Knudsen-smia i Mjøndalen leverte merkeøkser til
fløtingsvassdrag p.J Østlandet fra 1896 til 1980. Oddmund Knudsen
(født 1935) er tredje genrasjons øksesmed og kan fortsatt faget.
Norsk Skogmuseum dokumenterte merkeøksproduksjonen
høsten 2007.

vedlikeholdsbehovet og samtidig sikre museets faglige utvikling og sats inge n mo t
publikum. Styret vil derfor forese tte arbeidet for å øke de øko no miske ramm ene.
Produksj o n av ny kunnskap er en sentral oppgave for Norsk Skogmuseum . I 2008 vil
museet utgi både bøker og særpublikasjoner.
Stiftelsen Norsk Skogmuseum skal utvikl e seg videre som museum, og styrets beretn ing er
avgitt under fo rutsetn ing om foresa tt og langva rig drift.

Elverum, 27.2.2008
I styretfor

/ ~.id$. f>.f.r r z ; ~ f-!::,~
-1;t1r,_ /
Berit Ha7J!Af'e~

.
r;:,~
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~
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~

Lobben

/#-,47/~
Christen A. Morda!
direktør
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REGNSKAP 2007
RESULTATREGNSKAP

BALANSE PER 31.12.

2006

2007

Noter
Drihsinntekter

Noter

2007

2006

18 550 336

18 790 536

18 550 336

18 790 536

Andre aksjer

10 000

10 000

Sum finansielle anleggsmidler

10 000

10 000

18 560 336

18 800 536

524 609

468 856

Kundefordringer

650 328

352 249

Andre fordringer

79 208

692 625

Sum fo rdringer

729 536

1 044 874

7 842 187

4 761 148

9 096 332

6 274 878

27 656 668

25075414

8 000 000

8 000 000

226 691

226 691

Fri kapital

11 569 668

11 253 125

Sum annen egenkapital

11 796 359

11 479 816

7

19 796 359

19 479 816

5,6

3 990 292

2 025 564

EIENDELER

Billettinntekter

5 382 088

4 759 741

Anleggsmidler

Salgsinntekter

4 161 128

3 658 668

Varige drihsmidler

16 074 884

15 699 159

2910178

2 683 283

1 705 823

248 086

190 961

156 045

2

Tilskudd til drihen
Leieinntekter

5

Prosjektavregning
Andre drihsinntekter

30 425 062

Sum drihsinntekter

27 204 982

Tomter, bygninger, fast eiendom
Sum varige driftsmidler

4

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler
Drihskostnader

2 068 845

Vareforbruk

3

Lønnskostnad
Annen driftskostnad

17 359 842

16 363 538

10716032

9 293 719

240 200

Avskrivninger
Sum drihskostnader

1 708 255

235 852

30 384 919

27 601 364

40 143

-396 382

Drihsresu Itat

Omløpsmidler
Varer
Fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

6

Sum omløpsmidler
Renteinntekter

298 950

175 138

Rentekostnader

22 550

20 503

SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD

Resultat av finansposter

276 400

154 635

ÅRSRESULTAT

316 543

-24 1 747

Egenkapital
Stihelseskapital
Annen egenkapital

Disponering av årsresultatet

Fond

Overført fra/til fond

7

0

241 747

Overført fra/til annen egenkapital

7

-3 16 543

0

Sum egenkapital
Gjeld

Elverum, 27.2.2 008
I styretfor

Kortsiktig gjeld

·~~~

;J

Prosjektforpliktelser

/1~.l,,,;t(fi ine.r~ .F.-f!~
(}j;;l1e,./
Berit Ha~

~

.

~~

u
~

,P~

Lobben

~~
Christen A. Morda!
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Leverandørgjeld

1 110 428

945 480

Skyldige offentlige avgiher

1 281 172

1 223 369

Annen kortsiktig gjeld

1478417

1 401 185

Sum kortsiktig gjeld

7 860 309

5 595 598

Sum gjeld

7 860 309

5 595 598

27 656 668

25075414

SUM GJELD OG EGENKAPITAL
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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 2007. 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.

