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Styrets beretning 2000

Norsk Skogbruksmu.seum står midt i arbeidet med den omfattende fornyelsen av publikumsarealene i
inticumsbygningens første etasje. Første byggetrinn av de nye permanente utstillingene for skog,
ikugbruk og skogindustri ble åpnet i april 2000. Prosjektets andre og avsluttende
hyggetrinn er under utførelse og skal åpnes i april 2001. Fornyelsen omfatter også
illuseets bibliotek, sentralhall og serveringsområde.
I )et te store arbeidet har i 2000 foregått parallelt med gjennomføringen av et stort
publikumsprogram og løsing av løpende faglige og praktiske oppgaver.

Tid for Skog er blant de største
utstillingsprosjekter som er
gjennomført i Norge.

Organisering og ledelse
Museet er organisert i fire avdelinger; museumsfaglig, publikum, drift og
fellestjenester. Markedskonsulenten er tilknyttet direktøren i stabsfunksjon. Store og små tiltak blir
gjennomført ved prosjektorganisering på tvers av fag og avdelinger. Dette er en arbeidsform som
museet har god erfaring med og som synes å gi gode resultater. Museets organisering har vært uendret
i 2000. Bemanningen har på noen felter vært snau. Ved årets avslutning er dette rettet opp, og museet
er nå bedre rustet bemanningsmessig.

Museumsfaglig arbeid
En hovedoppgave for det museumsfaglige arbeidet er å forvalte den museale samlingen. Arbeidet med
ajourhold av gjenstandsregisteret og systemer for plassering og gjenfinning av gjenstander, utlån og
innlån, samt gjenstander i utstillingene er videreført. Alle museets gjenstander blir fotografert etter at
de er registrert. Denne fotografering foregår nå med digitalt kamera. Bildene blir koblet til
gjenstandsregistreringen og dette fører til at tilgjengeligheten til dokumentasjonsmaterialet bedres
betraktelig. Museet har tidligere inngått avtale med Bevaringsavdelingen på Hedmarksmuseet for
inspeksjon og teknisk konservering av museets gjenstander. Avtalen omfatter også rådgivning om
oppbevarings- og klimaforhold i magasiner og utstillingslokaler.
Museumsfaglig avdeling har vært sterkt involvert i utviklingen av de nye skogutstillingene.
Flytting av biblioteket til nytt lokale nærmere publikumsarealene ble gjennomført i 2000. Det nye
biblioteket har foruten kontorrom for bibliotekaren, fått nærmagasin for bøker og studierom. Det
arbeides med å øke tilgjengeligheten til museets samlinger gjennom publikumsterminaler plassert i
biblioteket.
I tre sommersesonger har det vært arbeidet med å samle inn materiale om trebåter fra innlandet.
Glommavassdraget med Gudbrandsdalen og Mjøsa er gjennomgått, og sist sommer foregikk
registreringsarbeidet i Valdres og rundt Randsfjorden.
Også i år har det vært søkt etter informasjon i eksterne arkiver. Materialet fra Det yngre
Generalforstamtet fra 1760-årene og kongelige lover og forordninger fra 1660-årene og til våre dager
er gjort tilgjengelig både for intern og ekstern bruk.
Museet har inngått et samarbeid med Norsk Knivforening om å registrere norske bladsmeder og
knivmakere. Materialet skai oppbevares på museet og vil bli gjort tilgjengelig elektronisk.

Utstillingsprosjektet Skog, skogbruk og skogindustri
Museet har skaffet nærmere 20 millioner kroner til den fornyelsen som skjer i museumsbygningen.
Nye utstillinger skal dekke hele utstillingsarealet i museets første etasje, til sammen ca. 2000 m2.
Utstillingsprosjektet er blant de største som er gjennomført i Norge.
Prosjektets framdrift er delt i to. Første byggetrinn, Skogen gjennom Tidene, ble gjennomført vinteren
1999/2000 med åpning 27. april ved kulturminister Ellen Horn og med ca. 500 personer tilstede.
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Andre trinn, som nå er under utvikling og bygging, vil ta for seg den boreale skogen i Norden,
skogbruket på 1900-tallet og den skogindustrien som har vokst fram i moderne tid. Museet vil også
skape et areale under mottoet "Barnas skog". Utstillingen som samlet vil hete Tid for Skog, vil være
ferdig i april 2001. Utstillingene presenterer skogen og dens betydning for mennesket på en bredere
måte enn tidligere.

