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Museets oroer

Orgoisdsjon oq ledelse

Norsk Skogbruksmuseum er en stiftelsescnde institusjon med et representantIk*p bestående av 21 offentlige og private
institusjoner og organisasjoner innenfor
kI)gI)ruk, utmarksbruk og naturforvaltiiiii. I tillegg er Fylkesmannen i Hedmark
)rdføreren i Elverum innvalgt i repre44,11 t,i iitskapet. RepresenIdluskapet velger muse-

I 1993 besluttet styret å bygge opp en
lederstruktur slik at museet skal ledes av
en direktør med økonomisk administrativ
kompetanse og med sjefkonservator som
nærmeste medarbeider og leder for de
museumsfaglige aktiviteter. I tråd med dette
ble Magne Rugsveen etter intern utlysning
tilsatt som sjefkonservator med virkning fra
1.3.94. Yngve Astrup ble
tilsatt som direktør etter
ekstern utlysning med
tiltredelse 1.6.94. Astrup
er siviløkonom med
arbeidslivserfaring fra
bl.a. bank, skogindustri
og skogbruk.

tI'i

styre.

Vtl Stortingets behandav kulturmeldingen
I.iiItur i Tiden» ble det
hi"iliiitet at staten skal
ii.i ansvaret for den
li
iligedelenavmuselinansiering slik at
II',tim kommune og
I I Iiiiark fylkeskomwuiic fra og med 1995
Ihki lenger vil gi tilskudd
museet. Norsk
til
Nk hruksmuseum vil
le i iii t-kl fra og med 1995 få hele det offentIIi driftstilskuddet fra staten v/Kulturdsi.uternentet og får samtidig formell status
øtin nasjonalt museum.

liiig

I Irhindelse med omleggingen av den
I i il i ge nansieringen har Kulturdepartettniiii tatt initiativ til at de nasjonale museii - skal få en styringsstruktur hvor staten
lås i lkrtall i de nasjonale museenes styrer.
Nu k Skogbruksmuseum er i forhandlinger
uwtl K tilturdepartementet for å finne en styuigsiuindell slik at de som har skapt museet
Iti,tutt kan føle et eierforhold til det.

Ved Tore Fossums fratreden ved nådd pensjonsalder og etter 33 år
som museets direktør ble
det gjort en avtale som
gir Fossum en løsere
arbeidsmessig tilknytning til museet med
oppgaver innen det museumsfaglige området.
Den nye ledermodellen har medført en
gjennomgang av museets organisasjon.
Med virkning fra 1. 11.94 er det innført en ny
organisasjonsplan med konkretisering av
lederansvar og delegering av budsjettmessig
ansvar. I forbindelse med organisasjonsomleggingen ble kontorsjefstillingen
avviklet, og Astrup dekker disse oppgavene
blant annet gjennom å lede den nyopprettede avdelingen «Fellesfunksjoner». Kan
Tyseng har overtatt ansvaret for museets
regnskap.

!'Joik'
Sko
eni
fcLr- fr '1995 tct-toi1/ vwtjonctt

Meetha4'
(ntfø1y
ora4'14jon4'-

NORSK SKOGBRUKSMUSEUM
SKOCBRUKjfll(TOCF1SKI

Som ledd i omorganiseringen er det i perioden august-oktober avviklet 3 arbeidsforhold som berører både regnskapsmessige og
museale aktiviteter. Avviklingen av disse
arbeidsforholdene hadde sammenheng med
museets vanskelige økonomi og behovet for
rasjonalisering av arbeidsoppgavene.

&lcct'oi'ni
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e4uttt.

Vilenska pelig arbeid
Museet er i ferd med å avslutte boka om
Glommafiøtingens historie. Arbeidet skjer
under ledelse av en redaksjonskomité oppnevnt av museet.

