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Norsk Skogbruksmuseum

Representantskap

Skogbruk, jakt og fiske

Museets representantskap har følgende innvalgte medlemmer:
Ordføreren i Elverum

ÅRSMELDING 1996
INNHOLD

Følgende institusjoner og organisasjoner danner museets
representantskap:
Det norske gjensidige Skogbrandforsikringsselskap
Det norske Skogselskap
Direktoratet for naturforvaltning
Fellesforbundet/Seksjon Skog og Land
Jenter i Skogbruket
Norges forskningsråd
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Landbrukshøgskole Institutt for skogfag
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Almenningsforbund
Norsk Forstmannsforening
Norsk institutt for skogforskning
Norsk Skogbruksforening
Skogavdelingen i Landbruksdepartementet
Skogbrukets Kursinstitutt
Skogbrukets Landsforening
Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsforening
Statskog SF
Treforedlingsindustriens Bransjeforening
Trelastindustriens Landsforening
Tømmermålingsforeningenes Fellesorgan
WWF Verdens naturfond
-

Styrets beretning
Regnskap m/noter
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Revisjonsberetning
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Kontrolikomiteens beretning
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Æresmedlemmer:
Magne Midttun
Wilhelm Matheson
Ivar Aavatsmark
Tore Fossum

Styremedlemmer
Representantskapets:
Ole Roen
Øystein Østgaard
Helge Urstrømmen

Varamedlemmer
Thomas Stang
Thor Lobben

Statens:
Liv Hilde Boe
Kari Sommerseth Jacobsen
Bjarne Haug

Merethe Furuberg
Ottar Evensen
Atle Haga

Ansattes:
Bjørn Erik Skaug

Aud Nysted

Styrets formann
Styrets varaformann
Representantskapets ordfører
Representantskapets
varaordfører
Kontrollkomité
Valgkomité

Revisor

Ole Roen
Liv Hilde Boe
Oluf Aalde
Stein Lier Hansen
Einar Gjems, formann
Truls Gram
Olav Kaveldiget
Anne-Birthe Aakrann Eek
Andreas Finstad
KPMG AS v/statsaut.
revisor Kjell Kulvedrøsten

Styrets beretning 1996
Nye vedtekter

Museumsfaglig arbeid

I møte 6. juni 1996 vedtok Representantskaiut ved Norsk Skogbruksmuseum nye vedektcr for museet. Vedtektene har fremkommet gjennom forhandlinger med Kulturdepartementet. De balanserer interessene til de organisasjonene som gjennom mer
r i in 40 år har stått bak museets oppbygging
departementets interesser som bidragsyter til museets drift.
De nye vedtektene bestemmer at styret skal
best-.'1 av 7 medlemmer, hvorav 3 utpekes av
Utaten, 3 velges av museets representantskap
og I av og blant museets ansatte. Styret velger selv sin formann og nestformann. De
end rede reglene for etablering av styre medforte store endringer i styrets sammensetning i juni 1996.
de nye vedtektene blir museets status som
itiftelse bestemt. Stiftelseskapitalen er fastsatt til kr 5.000.000. Samtidig ble det besluttet å nedskrive museets eiendomsverdier og
egenkapital med et beløp kr 44.360.000 som
tilsvarer mottatte tilskudd i forbindelse med
museets nybygg i 1991-1993.
Som en følge av at Norsk Skogbruksmuseum
er blitt stiftelse, har Fylkesmannen i Hedmark kontrolloppgaver overfor museet.
lylkcsmannen har meddelt at han av den
grunn gårut av museets representantskap, og
embedets ansatte vil heretter ikke kunne ha
tillitsverv ved museet.