Blant museer utenfor Oslo er Norsk
Skogbruksmuseum landets neste
største besøksmuseum

Utstillingsprosjektet er et ledd i en større plan for å tilby våre besøkende ny
kunnskap om bruken av skog. Forholdet mellom mennesket og skogen fram til
nåtid er ledetråden i utstillingsarbeidet. I tillegg til nye utstillinger vil museet utgi
en fyldig katalog med fagartikler. I prosjektet inngår også flytting av museets
bibliotek som er gjennomført i 2000. Alle disse tiltakene vil sammen med våre
omvisninger gi et nytt kunnskaps- og opplevelsestilbud.

Andre utstillinger
Museets faste utstilling om ferskvannsfiske er utbedret i løpet av 2000. Utstillingene ble endret ved å
flytte om på de gamle elementene. Samtlige flater ble malt og det ble laget nye tekster og en del nye
fotografier. På en vegg ble fotografier med motiv av stangfiske fra nyere tid montert. Dette var bilder
som publikum skaffet. Gamle sofaer er byttet ut med moderne benker og krakker i laminert bjørk. Det
ble også investert i sammenleggbare stoler for bruk i 2. etasje.
I galleriet hadde vi fem kunstutstillinger i løpet av året. Festspillutstiller var Irma Salo Jæger. Vi hadde
også tre mindre utstillinger med kunsthåndverkere; to på utsiden av galleriet og én i hallen. Fra 6. juni
og ut september viste vi rovdyrutstillingen "De 5 Store". Verdens Naturfond WWF Norge og
Miljøverndepartementet hadde produsert utstillingen sammen med det svenske prosjektet "De 5
Stora'.
På vårt fløtermuseum i Osen, Sørlistøa, har utstillingsbyggingen i andre etasje blitt avsluttet i 2000.
Kontaktutvalget i Åmot har vært meget velvillige og lagt det økonomiske grunnlaget for en viktig
videreutvikling av Sørlistøa. Flørermuseet framstår som et flott besøksmål etter flere års utvikling i
Tore Fossums regi.

Aktiviteter og besøk
Blant museer utenfor Oslo er Norsk Skogbruksmuseum landets nest største besøksmuseum. 12000 var
besøket 118 982 registrert i vår resepsjon. Dette er litt flere enn besøket det foregående året. Sett i lys

MUSEETS nye bibliotek ble åpnet

20. oktober 2000
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iiv den sviktende turisttrafikken i innlands-Norge i året som er gått, ser vi oss fornøyd med dette. Vi

har billettsamarbeid med Glomdalsmuseet, og en del av deres besøkende går over til oss uten at dette
registreres. I tillegg er museet besøkt til alle døgnets tider av folk som bruker museets uteområde.
De Nordiske Jakt- og Fiskedager er museets viktigste arrangement, og trolig Europas største
enkeltarrangement organisert av et museum. I løpet av fire dager i august var ca. 35 000 mennesker
innenfor museets porter. I tillegg til De Nordiske Jakt- og Fiskedager ble Landsskytterstevnet og
Festspillene avviklet i samme periode i Elverum. Således var Elverum for en stund sentrum for festivalNorge. De Nordiske Jakt- og Fiskedager er dels en messe for utstyr og bekledning og dels et tilbud om
aktiviteter, demonstrasjoner og foredrag på en rekke felter. 12000 ble fagprogrammet igjen forbedret.
Arrangementets posisjon som ledende i sitt slag er styrket.
For tredje år på rad organiserte vi opplegget Skog og Vann rettet mot skoleklasser ved skoleavslutningen. Arrangementet har fått et godt fotfeste og hadde 4 300 besøkende. Barnas Dag ble som
vanlig avholdt i november. Besøket var i år nesten 2000. Suksessen har gitt ideen om en Barnas Utedag
som vil bli arrangert i 2001.