Sjefkonservator har med økonomiske midler fra Lillehammer kommune påbegynt
arbeid med første bind av kulturhistorien for
Fåberg og Lillehammer, og vil 1995 arbeide
i tilnærmet halv stilling ved museet.
I serien «Treslagenes kulturhistorie» har
museet siste år gitt ut «Ask i norsk natur og
tradisjon». Det arbeides med en tilsvarende
bok om alm.

fotonUvt41/
bur ffort

Innredning av det nye gjenstandsmagasinet
har fortsatt. Rasjonell ordning av gjenstandene forenkler gjenfinningen. 11994 ble det
registrert 601 gjenstander.

tLiqje4'1eU/

pciED'B.

Fotoarkivet har hittil ikke vært registrert i
databaserte systemer, bortsett fra tilveksten
av dias. Årsaken er først og fremst mangel på
personale til å utføre arbeidet. Med vikarmidler og midler fra arbeidsmarkedsetaten

er det satt i gang et stort registreringsarbeid
i fotoarkivet som i første rekke tar sikte på
å registrere tilveksten. Dernest skal det
registreres en del sentrale felter som museet
arbeider mye med, f.eks. fløting. Gjenfinning av materialet byr på en rekke utfordringer, og for at dette skal bli så enkelt som
mulig, planlegges deler av arkivet digitalisert.
Museet oppbevarer en del større og mindre
privatarkiver. Det største er Klær-arkivet,
som består av protokoller og kasser med
dokumentpakker. Med midler fra arbeidsmarkedsetaten og Borregaard Skoger AS

har man gått i gang med utpakking av dokumentene. Disse blir lagt i syrefrie legg og
kassetter. For å gjøre arkivet tilgjengelig, skal
det utarbeides et arkivregister.
På biblioteket har det i tillegg til registrering
av tilveksten, vært utført et nødvendig
registreringsarbeid av eldre bøker. Etter
hvert vil hele boksamlingen være registrert
på data, og dermed gjort lettere tilgjengelig
for forskjellige brukerkategorier.
Museets friluftsområde inneholder bygninger og anlegg knyttet til bruken av våre
utmarksområder. Gjennom lang tid har det
vært arbeidet med å flytte en klengstue til
museet. Det siste året har det lykkes å finne
en slik klengstue i Tingvoll kommune.
Klengstua som ble brukt til å tørke kongler,
vil bli gjenreist i arboretet.

i
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Utstillinger M.V.
rrangerte to utstillinger i forbinI
i ted OL-94, «Treslag og ski» og utstiliv bilder av Kai Fjell. Skiutstillingen
1, ,,ikle,Noin hovedmål å vise den store variainei' i valg av treslag til ski rundt omkring
l,tidet. I tillegg viser utstillingen staver og
samt et par jaktscener henholdsl4 på bjørn og ryper.
I

i t

v

\In øret arrangerte også en knivutstilling på
\Iiie National des Arts et Traditions
I
iii res i Pairs i februar der siktemålet var
v*e et representativt utvalg av kniver fra
Imns norske knivmakere.
*turi nformasjonssenteret for Fylkesmiljøvernavdeling ble åpnet for
'iblikumri i 1994, men vil ikke bli offisielt
, 1 ivt tør i 1995 når også den delen av utstilIuien som belyser Fylkesmannens forvaltnNmessige virksomhet kommer på plass.

'1 %411111e115

Ml økonomiske midler fra Aksjon
V4illllimiljø har arbeidet med Vassdragspå museumsområdet fortsatt. Det
hi v,vit nødvendig å heve damkronen på
flNl~ ,,,I ,iiiimen. Det er dessuten bygd en gangv sviller som binder sammen fiskedamI
mii
g båthavnen på utsiden av Prestøya.
iiIlg er det oppført en bruksbygning
IIvvI tømmer for betjening av flskedamI utsiden av museumsbygningen ved
iedct Forstmann er det i regi av NVE
I en solid gråsteinsbrygge, og lenger
vi i.ings Glomma er det lagd en permai pptrekksplass for spillflåten.
i i