Arbeidet med en prioritering av Norsk
Skogbruksmuseums faglige oppgaver pågår.
Det er utarbeidet et opplegg for en konsentrert innsats for å legge til rette for bedre forvaltning og bruk av museets samlinger av
gjenstander, foto og arkivalia. Dette arbeidet innebærer systematisering, registrering
og bedret tilgjengelighet for interne og eksterne brukere av samlingene (collection
management). Et slikt arbeid vil ta 2-3 år og
kan medføre at andre museumsfaglige oppgaver må nedprioriteres.
Forvaltning av museets samlinger av gjenstander, fotografier, arkiver og museale bygninger er en primæroppgave. Dette medfører krav om gode registreringer, gode oppbevaringsforhold og gode gjenfinningssystemer.
Datateknologi er viktige og nødvendige hjelpemidler når museets primærmateriale skal
brukes. Ved hjelp av data kan gjenstandsog fotoregistret med digitaliserte bilder sammenkobles slik at opplysningene er
tilgjengelige på dataskjermer på kontorene
og i biblioteket. Dette fører til at slitasjen på
gjenstander og foto vil være minimal, og
opplysningene om museumssamlingen vil
være tilgjengelig også for publikum.
Gjenstandsregistreringen har lenge foregått
på data, men registret er ennå ikke koblet
sammen med fotografiene som er tatt av
gjenstandene. Til dette kreves digitaliseringutstyr som vil komme på plass i 1997.
Det er registrert 150 gjenstander i 1996,
ca. 400 gjenstander er uregistrert. I alt har
Norsk Skogbruksmuseum 10 884 registrerte gjenstander.
Registreringen av museets store fotosamling
har fortsatt 11996. Fotosamlingen til Glomma Fellesfiøtingsforening er nesten gjennomregistrert, og når dette materialet også
er digitalisert vil det være lett tilgjengelig ved
hjelp av datamaskiner. Fotoavdelingen har
startet opp med dataregistrering av museets
gamle negativarkiv. Det har også vært arbeidet med å legge til rette to private fotosamlinger. Det er fortsatt store uløste oppgaver
innen fotoregistrering.

Organisasjon
Organisasjonen har formelt sett vært
uendret gjennom 1996. Imidlertid har borttallet av utstillingsleder og andre personalmessige endringer medført at det har vært
naturlig å vurdere endringer i museets organisasjon. Museets formidlings- og skoletjeileste er i organisasjonssammenheng besluttet slått sammen med resepsjonsområdet, og
utgjør fra 1. januar 1997 Publikumsavdelingen. Ved årsskiftet ble det arbeidet med
nyorganisering og styrking av den
iii useumsfaglige avdelingen.

Registrering av museets store
fotosamling har fortsatt i 1996.

Kiærarkivet er museets største
privatarkiv.

Årbok nr. 14 ble gitt ut.

Museet har stilt 200m' til
disposisjon for NJFF 125 års
jubileumsutstilling

Museets største privatarkiv, Kiærarkivet, er
ferdig utpakket og ordnet. Det utgjør omlag
250 hyllemeter og omfatter virksomheten
And. H. Kjær & Co's mange skog- og industriinteresser fram til 1960-årene. Utarbeidelse av et arvkivregister for å gjøre arkivet
lett tilgjengelig for forskning gjenstår.
Biblioteket har i sine samlinger mer enn
20000 bøker, samt annet trykt materiale som
publikasjoner, rapporter, brosjyrer, statistikk, offentlige publikasjoner, avisutklipp
m.m. Av tekniske hjelpemidler har biblioteket CD-rom med mulighet for søking i
eksterne databaser som f.eks. Nasjonalbibliografien og Samkatalogen. Biblioteket har
leseplasser som brukes flittig av folk utenfor
museet.
Sjefkonservator som hadde permisjon deler
av 1995 og 1996, avsluttet i februar arbeidet
med første bind av kulturhistorien for
Fåberg og Lillehammer.
Årbok nr 14 ble gitt ut i 1996, med artikler
som spenner over vide og varierte fagfelt.
Boka om «Eineren i norsk natur og tradisjon», som først ble utgitt i 1981, ble trykket
opp på ny med et tillegg «Eineren i norsk
natur og tradisjon II» som tidligere er trykket som artikkel i årbok nr. 11.

Boka om Glommafiøtingens historie nærmer seg utgivelse, og fotoavdelingen har
utført et stort arbeid med kopiering av bildematerialet til boka.