TEMADAGEN Skog og Vann hadde i løpet
av seks dager hele 4 300 besøkende!

Avtalen med Sparebanken Hedmark som medfører at praktisk talt alle 5. klassinger i fylket får gratis
besøk ved museet har fungert fint og vi får mange positive tilbakemeldinger. Temadagene for skolene
har likevel ikke i sum økt sitt besøk slik som forventet.
Sammen med Glomdalsmuseet avviklet vi i juli Je minnes, et publikumsarrangement som foregikk på
begge museene. Fellesarrangementet ga arrangørene mersmak, og det vil bli gjentatt i 2001.
I forbindelse med mange av museets arrangementer samarbeider vi med nasjonale og lokale
organisasjoner og foreninger som skaper innhold i de programmene som presenteres for publikum.
Organisasjonene får på sin side presentert seg for publikum og derved synliggjort sin virksomhet. Det
blir lagt økende vekt på å skape mer aktivitet på museet i sommerferieukene. Dette skjer ved
demonstrasjon av håndverk og annen handlingsbåren kunnskap. Det blir satset videre for å styrke
denne delen av museumstilbudet.
Norsk Skogbruksmuseum har en betydelig utleievirksomhet for møter. Et utleieforhold til Elverum
Ungdomsskole har gjort at leieinntektene har vært svært gode.

Håndverksarbeider
Driftsavdelingen er i første rekke bemannet for å klare museets oppgaver innen eiendommenes drift
sommer som vinter. Avdelingen er også tungt inne i forbindelse med bygging og montering av
temporære og faste utstillinger og avvikling av små og store arrangementer.
Siste år har driftsavdelingen vært sentral i bygging av de nye permanente utstillingene.
Avdelingen har i den forbindelse vært styrket med innleid arbeidskraft.
Ved siste årsskifte var byggingen av Bekkeverkstedet i full gang på museets uteområde.
Anlegget bygges av Norges Vassdrags- og Energidirektorat, og det vil bli drevet av museet.
Investeringene utgjør 2,5 mill, kr. Bekkeverkstedet er innrettet mot barn som ved lek og
læring kan få kjennskap til vannets veier og vannets krefter. Bekkeverkstedet som vil være
ferdig i juni 2001, får en parkmessig utforming og blir en vesentlig forbedring av vårt
utetilbud.
Vanntilførselen til Bekkeverkstedet er ordnet med boring av en dypvannsbrønn. Vannet
fra denne kan føres inn mot museets klimaanlegg med sikte på sommerkjøling. Det er
muligheter for innsetting av varmepumpe for å nytte energien i vannet på vinterstid.
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Ansatte og arbeidsmiljø
Ved slutten av 2000 hadde Norsk Skogbruksmuseum 26 faste ansatte og 4 på engasjement eller som
vikarer. Museet hadde 2 sivilarbeidere og et mindre antall korttidsansatte tilknyttet publikumsavdelingen. Det ble utført 40 årsverk ved museet.

Uansett land er Norsk Skogbruksmuseum
den mest synlige museumssatsingen for
skognæringene vi kjenner.

Sykefraværet var i 2000 6 %. Korttidsfraværet var i overkant av I %. Det er
inngått avtaler om redusert arbeidstid og endrede arbeidsoppgaver for å bringe
ansatte tilbake i tilfredsstillende arbeidssituasjon og derved redusere langtidsfraværet. Det er gjennomført vernemøter i alle avdelinger.

De fleste utfordringene på arbeidsmiljøsektoren lar seg løse gjennom den daglige
kontakt mellom ansatte og avdelingslederne. Museets styre vurderer det sosiale og
fysiske arbeidsmiljøet som godt. Gjennomføringen av store arbeidsoppgaver i året som har gått, viser
stor evne til innsats og mobilisering. Styret vil uttrykke stor tilfredshet ved den måten de ansatte løser
arbeidsoppgavene ved museet.