I

Glommautstillingen som skal vise ulike
sider av vassdraget fra Tydalsfjellene til
Fredrikstad, har vært under planlegging
dette året. Kontrakter med Fylkesmannen i Hedmark og firmaet Expology
som produsent av utstillingen er underskrevet. Enkelte bygningsmessige arbeider
i utstillingsrommet er utført, mens selve
utstillingen vil være på plass før sommersesongen 1995 starter for alvor.
Det er stort behov for en fornyelse av skogbruksutstillingen. En forberedende planlegging er kommet i gang. Det er lagt vekt på
at inngangspartiet til utstillingen skal være så
forlokkende at de besøkende trekkes mot
utstillingen. Denne delen er kalt «Den evige
trealder» og viser tre brukt i ulike sammenhenger. Det er også plassert et lite båtbyggerverksted her. Dette inngangspartiet er
påbegynt.

t1&cp vt&t Wi
OL-94.

Arbeidet med økologiutstillingen er ført
videre. Det tredimensjonale programmet
med utgangspunkt i norske nasjonalparker
var klart til OL i februar.

Pu lii1kv m sro tte rie
aktiviteter og besøk
Norsk Skogbruksmuseum har hatt mange
publikumsrettede aktiviteter gjennom året.
Av disse nevnes søndagsfllmer, temadager,
barnas dag, kunstutstillinger, demonstrasjoner av håndverk, og større arrangementer
som De Nordiske Jakt- og Fiskedager og
Fluefiskedagene. Også museumsbutikken
og spisestedene Forstmann og Fossekallen er
med å gjøre museet attraktivt og gi publikum
en variert opplevelse.

Dordk-e'
Jakt- oj'
Fkedctjer
hadd e.,
cal

36 000

beøke&.

De Nordiske Jakt- og Fiskedager er museets
største og mest krevende arrangement.
Arrangementet som ble avviklet 11.-14.
august sto med sine ca. 36 000 besøkende for
nesten 30% av museets årsbesøk.
Arrangementet er en viktig måte å markedsføre museet på, og gir et betydelig økonomisk tilskudd til museets øvrige drift.

5
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Museets skoletjeneste, herunder temadager,
er et viktig publikumstiltak med hovedvekt
på grunnskolen i tillegg til vanlig museumsbesøk for skoleelevene. Skoletjenesten
hadde i 1994 et besøk på 18 000 elever.
Det vil fortsatt bli lagt
stor vekt på utvikling av
bLe ttt hcii.d,
aktiviteter overfor både
~ civ w4æt- voksne og barn, med tilko1eÇje4Le4tei. bud om pedagogiske
opplegg innenfor museets temaer.

18 000 eLeve-r

Fløtermuseet på Sørlistøa har hatt ordinær
drift i sommermånedene.

13e40k' 1994:
126038.

Besøkstallet for 1994 var
126 038 mot 137 100 året
før. Nedgangen skyldes i
alt vesentlig en svikt i juli
på ca. 10000 besøkende. Dette må ses på bakgrunn av regnsommeren 1993 som ga Norsk
Skogbruksmuseum med sin vekt på innendørsutstillinger et stort besøk. Med det
varme pene juliværet var virkningen motsatt
i 1994.

h000rffl
Museet har i 1994 hatt et vanskelig år
økonomisk. Det skyldes flere forhold. I forbindelse med at Norsk Skogbruksmuseum
fra 1.1.1995 ville bli nasjonalt museum og det
offentlige finansieringsansvaret overført til
staten alene, reduserte Hedmark fylkeskommune bevilgningen til museet i 1994.
Med tilsvarende begrunnelse tok Elverum
kommune bort hele sitt tilskudd i 1994.