Utstillinger m.v.
Norges Jeger- og Fiskerforbund feiret i
februar 1996 sitt 125 års jubileum. I den forbindelse hadde museet stilt 200 m2 til disposisjon for en jubileumsutstilling. Utstillingen viser forbundets historie fra 1871 til 1996.
Tematisk utfyller den museets øvrige utstillinger innen jakt og fiske på en god måte.
I samarbeid med Oldsaksamlingen ved Universitetet i Oslo er en utstilling om «Kulturminner i utmark» under montering ved slutten av året. Utstillingen er basert på de
omfattende utgravingene som er gjort på
Rødsmoen i Åmot i årene 1994-1997. Den
er åpnet 15. januar 1997 som en av museets
aktiviteter i forbindelse med Kulturminneåret 1997. Glommautstillingen er under
oppgradering ved slutten av året, og vil bli
åpnet i ny drakt i februar 1997.
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Museets organiserte skoletjeneste har igjen
økt både besøket og nedslagsfeltet for besøkene. Totalbesøket var 20 500 i denne sek1996 har vært et meget godt publikumsår for
itiuseet. Totalbesøket gjennom vår resep- toren i 1996. Dette er det høyeste besøk av
skoleelever noensinne. Et besøk innbefatter
NJofl har vært 129 509 mot 114 021 i 1995. I
tillegg kommer besøk gjennom Glomdals- oftest en omvisning etterfulgt av arbeid med
de oppgavene elevene har arbeidet med før
museet i henhold til det gjeldende billett.tmarbeidet. Museet har også et stort ure- museumsbesøket. Iblant suppleres dette
med film/video, eller en visning i Vindens
gistrert besøk i utendørsanlegget.
Museet har gjennomført et stort og variert Verden. Samlet gir dette en variert og læreaktivitetsprogram i 1996. Omkring 60 akti- rik dag for elever og lærere. Et enda mer
viteter som dekket 110 av årets dager er gjen- gjennomarbeidet tilbud både pedagogisk
nomført i egen regi. Nytt i denne sammen- sett og opplevelsesmessig er de 10 temaopphengen var juliaktivitetene innenfor temaet leggene som gjennom året ble tilbudt for uli-Med emner fra skogen». Dette innebar ke aldersgrupper. De fleste er siktet inn mot
ti ernonstrasj oner og egenaktivitet omkring grunnskolen, men både førskolegrupper og
småemner som seljefløyte, vidjespenning, elever fra videregående skole har sine temanever og tæger. Andre dager ble det fokusert tilbud. En spesiell brosjyre rettet mot skopå takflis og -stikker, tjærebrenning eller ski- lesektoren ble for første gang utarbeidet for
g.trdbygging. Denne siste har fått et stort 1996 og har gitt gode besøksresultater.
oppsving de siste årene, noe som kommer til Museet har gjennomført flere krevende
uttrykk gjennom forespørsler året igjennom. arrangementer slik som Fluefiskedager.
Museet har vært arena for en rekke møter, Glommafiøting, Grønn Høstfest og Barnas
kurs og konferanser arrangert av utenforstå- Dag. Glommafiøtingen og Grønn Høstfest
ende. Mange av disse er organisasjoner med var nye av året. Fløtingen som foregikk i juni
var forberedelse til museets del av arrangetilknytning til skog- og utmarksnæringene.
I perioden fra november til mars viser muse- mentet Den 10. Internasjonale Fløterfestival
et søndagsfilm for varierte målgrupper. Pro- som skal avholdes i Sverige og Norge i juni
rammet er sammensatt og spenner over et 1997. Grønn Høstfest ble gjennomført isepvidt spekter, som sammen gir faglig formid- tember i samarbeid med lag og foreninger i
ling og underholdning. Samlet sett er dette distriktet, og viste innhøstingens gleder og
utfordringer fra bær og sopp til den krevenet kjærkomment tilbud til såvel barn som
de
rakflsken. Dette var et interessant samvoksne.
arbeidsprosjekt, som også er satt opp på årsprogrammet kommende høst.
De Nordiske Jakt- og Fiskedager i august
trakk 34 800 besøkende, en stigning på ca.
9% fra året før. Arrangementet er11996 vitalisert med mange aktiviteter med vekt på
JAKT FANGST FISKE SKOGBRUK AKVARIUM
håndverk og historie. Et glimrende sommervær ga en flott ramme for det beste
museale og teknisk gjennomførte arrangementet som Norsk Skogbruksmuseum har
avviklet til nå.
Norsk Skogbruksmuseum eier og driver
Fløtermuseet på Sørlistøa i Osen. Sørlistøa
er den gamle basen for fløtingen på Osensjøen. Museet har i 1996 åpnet en ny liten
utstilling, og har ellers hatt normal sommersesong. Fløterbåten Trysil-Knut har vært i
SKOLE- OG GRUPPETILBUD
drift i juli og august. Besøket på Sørlistøa
Temadager, omvisninger og pubtikumtlenester
90,0k Skogbrukamuseunr ble opprettet i 1954, og er Norges nasjonalmuseum for
har vært 1365 personer i 1996.
idrnarkas IuaIlurfrirtarie innenfor skogbruk, jakt og innlandsfiske. Årlig gir museets