Ytre miljø
Museet varmes opp ved bruk av elektrisk kraft og olje. Det har også i 2000 vært leveranseproblemer av
elektrisk kraft fra Strandfossen. Oljefyren har derfor vært i drift i 60 dager.
Museet har et akvarium med ca. 25 forskjellige innlandsfisk, og et mindre antall saltvannsfisk. Fiskene
er fanget i norske vassdrag og farvann. Overskuddsvannet i akvariet går urenset ut i Glomma. Museet
har kontakt med veterinærmyndighetene om eventuelle farer for overføring av sykdom fra akvariet til
Glomma. Situasjonen anses å være under kontroll.
MUSEUMSFAGLIG avdeling fra venstre:
O.T. Ljøstad, Bjørn Bækkelund, Christer
Nilsson, Elisabet Løvold, Olav Bye, Rigmor

Økonomi
Norsk Skogbruksmuseum er blitt bygget opp ved hjelp av bidrag fra private og offentlige kilder.
Skognæringenes bidrag gjennom årene har vært betydelige, ikke minst ved tidligere store bidrag av
sentralt inntrukne rentemidler.

Bye og Anne-Berit Eriksen. Foran fra venstre:
Prosjektleder Suzanne Palmquist og avd.
leder Magne Rugsveen.

Finansieringen av museets store utstillingsprosjekt skjer med 7 millioner kroner fra det offentlige og
resten fra privat sektor. Av det offentlige bidrag utgjør 2 millioner kroner kulturmidler mens 5
millioner kroner kommer fra Landbruksdepartementet og Statens landbruksbank. Fra privat sektor er
det skaffet ca. 12,5 millioner kroner. Bidrag fra skogeierforeningene, treforedlingsindustrien,
allmenningene, tømmermålingsforeninger, Sparebanken Hedmark, Skogbrand og fra noen større
skogeiere har muliggjort dette. Ved avslutningen av regnskapet for 2000 er kr 800 000,- av
utstillingsarbeidet belastet museets drift. Dette tilsvarer omtrent det beløpet som prosjektmidlene vil
tilføre museet i renteinntekter i prosjektperioden.
Den oppslutningen om museets videreutvikling som næringens private og offentlige aktører har vist er
enestående i Norge. Ingen andre næringer kan vise til tilsvarende oppslutning om sitt eget museum og
kulturinstitusjon. Uansett land er Norsk Skogbruksmuseum den mest synlige museumssatsing for
skognæringene vi kjenner.
Museets drift er i hovedsak basert på statstilskudd gjennom Kulturdepartementet og museets
egeninntjening. Museets statstilskudd økte fra kr 8 497 000,- for 1999 til kr 8 735 000,- i 2000. Av
dette beløpet er kr 1 000 000,- overført til utstillingsarbeider slik at 7735 000,- tilføres driften. Andre
offentlige tilskudd til museets drift utgjør i 2000 kr 50 413,-. Egeninntekter, herunder bidrag til
driften fra privat sektor, var kr 10 434 000,-. Andelen egeninntekter er 57 %,og høyere enn for de
fleste andre norske museer.
Virksomheten for 2000 har gått med et lite overskudd. Museet har ikke rentebærende gjeld og
økonomien er under kontroll.

ÅRSMELDING
11

2000

Oppgavene framover
I ikember 2000 ble St. melding nr. 22 (1999-2000) drøftet av Stortinget. Meldingen omhandler
4i- kiv, bibliotek og museer og er delvis bygget på NOU nr. 6 fra 1996.
Stortingsmeldingen foreslår økte økonomiske rammer til museene og peker på behovet for mer
*itiiordning og samarbeid mellom norske museer. Det ønskes en betydelig reduksjon av antall
aIministrative enheter. Stortinget sluttet seg til departementets syn på dette. Dette er gode nyheter for
norsk museumsvesen, som de senere årene har hatt en stor økning i antall museer med små ressurser.
Nr det gjelder de nasjonale museenes status og rolle i den framtidige museumsstrukturen ga
Stortingets behandling avklaring. De fleste museene som er bevilgningsmessig knyttet til Kulturdepartementet med hele driftsbevilgningen, forventes å være det også i framtiden. Styret legger til
grunn at dette også gjelder Norsk Skogbruksmuseum. Kulturkomiteen påpeker:

museer i stor grad er utviklet for å påta seg større oppgaver og ansvar enn det aktuelle regionale
nedslagsfelt skulle tilsi. Ikke fil av disse er lokalisert utenfor Oslo, men arbeider med temaer og
problemstillinger av nasjonal interesse og har etablert nettverk langt utover det lokale og regionale. Det er
viktig at disse kan opprettholde og videreutvikle sin kompetanse og styrke den tematiske dimensjonen i det
enkelte museums arbeid'

'it slike

Styret er av den oppfatning at Stortingets holdning gir rom for en utvikling av Norsk Skogbruksmuseum i ønsket retning. Gjennom å videreføre avtalen med Norsk Teknisk Museum og samarbeidet
med norske og nordiske skogmuseer bør skogmuseene i fellesskap kunne utvikle seg positivt. I første
rekke ønsker Norsk Skogbruksmuseum å utvikle et nettverk med de såkalte skogmuseene i Norge.
Blant disse finner vi de tre teknisk-industrielle kulturminnene Klevfos Industrimuseum, Fetsund
Lenser og Spillum Dampsag & Høvleri.
Stortinget ønsker å redusere antall administrative enheter vesentlig. Norsk Skogbruksmuseum vil delta
i drøftelser om museumsstrukturen i innlandet og vurdere sin posisjon i den regionale organiseringen.
Det er i 2000 lagt grunnlag for et økt samarbeid med skoghistoriske miljøer i Danmark, Finland og
Sverige. Den fornyelsen som nå pågår vil styrke Norsk Skogbruksmuseum som møtested for det
regionale og nasjonale publikum, turister fra inn- og utland og næringens egne folk. I dette perspektivet ser styret med optimisme på museets muligheter for utvikling.

Elverum, 22. februar 2001
I styret for Norsk Skogbruksmuseum

Bjarne Hang
formann
e
Helge Urstrømmen
varaformann

Thor H. Lobben

Liv Hilde Boe
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Helge Jørgensen

Bjørn Erik Skaug

Yngve Astrup
direktør
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Regnskap 2000
Resultatregnskap
Noter

2000

1999

4 548 843
2 797 792

Driftsinntekter

Andre driftsinntekter

254 461

4415 790
2 230 751
7152889
2 045 095
30 000
527 834
303 795

Sum driftsinntekter

18219740

16706 154

1502170

Billettinntekter
Salgsinntekter
Tilskudd til driften

2

8 035 080

6

2 302 141
0
281 423

Leieinntekter
Egne prosjektarbeider
Prosjekttilskudd

Driftskostnader
Lønnskostnad

4

10007388

Avskrivning

5

Annen driftskostnad

3

0
7225 175

1 209 825
9827998
400 000
5 888 014

18734733

17325837

Driftsresultat

-514993

-619683

Renteinntekter
Rentekostnader

569 595
11 675

423 667
11 255

Resultat av finansposter

557920

412412

42927

-207271

0

-200000
-7271

Vareforbruk

Sum driftskostnader

ÅRSRESULTAT
Disponering av årsresultatet

10
10

Overført fra investeringsfond
Overført fra/til annen egenkapital

42927

Elverum, 22. februar 2001
I styret for

Norsk Skogbruksrnuseum

Bjarne Haug
formann

Helge Urstrømmen
varaformann
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Liv Hilde Boe

7
Inger Jensen

He ge Jørgensen

Balanse per 31.12.
Noter
ULN DELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger, fast eiendom
Tum varige driftsmidler