Videre medførte publikumssvikten fra 1993
til 1994 også en inntektssvikt. Museets ambisjonsnivå på utstillings- og aktivitetssiden
har vært meget høyt i 1994, og kostnadsnivået ved inngangen til 1994 tilsvarende.
Gjennom året har det
dessverre vært nødvendig å redusere
antall ansatte, og den
kostnadsmessige situasjon er bedret ved inngangen til 1995.
Museets årsresultat er
kr. 290.143,- i underskudd. Det er da ikke
foretatt avskrivninger
på bygningene.
Fra 1.1.1995 er det
gjennomført en avdelingsmessig budsjettering med oppfølging
ned til kontonivå hver 2. måned. Dette vil
bidra til en bedre økonomistyring.

Rosdtte
Museet hadde ved slutten av året 26 fast
ansatte og 4 på engasjement. Dertil var
3 sivilarbeidere og noen helgeavløsere
tilknyttet museet ved årsskiftet. På årsbasis
ble det utført 40 årsverk ved museet.
Omlegging av arbeidsoppgaver har krevet
hardt arbeid av mange. De ansatte har vist
evne til å ta et ekstra tak for sin arbeidsplass.
Arbeidsmiljøet er bra.
Styret vil takke de ansatte for den entusiasme
og arbeidsinnsats som er vist i 1994.

Sk

ResuIttrenskp
Driftsinntekter
Billettinntekter
Salgsinntekter
Tilskudd til driften
Leieinntekter
Andre inntekter

NOTE

1994

1993

1

3.700.175
2.401.112
6.242.708
1.529.909
359.266

3.946.115
3.075.254
6.163.618
1.013.362
1.148.270

14.233.170

15.346.619

1.492.021
9.370.996
4.585.202
1.014.091
130.000
10.738

2.552.269
8.644.864
3.733.784
982.528
15.000
10.105

16.603.048

15.938.550

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

2
3

Sum driftskostnader

(2.369.878)

(591.931)

Finansinntekter og -kostnader
Renteinntekter
Premiefond/erstatninger
Rentekostnader

170.333
157.490
(7.401)

289.521
453.308
(141.922)

Netto finansinntekter

320.422

600.907

DRIFTSRESULTAT

RESULTAT FOR EKSTRAORDINÆRE POSTER
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Beholdningsendring
Inntekt ved egne prosjektarbeid

(2.049.456)

4
5

Netto ekstraordinære inntekter

8.976

343.500
1.415.813
1.759.313

ÅRSRESULTAT

(290.143)

8.976

Oppskrivninger og overføringer
Overført egenkapital

(290.143)

8.976

Elverum, 21. februar 1995
I styret for

Norsk Skogbruksmuseum
Skogbruk, jakt og fiske
Dieter Oswald

Ole Roen

formann

varaformann

Tertit Hørstad

Kjell Kapaasen

Kjell Magne Kavchl

D l å n se

F.

31.1.

Note
Plø,idel.r
I)i i il(I ) N ni I d ler
niIIdp1ter, bank og post
Kisilfitordringer
Aiiilio kortsiktige fordringer

Vni til noe r
Øiiiti

8

omløpsmidler

*ft IN 1QI I dl er
Ak'nr I andre selskaper
Atiiliti langsiktige fordringer
MhI,iar, inventar 0.1.

Nyuwiiui
$lnn

6
7

9
10
10

tnlnggsmidler

OM til PIDELER

1993

1994

3.320.348
414.318
105.457
370.400

3.939.483
61.128
10.927
49.000

4.210.523

4.060.538

3.000
103.973
430.003
60.01 8.000

1.000
352.770
560.003
60.01 8.000

60.554.976

60.931.773

64.765.499

64.992.311

252.099

182.071

1.296.687
2.727.1 12
52.013

1.172.637
2.909.872

4.327.911

4.264.580

2.000.000

2.000.000

6.327.910

6.264.579

58.437.588

58.727.731

64.765.499

64.992.311

SIII iuj egenkapital
wtIkllu gjeld
øviaiulurgjeld
INkk nu annen gjeld til det
Øtf*,itlluo, feriep. o.l.
Iuukltorpliktelser
tinni' kortsiktig gjeld