Aktiviteter og besøk

Skolebesøk 1996:
20500 elever

Publikumsbesøk 1996:
129.509
ARSPROGRAM 1996

Norsk Skohruhsmuseum
ZSko g bcuk. jahr uq fiske
LIJ
-J
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D NATUR

KUr.000
MILJØ

fru, ruldllngsavdellng et tilbad til omkring 20 000 skoleelever i form av omvisninger,
vulellferinger, temadager. filmer aller foredrag. Alt med basis i museets arbeidsfelt.
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Håndverksarbeider
Det gjensto ved årets begynnelse en del reparasjonsarbeid i friluftsamlingene etter storflommen i 1995. Store deler av arbeidene er
nå gjennomført.
Hengebrua har fått en ansiktsløfting, den er
sandblåst og lakkert. I den forbindelse ble
det samtidig skiftet flettverksgjerde, og det
Hengebrua har fått en
ansiktsløftning.

Norske museer har i lengre tid drøftet spørsmålet om tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon. Etter anbefaling til norske museer fra
Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer
har Norsk Skogbruksmuseum meldt seg inn
i Arbeidsgiverorganisasjon for Privat virksomhet i Offentlig sektor (APO) fra
1.1.1997.
Museets ansatte skal løse en rekke varierte
oppgaver og viser tildels stor fleksibilitet for
å få oppgavene gjennomført. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det vil med tiden bli
behov for å forbedre klimaforholdene på en
del kontorer. Det nyopprettede Arbeidsmiljøutvalget arbeider med internkontroll.
Arbeidet fortsetter i 1997.
Museets virksomhet forurenser ikke det ytre
miljøet. Museet er derimot en betydelig miljøskaper og tilbyr rekreasjon, kunnskap og
glede til sine mange besøkende. Styret takker de ansatte for god innsats i 1996.

Økonomi

vestre brufundamentet ble forsterket med en
påstøp. Brua er Veritaskontrollert i 1995.
Ny interaktiv brannsentral er blitt montert
for Prestøya, og nye detektorer er montert
til erstatning for de som ble ødelagt under
flommen.
Brannvarslingsanlegget i museumsbyggets
eldste del har blitt byttet ut, og montering av
nytt innbruddsalarmsystem er påbegynt.
Det arbeides videre med oppgradering av
sikkerhetsoppleggene.

Ansatte miljø
-

Ved slutten av 1996 hadde Norsk Skogbruksmuseum 25 fast ansatte og en på engasjement. Museet hadde 4 sivilarbeidere, og
noen helgeavløsere var tilknyttet museet ved
årsskiftet. Det ble utført 40 årsverk ved
museet i 1996.
6

Museet gjennomfører streng kostnadsdisiplin for å balansere regnskapet. Museets
ambisiøse publikumsarbeid krever betydelige ressurser, og museet har mange vitenskapelige ambisjoner som ikke løses innen
dagens økonomiske rammer.
Norsk Skogbruksmuseum hadde i 1996 et
statstilskudd på kr 5.931.000. Dette utgjorde 38% av museets inntekter i året. I forhold til de fleste andre nasjonale museer er
tilskuddsandelen lav. Med nåværende nivå
på statstilskuddet vil museet fortsatt ha en
rekke oppgaver som ikke lar seg løse.
Som godtgjørelse til museets direktør ble i
1996 utbetalt kr 350.300. Til revisor ble
utbetalt kr 26.000 som honorar og
kr 26.750 for rådgivningstjenester.
Museets årsresultat er kr 608.545 etter at
kr 600.000 er inntektsført ekstraordinært
som følge av at løst inventar på spisestedet
Forstmann er solgt til nye drivere.
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:
Avsatt til investeringsfond kr 600.000
Overført til fri egenkapital kr
8.545