1999

2000

14 058 000
14 058 000

14 058 000
14 458 000

229 500
229 500

327 500
327 500

14287500

14 385500

300 000

296 000

348 693
3 787 386
4136079

135 212
410 938
546 150

8 592 600
13 028 679

10240 645
11 082 795

27316179

25468295

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Stiftelseskapital

5 000 000

5 000 000

Annen egenkapital
Investeringsfond
Annen egenkapital
Sum annen egenkapital

600 000
9234040
9834040

600 000
9191113
9791113

10

14834040

14791113

6,9

9878144
844713
778852
980430
12482 139

8 382 291
562 398
923 889
808 604
10677182

Sum gjeld

12482139

10677182

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

27316179

25468295

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

5

7

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

i

8,9

SUM EIENDELER

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

Thor H. Lobben

9

Bjørn Erik Skaug

Yngve Astrup
direktør
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Noter til regnskap

NOTE i 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 2000. 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.
-

Det er for 2000 gjort endringer i oppstillingsplanen, slik at lønnstilskudd nå føres direkte mot lønnskostnadene og
reduserer disse. Tidligere ble lønnsrefusjoner inntektsført som tilskudd. Tallene for 1999 er omarbeidet.
Inntektsferings- og kostnadsferingstldspunkt sammenstilling
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet
ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader.
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene 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 føres i balansen til nettoverdi etter fradrag for
mottatt tilskudd. Det avskrives av den grunn ikke på bygninger. Utstillinger aktiveres og nedskrives med mottatt tilskudd.
Forholdene omkring varige driftsmidler fremgår av note 5. Virkelig verdi av bygningene overstiger i vesentlig grad
bokført verdi.
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 med tillegg av nedskrivning pr. årsslutt i samsvar med god regnskapsskikk.
-

Fordringer
Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Av andre fordringer er det oppført
kr 3 683 334, som gjelder tilskudd forventet innbetalt i forbindelse med sluttføringen av utstillingsprosjektet SSS.
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad
Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig
innbetaling til forsikringsselskapet, herunder årlig premie samt innbetaling til premiefondet kostnadsføres som
pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og
andre ytelser. Pensjonsforpliktelsene er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring som pr. 31.12.00 omfattet 28 ansatte.
Forpliktelsen er ikke balanseført, og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad. Avkastning på
pensjonspremiefondet er ført som reduksjon av pensjonskostnaden. Ordningen er aktuarberegnet 6.12.00 og
beregningen viser at ordningen er fullt ut dekket.
NOTE 2 TILSKUDD TIL DRIFTEN
-

2000

1999

Tilskudd
Statstilskudd, kap. 0328, post 70

7735 000

6 697 000

Statstilskuddet for 2000 var kr 8 735 000 hvorav
kr 1000 000,- er avsatt til øremerkede prosjekter, jfr. note 6.
Andre tilskudd egen spesifikasjon
-

Sum tilskudd

300 080

455 889

8035080

7 152 889

Andre tilskudd til driften
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Norsk Kulturråd

0

30 000

O.Mustad&SønAS

0

40000

Fylkesmannen i Hedmark

0

10 000

Norges Herredsskogmesterlag

0

31 622

Norges forskningsråd

0

50 000

Niuis Skogeierforbund

50 000

50 000

Malhsen Eidsvoll Værk Bidrags- 09 gavefond
(»I norske Skogselskap
t)krkloratet for naturforvaltning
%parebanken Hedmark

2500

2 500

20 000

10 000

40 000
166667

166 667

50 000

Skuqselskapet i Hedmark

10500

0

Kommunale tilskudd

10413

15 100

Sum andre tilskudd

300080

455889

2000

1999

Drift anlegg
Vedlikehold

2 036 674

1 689 643

693 334

790 793

Inventar/utstyr

1128651

659 066

Publikasjoner mv.