11

tisli kottslktig gjeld
IIplkt Ig gjeld
IIU I I d
I UI''1
•økflp(tel
p11 1k 1 11 10
M

12

ii IlID OG EGENKAPITAL

I

Erich Mathiesen

Erik Munthe Kaas

Øystein Østgaard

Yngve Astrup
direktør
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ReOoshdpsprinsiper
Norsk Skogbruksmuseum har fra og med 1994 besluttet å følge regnskapslovens bestemmelser ved regnskapsavleggelse. Det medfører at regnskapsoppstillingen for 1994 er endret
i forhold til tidligere år slik at gruppering av tallene i regnskapet for 1994 ikke er umiddelbart sammenlignbare med tidligere års regnskaper. I regnskapet for 1994 er tallene for 1993
omarbeidet slik at de er sammenlignbare.
Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på at det som tidligere er inntatt under egenkapitalen med
betegnelsen avsatt til spesielle formål er ført opp under kortsiktig gjeld som prosjektforpliktelser. Det innebærer at museet har mottatt tilskudd til konkrete prosjekter uten at disse
er fullført på tidspunktet for regnskapsavleggelse.
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.
For 1994 er det opptalt og inntatt i regnskapet beholdning av souvenir etc. Dette er ikke
gjort tidligere år. I resultatregnskapet er beløpet ført som ekstraordinære inntekter.
Ved vurdering av anleggsmidler vil vi gjøre oppmerksom på at det ikke foretas avskrivninger
på bygningsmassen. Det eneste anleggsmiddel det gjennomføres avskrivninger på er en mindre utstilling. Museets øvrige utstillinger er ikke aktivert i balansen. øvrige anleggsmidler
er ført opp i balansen til kostpris.
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Note 1

-

Tilskudd til driften
1994

1993

Tilskudd
Statstilskudd
Fylkeskommunale og kommunale tilskudd
Private tilskudd spesifikasjon vedlagt
Lønnsrefusjoner

4.827.000
629.778
162.500
623.430

4.585.000
921.935
52.500
604.182

Sum tilskudd

6.242.708

6.163.617

-

Private tilskudd til driften
Norges Skogeierforbund
Ullensaker Fjelistyre
Uni Storebrand
Sparebanken Hedmark
Mathiesen Eidsvoll Verk
Skogbrukets Arbeidsgiverforening
Haldensvassdragets Fløterforening
Sum private tilskudd

100.000
10.000
10.000

40.000
2.500

20.000
2.500
15.000
15.000

162.500

52.500
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ftli'

'

Driftskostnader
1994

1993

IWfflt
tinldllng
dllknhold
vøntHr/utstyr
lit anlegg
ringementsutgifter
re driftskostnader

73.625
33.059
89.800
41.460
357.538
444.775
1.190.274
1.104.744
947.927

41.125
270.337
55.377
12.828
253.748
332.620
873.137
834.740
1.059.872

Ifl endre driftskostnader

4.283.202

3.733.784

216.053
82.534
715.504

234.155
66.501
681.872

1.014.091

982.528

Inoraror

ibi kHsI on e rib i bli ote k

Ile 3 Administrasjons- og salgskostnader
lnodtgjorelse
tiitglfter
kndsferIngskostnader
àinadministrasjons- og salgskostnader
ta 4

-

Beholdningsendring souvenir

hnhliiIngsendring av souvenir etc er tidligere år ikke inntatt i museets regnskap.
ttn et gjennomført fra og med 1994.
tu b

-

Tilskudd til prosjektarbeider

fflmldIer, sentralt inntrukne
ntørnldler OL-prosjekter
sirurn kommune
øktoratet for naturforvaltning
snistituS og Laagens Brukseierforening
psn kommuner Kvinner i Skogbruket
tan,I(ller, Hedmark

1.500.000
250.000
67.100
497.000
200.000
13.000
50.000

Ilskudd til prosjekter
Ø kostnader prosjekter
I

2.577.100
1.161.287

-

Nløkt

I egne prosjektarbeider

5.431.513
5.431.513

1.415.813

111 Kontanter, bank og postgiro
ni

il. i

avsatt til bundne midler for skattetrekk kr 279.828.