NORSK SKOGBRIJKSMUSEUM
SOU$UkTOCIIS

Resultatregnskap
N ote

1996

1995

Driftsinntekter
Billettinntekter
Salgsinntekter
Tilskudd til driften
Leieinntekter
Inntekt ved egne prosjektarbeid
Andre inntekter

4.320.874
2.360.455
6.442.615
1.613.839
587.575
284.767

4.108.577
2.258.876
6.856.462
1.720.516
1.175.292
278.138

15.610.125

16.397.860

1.453.173
8.503.343
4.062.627
1.311.706
400.000
12.760

1.455.488
9.860.753
3.738.564
972.802
430.003
1.019

15.743.609

16.458.630

-133.484

-60.770

239.075
10.934
-107.980

179.729
59.585
-151.881

142.029

87.433

8.545

26.663

600.000

-6.871

NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER

600.000

-6.871

RESULTAT TIL KAPITAL

608.545

19.792

ÅRSRESULTAT

608.545

19.792

600.000
8.545

19.792

608.545

19.792

I

SUM DRIFTSINNTEKTER

Driftskostnader
Vareforbruk
Lønn og sosiale kostnader
Driftskostnader
Administrasjons- og salgskostnader
Ordinære avskrivninger
Tap på fordringer

2
3

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Rentekostnader
NETTO FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER

Ekstraordinære inntekter og kostnader
Ekstraordinære poster

4

Oppskrivninger og overføringer
Avsatt investeringsfond
Overført egenkapital
SUM

Elverum, 19. februar 1997
I styret for
Norsk Skogbruksmuseum
Skogbruk, jakt og fiske
8

Ole Roen Liv Hilde Boe Bjarne Haug Kari S. Jacobsen Bjørn E. Skaug
formann

varaformann

NORSK
SXOGBRUKSMUSEW4
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Balanse pr. 31.12.
1996

1995

3.216.944

108.923
447.783
320.000

3.455.398
171.328
226.557
357.000

4.093.650

4.210.283

578.500
15.258.000

8.500
60.018.000

15.836.500

60.026.500

19.930.150

64.236.783

451.982

385.191

1.044.918
2.431.325
96.000

1.294.513
2.499.698

4.024.225

4.179.402

Pantegjeld

1.200.000

1.600.000

Sum gjeld

5.224.225

5.779.402

Note
IENDELER
Omløpsmidler
i.nntanter, bank og post

)iindefordringer
Andre kortsiktige fordringer

5
6
7

V&arelager
tirn omløpsmidler
A nleggsmidler

Andre langsiktige fordringer
Ivgninger og anlegg

.iiin

8
9

anleggsmidler

JM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Trekk og annen gjeld til det
offentlige, feriep. o.l.
Prosjektforpliktelser
Annen kortsiktig gjeld
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Sum kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld

Egenkapital
Kapitalkonto
Stiftelseskapital
Fri egenkapital
Investeringsfond

5.000.000
9.105.926
600.000

Sum egenkapital
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Helge Urstrømmen

58.457.381

11

14.705.925

58.457.381

19.930.150

64.236.783

9

Øystein Østgaard
Yngve Astrup
direktør

NORSK SKOCBRUKSMUSEIJM
SKO 050J

Regnskapsprinsipper
Norsk Skogbruksmuseum er fra og med 1996 organisert som en stiftelse. Som følge av dette er tidligere mottatte tilskudd i forbindelse med utbygging benyttet til nedskriving av bygninger. Av den resterende egenkapitalen er kr 5.000.000 vedtatt å være museets stiftelseskapital. Dette fremgår av note 11 til regnskapet.
Norsk Skogbruksmuseum følger regnskapslovens bestemmelser ved regnskapsavleggelsen.
Ved utarbeidelsen av regnskapet er sammenstillingsprinsippet lagt til grunn slik at kostnader og inntekter er henført til den periode de er påløpt eller opptjent.
Omløpsmidler er vurdert etter regnskapslovens bestemmelser om laveste verdis prinsipp.
Ved vurdering av anleggsmidler gjøres oppmerksom på at det ikke foretas avskrivninger på
bygninger. De anleggsmidler som avskrives er uteanlegg som tidligere er aktivert. Utstillinger utgiftsføres etter hvert som de bygges.

