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St q re rs be re [ni n g 19 9 5
useels otje status
•Ie ,ned Stortingets behandling
flieldingen «Kultur i Tiden» ble
MbItiksmuseum utpekt til et av
museer. Staten har deri ansvaret for den offentlige delen
nanskri ng, og museet har i 1995
ln*re offentlige driftstilskudd fra
linrlcpartementet. Det er noe
k un rolle de nasjonale museene
tlit norske museumsbildet. En
iediiiiig (Velureutvalget) vil bli
Øren 1996. Utredningen vil
fl svar på dette.
nied omleggingen av den
nsieringen av museet har
mvntet tatt initiativ til at
flertall av medlemmene i de
•eviies styrer. I lys av Norsk
rUms historie ser ikke styret
ntskapet dette som en naturlig
Norsk Skogbruksmuseums
. Itter forhandlinger med
nwntet er det oppnådd enigtislag til nye vedtekter for
at styret består av 7
hvorav 3 utpekes av staten
rtenwntet, 3 velges av museets
kdp og I av museets ansatte.
rhantllingene lagt til grunn
en samordning av KulturN, I .andhruksdepartementets
tIi.rmcntets synspunkter
v statens representanter til
iksniuseums styre.

Forslaget til nye vedtekter vil bli framlagt
for beslutning i representantskapsmøtet i
juni 1996. I vedtektsforslaget er også framlagt endringer på noen andre områder. Blant
annet vil det bli presisert at museet er en
stiftelse, og størrelsen pa stiftelseskapitalen
vil bli fastsatt.

OfqoIsdsoo
Ny organisasjonsplan ble innført ved museet med virkning fra 1.11.94. Den konkretiseringen av lederansvar som ble gjennomført har vært en viktig del av et system
for ledelse og økonomistyring som har
vist sega fungere godt Avdelingslederne har
tatt ansvar for sin egen ressursbruk, og
kostnadskontrollen har vært god. Arbeidet
med å bedre effektiviteten i organisasjonen
vil bli ført videre i 1996.

Vilensk a pelig drheI
Den museumsfaglige delen av museet har
siste år vært preget av arbeid med bevaring
og registrering av gjenstander, arkiv og foto
Konservatorene har mye av året vært opptatt med skriftlig produksjon. Boksamlingen i biblioteket er gjort mere tilgjengelig.
Flytting og omorganisering av gjenstandssamlingen har fortsatt. Skogbruksgjenstandene i det gamle magasinet har gjennomgått
en omfattende omplassering. Det er installert reoler i magasinhallen slik at tunge
gjenstander kan lagres i høyden. Det er
registrert 397 gjenstander i 1995. Museet har
ca. 500 uregistrerte gjenstander.
Registrering av foto på data er påbegynt,
og det er først og fremst tilveksten som
registreres. I tillegg er det lagt planer og tilrettelagt for registrering av fotomaterialet
som er mest sentralt i museets arbeidsfelt.
Fotosamlingen er så stor at enkle og rasjonelle gjenfinningssystemer er helt nødvendig.
Derfor arbeides det videre med planer om å
digitalisere deler av arkivet.
Utpakking av dokumentpakker i Kiærarkivet har fortsatt 1 1995. Kiærarkivet er det
desidert største blant museets samling av
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privatarkiver. Denne utpakkingen og registreringen avsluttes i første halvår 1996.
Arkivet omfatter 230 hyllemeter.
Registrering av boksamlingen på data fører
til at biblioteket blir lettere tilgjengelig for
publikum og museets egne ansatte. Museet
har en stor boksamling innenfor våre
arbeidsfelt, og det er nødvendig at denne
samlingen er så lett tilgjengelig som mulig.
I den viktige veiledning som foregår ved
biblioteket er informasjon over databaserte
systemer svært nyttig.
Med midler fra Lillehammer kommune har
sjefkonservatoren arbeidet mye av året med
første bind av kulturhistorien for Fåberg og

ralt i utstillingen er et båtbyggerverksted I r
Nordvestlandet.
Naturinformasjonssenteret som eies av
Fylkesmannens miljøvernavdeling ble offisielt åpnet, etter betydelige arbeider våren
1995. Fylkesmannen vil 1996 foreta ytterligere oppgradering av utstillingen.
Giommautstilhingen som viser ulike sider
ved vassdraget fra Tydalsfjeliene til Fredrik-,
stad ble montert og åpnet i 1995. Det er
firmaet Expoiogy som har produsert utstillingen. Utstillingen vil 1996 bli oppgradert
for på en bedre måte vise Glommas egenart,
Det er skaffet tilleggsflnansiering for å
gjennomføre oppgraderingen.