144 839

258 035

NOTE 3 DRIFTSKOSTNADER
-

Markedsføringskostnader

898 912

722 595

Reisegodtgjørelse/møteutgifter

350 063

489 139

Div. fremmede tenester

381 064

393 176

Driftsmateriell

396 468

564 590

Andre driftskostnader

395 170

320 977

Kostnader skogutstillinger SSS

800 000

0

7225175

5888014

Andre driftskostnader

NOTE 4- LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE, PENSJONER MM.
2000

1999

8711 675

8 357 144

1182634

1 276 145

300 674
478 265

422 924

Lønnskostnader mm.
Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser

-665 860

-649894

10 007 388

9827 998

Lønnsrefusjoner
Lønnskostnader

421 679

Gjennomsnittlig antall fast ansatte var 29, og det ble utført 40 årsverk.
Godtgjørelser (i kroner)
Lønn
Kollektiv pensjonspremie

Direktør
412739

Styret

Representantskapet

85360

0

26 714

0

0

Revisor
Revisjonshonorarer for 2000 utgjør kr 18 000,-. 1 tillegg kommer annen bistand med kr 12 822,-.
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NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER (I HELE TUSEN)
-

Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang 2000
Nedskriving i 1996*
Avskrivninger med tilskudd 2000
Akk. Avskrivninger 1.1.
Balanseverdi 31.12.

Utstillinger

Bygninger/Anlegg

Sum

4 604
7 976
0
(7 976)
(4 604)
0

60 822
0
(44 360)
0
(2 404)
14058

65 426
7 976
(44 360)
(7 976)
(7 008)
14058

*Det er i regnskapet for 1996 gjennomført en nedskriving av bygninger med tidligere mottatte tilskudd
kr 44 360 000,-.

NOTE 6 PROSJEKTFORPLIKTELSER (I HELE TUSEN)
-

Prosjekter

Prosjektforpliktelser
01.01.00

Tilført

Utstillinger for skog, skogbruk
og skogindustri, SSS*
7675
9641
*55, blir overført til varige driftsmidler etter prosjektets fremdrift, jfr. note 5.
Andre prosjekter er ført over resultatregnskapet.

Kostnader

Prosjektforpliktelser
31.12.00

7976

9340

Andre Prosjektforpliktelser
Glommautstillingen
Klengstua
Wilhelm Mathesons Fond
Tiltak Sørlistøa
Naturskolen
Båtregistrering i innlandet

66
26
116
66
265
169

0
0
12
100
0
0

0
0
0
0
184
97

66
26
128
166
81
72

SUM

708

112

281

539

Det er foretatt en vurdering per 31.12.00 av hvert enkelt prosjekt, slik at prosjektforpliktelsen skal være
tilstrekkelig til sluttføring av prosjektene.

I
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I ukjende tilskudd til prosjekter er mottatt:
2000

1999

120 000

120 000

28 294

28 293

Glommen Skogeierforening Prosjekt SSS

0

477 702

Borregaard Skoger AS Prosjekt SSS

0

100 000

189 000

189 000

100 000

50 000

I lemark Tømmersalgslag Prosjekt SSS
-

Trysilvassdragets Skogeierforening Prosjekt SSS
-

-

-

Mløsen Skogeierforening Prosjekt SSS
-

Fylkesmannen i Hedmark, Rentemidler Sørlistøa
Åmot kommune, Skogetaten Sørlistøa
-

-

Kulturdepartementet Kap. 0328, post 70 Naturskolen
Kulturdepartementet Kap. 0328, post 70- Båtregistrering
-

0

100 000

0

550 000

0

250 000

1 000 000
250 000

1 000 000

750 000

i 000 000

Statens Landbruksbank Prosjekt SSS

0

1 500 000

AS Stangeskovene Prosjekt SSS

0

25 000

Kulturdepartementet Kap. 0328, post 70- Prosjekt SSS
Landbruksdepartementet, Kap. 1142, post 76- Prosjekt SSS
Landbruksdepartementet, Rentemidler Prosjekt SSS
-