Noter til regnskapet 1996
Note i Tilskudd til driften
-

1996

1995

Statstilskudd
Fylkeskommunale og kommunale tilskudd
59.475
Private tilskudd spesifikasjon vedlagt
Lønnsrefusjoner

5.931.000

5.800.000
26.518

166.000
319.097

107.500
889.487

Sum tilskudd

6.442.615

6.856.462

Norges Skogeierforbund
Ullensaker Fjellstyre
Mathiesen Eidsvoll Verk
0. Mustad & Søn AS
Hedmark Skogselskap

100.000

100.000
5.000
2.500

Sum private tilskudd

166.000

107.500

1996

1995

Publikasjoner mv.
Drift anlegg
Inventar/utstyr
Vedlikehold
Andre driftskostnader

460.755
1.087.638
560.231
670.133
1.283.870

287.125
1.104.661
496.612
522.262
1.327.904

Sum driftskostnader

4.062.627

3.738.564

Tilskudd

-

Private tilskudd til driften

2.500
40.000
23.500

Note 2 Driftskostnader
-
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-

Note 3 Administrasjons- og salgskostnader
-

Kkegodtgjørelse
Mileutgifter
Mlrkedsføringskostnader
Sti in administrasjons- og salgskostnader

335.063
89.952
886.691

307.356
82.429
583.017

1.311.706

972.802

Note 4 Ekstraordinære poster
-

posten består av gevinst ved salg av løst inventar på spisestedet Forstmann.
Note 5 Kontanter, bank og postgiro
-

Av totale bankinnskudd er kr 240.627 bundet til skyldig skattetrekk.
Kr 2.431.325 er bundet til prosjektforpliktelser, jfr. note 10.
Note 6 Kundefordringer
-

Kundefordringer er vurdert til pålydende. Det forventes ikke tap på fordringsmassen
pr. 31.12.96.
Note 7

-

Varelager

Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er vurdert til å være forventet salgspris redusert med salgskostnader.
Note 8

-

Andre langsiktige fordringer

Av beløpet er kr 570.000 fordring i forbindelse med salg av løst inventar på spisestedet
Forstmann.
Note 9 Varige driftsmidler
-

UTSTILLINGER BYGNINGER OG ANLEGG

Kostpris 1.1.
Tilgang
Kostpris 31.12.
Avskrivninger 1996
Nedskrivinger 1996
Akk. avskrivinger 1.1.
Balanseverdi

3.022.836
388.252
3.411.088
(388.252)

60.018.000
60.018.000
(400.000)
(44.360.000)

(3.022.836)
0

15.258.000

SUM

63.040.836
388.252
63.429.088
(788.252)
(44.360.000)
(3.022.836)
15.258.000

Det er i regnskapet for 1996 gjennomført en nedskrivning av bygninger med tidligere
mottatt tilskudd kr 44.360.000. Dette er gjennomført i forbindelse med at museet har
endret selskapsform til stiftelse. Se forøvrig note 11.
Museet ønsker å vise de årlige kostnader ved bygging av utstillinger også i de tilfeller
at kostnadene blir dekket ved tilskudd fra utenforstående.
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Note 10 Prosjektforpliktelser beløp i hele 1.000
-

-

PROSJEKTER

PROSJEKT- TILFØRT KOST- REGULERINGER PROSJEKT
FORNADER
FOR
PLIKTELSER
PLIKTELSEK

1.1.96

Fiskeplakat
Flommen
Glommafiøtingens historie
Glommautstillingen
Klengstua
Kvinner i norsk skogbruk
Nye utstillinger for skog,
skogbruk og skogindustri
Rødsmoen
Sikringsmidler
Storfugl
Tømmerfløting
Vassdragsparken
Wilhelm Mathesons Fond
ørekyteakvarium
Sum