Andre tilskudd til driften:
Elverum kommune
Telemark Fylkeskommune, Naturfagsenteret
HSH
0. Mustad & Søn AS
Fylkesmannen i Hedmark
Direktoratet for Naturforvaltning
Den kulturelle skolesekken, HFK
Sparebanken Hedmark
Norsk Kulturråd
Fellesforbundets Treforedlingsfond
TBF -Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Tilskudd og kontingenter Klevfos:
Norske Skogindustrier ASA
Løiten Almenning
Treforedlingsindustriens Bransjeforen ing
Fellesforbundet
Borregaard Industrier ASA
Andre fagforeninger,
700, -

a

2007

2006

6 200
20 000
26 000
40 000
45 000
85 000
115 084
0
0
0
0

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

20 000
13 000
13 000
13 000
10 000
4 200

0
13 000
13 000
13 000
10 000
6 300

410 484

824 559

Varelager og varekostnad

Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut»prinsippet og virkelig verdi. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer, nedskrevet pr. årsslutt i samsvar med god regnskapsskikk.

Sum andre tilskudd

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag av forventede tap.

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

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad

Lønnskostnader med mer

Museet har kollektiv pensjonsforsikring. Den gjeldende pensjonsforsikringen tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. 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.

2007

2006

Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Lønnsrefusjoner

13 660 215
2 080 176
1 533 553
649 480
-563 582

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

Sum lønnskostnader

17 359 842

16 363 538

Prosjekter

Prosjektene bruttoføres.
NOTE 2 - TILSKUDD TIL DRIFTEN

Det ble utført 44 årsverk i løpet av 2007 .
2007

2006

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

12 754 000
1 028 400
1 050 000
832 000
410 484

12 191
891
960
832
824

Sum tilskudd

16 074 884

15 699 159
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000
600
000
000
559

Godgjøre/ser (i kroner)

Direktør

Styret

Representantskap

Lønn .
Kollektiv pensjonspremie

691 511
64 120

126 000
0

0

0

Revisor
Revisjonshonoraret for 2007 utgjør kr 89 070. I tillegg kommer bistand i forbindelse med
årsoppgjøret, møtedeltakelser og særattestasjon med kr 16 205 .
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NOTE 4 - VARIGE DRIFTSMIDLER - I HELE 1.000

Utstillinger

Følgende tilskudd til prosjekter er mottatt:

Bygninger,
Maskiner,
inventar mm anlegg m.m.

Sum
31.12.07

Sum
31 . 12.06

71 630

94 252

0
0
(240)

94 252
0
0
(240)

(52 840)

(75 462)

0
0
(236)
(75 226)

18 550

18 550

18 791

22 622
0
Tilgang Elverum
0
Nedskrivning bru med tilskudd
0
Avskrivninger
Akk . av- og nedskrivninger 1.1. (22 622)

0
0
0
0

0

0

Anskaffelseskost 1.1

Balanseverdi 31.12 .

NOTE 5 - PROSJEKTFORPLIKTELSER - I HELE 1.000

ProsjektAndre prosjektforplikte/ser
forpliktelser
i hele 1.000
01.01 .

Tilført Kostnader

Reguleringer

Prosjektforpliktelser
31 . 12.

Sparebanken Hedmark

300

0

150

0

150

Klevfos
Klevfos, Sikringsmidler ABMU
Klevfos, Riksantikvaren
Wilhelm Mathesons Fond

476

0
160

0
109
0
0

0
50
0

476

www.skogmus.no
NVE nettutstilling
NVE, prosjekter
NVE - SUM
Knivregistreringsprosjektet
Forprosjekt utstillinger 2. etg .
SNO- elevoppgaver m.v.
Landbruks- og matdepartementet
Rovvilttiltak
Spillflåte - Sørlistøa
MS TrysilKnut, Sparebankstift.
Skogbrannvakttårn, Skogbrand
Skienvassdragets Fellesfl.forening
Turistinformasjonen, Elv. Komm .
Tømmerkjøpernes Fond
SUM