-

-

Tømmermåling Sør Prosjekt SSS

500 000

0

178 500

SKOGBRAND Prosjekt SSS

333 333
0

500 000

Nidarå Tømmersalsiag Prosjekt SSS

117 000

117 000

Agder Skogeigarlag Prosjekt SSS

112 000

112 000

-

Sparebanken Hedmark Prosjekt SSS
-

-

-

-

Agder og Rogaland Tømmermåling Prosjekt SSS
-

Vest-Vikens Skogeierforening Prosjekt SSS
-

Skogeierforeninga Nord Prosjekt SSS
-

Maarud Gaard Prosjekt SSS
-

Øst-Norges Tømmermåling Prosjekt SSS
-

Haldenvassdragets Skogeierforening Prosjekt SSS
-

Norsk Almenningsforbunds medlemmer Prosjekt SSS

333 333

0

22 500

0
400 000

628 000

0

50 000

0
53137

226 500
106 275

400 000

51250

317 917

Norske Trevarefabrikker Prosjekt SSS

250 000

0

Norsk Skogeierforbund Prosjekt SSS

200 000

0

Statsskog SF Prosjekt SSS
Treforedlingsindustriens Bransjeforening Prosjekt SSS

100 000

0

2 000 000

0

4 000

0

31.12.2000

31 .12.1999

8500

8500

221 000

319000

31 .12.2000

31 .12.1999

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

-

Norsk/Svensk Fløtningstradisjonsforening Prosjekt SSS
-

NOTE 7 FORDRINGER
-

Balansefort verdi av fordringer med forfall senere enn ett år.

Frankeringsmaskin, Depositum
Elverum Spisested & Catering AS

NOTE 8- KONTANTER M.M.

Ubenyttet del av kassekreditt
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NOTE 9- BUNDNE MIDLER
Av totale bankinnskudd er kr 401580,- bundet til skyldig skattetrekk. Innestående på prosjektkonti per
31.12.00 kr7073 842,22.

NOTE 10 EGENKAPITAL
-

Kapital 1.1.

2000

1999

14791113

14 998 384

0

-200000

42 927

-7271

14834040

14791113

Avsatt/overført investeringsfond
Årets resultat

Egenkapital 31.12.

Noen nøkkeltall 1996 2000
-

Besøk, antall
Driftsinntekter il000kr
Investeringer i 1000 kr
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1996

1997

1998

1999

2000

129509

117284

124774

118474

118982

15291

15330

18203

16706

18220

388

1244

753

2160

7976

KPMQ
KPMG AS
P.O 80. 56
8-2401 Elverum

Frostuveien 1

Telephone .47 62 43 57 50

8-2400 Elverun.

Telefax .4762435760
Enlerpsse 80935 174 627

Til Representantskapet i Stiftelsen Norsk Skogbruksmuseum

REVISJONSBERETNING FOR 2000
Ledelsens ansvar og revisors oppgave
Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Norsk Skogbruksmuseum for regnskapsåret 2000. som
viser overskudd på kr 42.927. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av
resuttatregnskap, balanse. noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av stiftelsens
styre og administrende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i
henhold til revisorlovens krav.
Grunnlag for vår uttalelse
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God
revisjonsskikk 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 uttrykk for stiftelsens
økonomiske stilling 3 t. desember 2000 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i
overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge
• ledelsen har oppfylt sin plikt tit å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon
av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk
• 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
forskrifter.

Elverum, 22. februar 2001
KPMG AS

Kjell Kulvedrosten
Statsautorisert revisor

Kontroiikomiteens beretning for 2000

kontrollkomiteen har hatt ett møte hvor representanter for administrasjonen samt
revisor deltok.
Komiteen har gjennomgått styrets protokoller, styrets beretning og regnskap for
museet. Revisors la fram en revisjonsberetning uten forbehold for 2000.
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.
Etter kontrollkomiteens oppfatning kan representanskapsrnøtet fastsette det
framlagte årsoppgjør som Norsk Skogbruksmuseums årsoppgjør for 2000.
Kontrollkomiteen innstiller statsautorisert revisor Kjell Kulvedrøsten, KPMG AS som
revisor for Norsk Skogbruksmuseum for 2001.

Elverum 9. mars 2001

Amt Astrup

Kristen Fretheim
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