40
488
820
490
30
42

20
483

111

360
180
405
130
87

106
211
122
147
4

31.12.96

31.12.96

46
-350

0
410
698
343
26
62

20

353
70
55

3

2.499

1.668

15
222
385
125
88
77
48

7
43

456
0
30
0
0
276
80
50

1.550

-186

2.431

42
10
-5
I

Reguleringer 31.12.96 er gjort etter en vurdering av hvert enkelt prosjekt slik at prosjektforpliktelse denne dato skal være tilstrekkelig.
1996

1995

Hedmark Fylkeskommune Vassdragsparken
Landbruksnemnda Tingvoll Klengstua
Landbruksavdelingen Molde Klengstua
Landbruksdepartementet Glommautstillingen
Nærings- og energidepartementet Glommautstillingen
Glommens og Laagens Brukseierforening Glommautstillingen
Kulturdepartementet Flomoppgjør
Direktoratet for naturforvaltning diverse
Diverse kommuner Kvinner i norsk skogbruk
Rentemidler, sentralt inntrukne Skogutstillinger
300.000
Rentemidler, Fylkesmannen i Hedmark Skogutstillinger
60.000
Rentemidler, Fylkesmannen i Hedmark Tømmerfløting
27.000
Rentemidler, Fylkesmannen i Hedmark Storfugl
40.000
Landbruksdepartementet, Skogavdelingen Storfugl
40.000
Viltfondet Storfugl
30.000
Det norske Skogselskap Storfugl
20.000
Landbruksdepartementet, Skogavdelingen Rødsmoen
180.000
Norsk Museumsutvikling Sikringsmidler
404.500
Wilhelm Matheson Mathesons fond
3.000
Norges Jeger- og Fiskerforbund Fiskeplakat
20.000

150.000
10.000
20.000
500.000
450.000
300.000
488.000
95.000
19.000
450.000

MUSEET HAR MOTTATT FØLGENDE TILSKUDD TIL PROSJEKTER:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Nuli l

-

Kapitalkonto
1996

pUI 1.1.96

Nødskrevet på bygninger (se note 9)
Rømt etter nedskrivning

jiim fordeles:
'tI stiftelseskapital
egenkapital

I

rrigert egenkapital 1.1.96
Vedlikeholdsfond

Årets resultat

IAPITAL 31.12.96

58.457.381
(44.360.000)

1995
58.437.588

14.097.381

5.000.000
9.097.380

14.097.380
600.000
8.545

19.793

14.705.925

58.457.381
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Revisjonsberetning for 1996
Til representantskapet
i Norsk Skogbruksmuseum
Vi har revidert årsoppgjøret for Stiftelsen Norsk Skogbruksmuseum for 1996
som viser et årsoverskudd på kr 608.545. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter, er avgitt av stiftelsens styre og administrerende direktør.
Vår oppgave er å granske museets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av
dets anliggender for øvrig.
Vi har utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.
Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de skjønnsmessige
vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har vi gjennomgått museets
formuesforvaltning og interne kontroll. Vi kan bekrefte at tilskudd fra Det Kongelige Kulturdepartement er nyttet i samsvar med forutsetninger.
Etter vår mening, er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens
bestemmelser og gir et forsvarlig uttrykk for museets økonomiske stilling pr. 31.
desember 1996 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Elverum, 19. februar 1997
KPMG as
Kjell Kulvedrøsten
Statsautorisert revisor

Kontrolikomiteens beretning
Kontrollkomiteen har hatt ett møte hvor representanter for administrasjonen og revisor deltok.
Komiteen har gjennomgått styrets beretning og regnskap for museet, samt
revisors beretning for 1996.
Museets bygninger, anlegg og utstyr er gjennomgått, og det er påsett
at museet er tilfredsstillende forsikret.
Stikkprøvekontroll av museumsgjenstander er utført.
Etter kontrollkomiteens oppfatning kan årsmøtet fastsette det fremlagte
årsoppgjør som Norsk Skogbruksmuseums årsoppgjør for 1996.
Elverum, 13. mars 1997
Einar Gjems
(leder)
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Flisbane var nytt innslag under De Nordiske Jakt- og Fiskedager.

(lommafløtingen var nytt arrangement i 1996.
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Norsk Skogbruksmuseum
Potboks 117, 2401 Elverum
Tlf. 6410299- Fax 62413015