0
0
226
181
0
150
0
100
163
291
20
50
28
0
0
0
0
40
2 025

600
23
0
50
130
300
0
0
0
0
0
0
400

0
0
180
0
0
157
0
0
0
30
120
489

0
0
0
0
0
100
6
291
0
50
-2
0

600
249
181
50
100
300
0
0
0
20
0
0
280
361

0
193

0
0
-68

0

0

0

0
40

3 821

1 278

427

3 991

850
1 183
125

Skiensvassdragets Fellesfløtningsforening
Skogbrand, skogbrannvakttårn
Elverum kommune, turistinformasjon
Sparebankstiftelsen, MS TrysilKnut
Riksantikvaren, Klevfos
ABM-utvikling, sikringsmidler Klevfos
Norges vassdrags- og energidirektorat, nettutstilling
Norges vassdrags- og energidirektorat, SUM
Glommens & Laagens Brukseierforening,
Elveparken og målestasjon (NVE)
Eidsiva Vannkraft, Elveparken og målestasjon (NVE)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, rovvilttiltak

1 183 000
850 000
125 000
400 000
600 000
160 000
50 000
300 000

0
0
0
0
0
0
0
0

130 000

50 000
50 000
50 000
50 000
21 905

0
0

25 000
40 000

31.12.2007

31.12 .2006

Kontanter
Bankinnskudd, driftskonto
Bankinnskudd, skattetrekk, bundne*

18 003
3 372 920
487 223

20 003
1 797 054
572 091

Bankinnskudd, prosjekter

3 964 04 1

2 372 000

7 842 187

4 761148

2 000 000

2 000 000

Osen Grendeutvalg, spillflåte Sørlistøa
Tømmersalg, spillflåte Sørlistøa
Fylkesmannen i Hedmark,
rentemidler Åmot, spillflåte Sørlistøa
Tømmerkjøpernes Fond

NOTE 6 - BANKINNSKUDD OG KONTANTER

Sum
Ubenyttet del av kassekreditt

* Innestående på skattetrekkskonto er tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk per 31.12 .2007 .

NOTE 7 - EGENKAPITAL

1 183
Stiftelseskapital
Fri kapital 1/1
Overført/Tilført fri kapital (årsresultat)

Egenkapital 31.12
1278

2006

0
0
0
0

Investeringsfond
Ført som prosjektavregning

2007

2007

2006

8 000 000
11253125
316 543
226 691

8 000 000
11253125

19 796 359

19 479 816

0
226 691

427

Det er foretatt en vurdering pr. 31 .12.07 av hvert enkelt prosjekt, slik at prosjektforpliktelsen denne
dato skal være tilstrekkelig til sluttføring av prosjektene.

1 6 [ Å R SMELDING 20 0 7

Å RSME L D I N G 2 00 7] 17

NOEN NØKKELTALL 2003 - 2007

Besøk, antall
Driftsinntekter i 1000 kr.
Investeringer i 1000 kr.

2003

2004

2005

2006

2007

110605
24779
3427

111046
27164
3201

114410
26218
2916

113946
27205
0

121268
30425
598

KPMG AS

Telephone
Fax
Internet
Enterprise

P.O. Box 58
Postgården
N-240 1 Elverum

Fra 2003 er tallene fra Klevfos Industrimuseum inkludert.

+47 04063
+47 62 43 57 60
www.kpmg.no
935 174 627MVA

Til representantskapet i stiftelsen Norsk Skogmuseum

REVISJONSBERETNING FOR 2007
Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen orsk Skogmuseum for regnskapsåret 2007, som viser
et overskudd på kr 316.543. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om
årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet.
Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i orge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og
årsberetningen er avgitt av stiftelsens styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om
årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens og stiftelseslovens krav.

Kontrollkomiteens beretning for 2007

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 revisjonsberetn ing uten kommentarer eller
forbehold for 2007 .
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.

Gru nnlag 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
planlegger 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 2007 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 anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskri fler.

Kontrollkom iteen har ingen bemerkninger til det framlagte årsoppgjør for Norsk
Skogmuseum for 2007.

Vi har ikke fått kjennskap til noe forhold som tilsier at stiftelsens forvaltning og utdelinger ikke
er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Kontrollkom iteen innstiller statsautorisert revisor Kjell Kulvedrøsten, KPMG AS som
revisor for Norsk Skogmuseum for 2008.

Elverum, 23 . april 2008
KPMGAS

Elverum , 26. mars 2008

jt1/✓ 11.t;
Tertit Hørstad
leder
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Kjell Kulvedrøsten
Statsautorisert revisor
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