Kundefordringer
li itujer er vurdert til pålydende. Det forventes ikke tap på fordringsmassen.

III fl Varelager
iv varer er vurdert til inntakskost. Det er foretatt nedvurdering for ukurans og
muhIjIhastighet. Dette vedrører beholdning av souvenir og postkort som tidligere

tilliiii

R

iii Iuilanseført.

Note 9

-

Andre langsiktige fordringer

Av beløpet er premiefond i forbindelse med kollektiv pensjonsavtale kr 95.473.
Note 10

-

Varige driftsmidler

Museets driftsmidler blir ikke avskrevet utenom en mindre utstilling.
Note 11

-

Prosjektforpliktelser
1994

1993

Nye skogbruksutstillinger
Vassdragspark
Glommautstillingen
Wilhelm Mathesons fond
Glommafiøtingens historie
Registrering kulturminner
Kvinner i norsk skogbruk

50.000
210.000
1.433.912
60.200
950.000
20.000
23.000

Sum prosjektforpliktelse

2.727.112

2.909.872

Kapital 01.01
Årets resultat

58.727.731
(290.1 43)

58.71 8.755
8.976

Kapital 31.12

58.437.588

58.727.731

Note 12

-

637.959
659.175
52.000
1.490.738
50.000

Kapitalkonto
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Revisjonsberetning for 1994

Til representantskapet
i

Norsk Skogbruksmuseum

Vi hir revidert årsoppgjøret for Norsk Skogbruksmuseum for 1994 som viser
vi .irsunderskudd

kr 290.143. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatiiiiskap, balanse og noter, er avgitt av selskapets styre og administrerende
dii tkt,r.
Vå oppgave er å granske museets årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av
dets anliggender for øvrig.
Vi Ii,tr utført revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revipuiisskikk. Vi har gjennomført de revisjonshandlinger som vi har ansett
iuo*Ivendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder vesentlige feil eller

iniiigkr. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som undertiver regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper, de
kitiiinsmessige vurderinger som er foretatt av ledelsen, samt innhold og
Pi siI1tasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger av god revisjonsskikk har
VI g jemiomgått museets formuesforvaltning og interne kontroll. Vi kan bekrefte
i iikkudd fra Det Kongelige Kulturdepartement er nyttet i samsvar med forutPvl iliuger.

v.ir mening er årsoppgjøret gjort opp i samsvar med regnskapslovens
htinmcIscr og gir et forsvarlig uttrykk for museets økonomiske stilling
I. desember 1994 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overp1
le in mclse med god regnskapsskikk.
IIlir

Elverum, 21. februar 1995
KPMG Peat Marwick as

Kjell Kulvedrøsten
Statsautorisert revisor

13
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Kontrollkomitéens beretning

Kontrollkomitéen har i år hatt 2 møter. Adm.direktør har deltatt i møtene.
Statsautorisert revisor Kulvedrøsten har deltatt i ett møte.
Kontrollkomitéen har utført sitt arbeid i henhold til gjeldende instruks.
Det er rutinemessig blitt foretatt befaringer og kontroll av forsikringspoliser. Stikkprøver for kontroll av gjenstander er utført.
Komitéen har særlig blitt informert om organiseringen ved museet
og de økonomiske rutinene.
Komitéen har gjennomgått styrets beretning og regnskap for
Skogbruksmuseet, samt revisors beretning for 1994.
Etter Kontrollkomitéens oppfatning kan årsmøtet fastsette det framlagte
årsoppgjør som Norsk Skogbruksmuseums årsoppgjør for 1994.

Elverum, 27. april 1995
Kontrollkomitéen

Berit Sanness Einar Gjems Truls Gram
leder
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