Skogen er levemiljø for
planter, dyr og mennesker,
Trevirke er en fornybar
ressurs, og er blitt brukt
til tusen ting.
Norge har en trekultur
med rike tradisjoner.
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Lillehammer. Det har videre vært arbeidet
med å sluttføre boka om Glommafiøtingens
historie. Arbeidet ledes av en redaksjonskomité oppnevnt av museet.
Fjerde bok i serien «Treslagenes kulturhistorie» ble gitt ut 11995. Det var boka om
«Alm i norsk natur og tradisjon» som stod
for tur. Den planlagte årbok nr. 14 ble igjen
utsatt, men den er høyt proritert for
utgivelse i 1996.

UshlIioger M.V.
Utstillingen «Den evige trealder» er ferdig
og ble åpnet i desember. Denne utstillingen
er plassert ved inngangen til skogbruksutstillingen, og skal være en innledning til den
nye skogbruksutstiliingen som skal ta publikum med «Gjennom skogen til fabrikken».
«Den evige trealder» viser gjenstander av tre
i forskjellige former og funksjoner, og sent-

PubIihvmsrettee
htiviteter og besøk
Flommen i juni har preget museet i 1996
Det ble en del skader på Prestøya undà
flommen, men museets aktiviteter gikk so
planlagt hele året. Alle de faste tilbuden
som søndagsfilmer, temadager, Barnas 1)a
kunst- og håndverksutstillinger samt d
store arrangementene De Nordiske Jakt- o
Fiskedager og Fiueflskedagene ble avvikl
I tillegg var det mange nye aktivitetstiibud
feriemåneden juli. Temaet var «Bruk av skor,
og trevirke», forskjellige aktiviteter soiii
f.eks. produksjon av flis og stikker til .il,
tekking, tjærebrenning, skigardoppsettiii
samt smiing, fiskerøking og fiskeskole liii
barn var nye tilbud.
I forbindelse med åpningen av den ivt'
Glommautstillingen ble det arraii~,,,- ii
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skogen», som er en forlengelse
ds åkiivitetsti1bud.
kitkii ble det åpnet en ny kiosk
t l or .Å gi de besøkende et bed•n det kan se ut til at de faste
•plsestedene inne i museet samt
på Prestøya dekker dette
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r som var museets største
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t bidde drøye 32 000 besøkutstillerne fikk et
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var fulltegnet. Skolebesøket i 1995 var i
underkant av 16 000 fordelt på drøye 1000
klasser. Mange avbestillinger i forbindelse
med flommen medførte nedgang i besøkstallet. Statistikken viser at det er aldersgruppen 3. til 5. klasse i grunnskolen som
utgjør det største antallet, mens Hedmark,
Akershus og Oppland er de fylker som oftest
sender sine elever på skolebesøk til oss.
Fløtermuseet på Sørlistøa har hatt vanlig
åpning i sommersesongen, og besøket ligger
på samme nivå som tidligere. Fløterbåten
Trysil-Knut har hatt mange turer med
grupper og selskaper.
Det har vært en økning av utleie av lokaler
på museet til møter, kurs og konferanser.
Museet har et flott miljø for kurs og konferanser. Museets spisested Forstmann er klart
medvirkende i denne forbindelsen.
I alt 114 021 besøkte
museet i 1995, mot
126038 i 1994. Nedgangen kom delvis i
forbindelse med flommen i juni måned. Det
varme været i juli!august hadde også en
negativ virkning på
museumsbesøket.
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Flommen i Glomm d

Dnstte

Flommen i Glomma påførte museet skader
til en kostnad på ca. 2.5 mill.kr. Dette utgjorde dels sikringstiltak før flomtoppen, dels
skader på antikvariske bygninger, dels skade
på natur, veier m.v., og dessuten stor skade
på NVEs forbygningsarbeider på Prestøya.

Ved slutten av 1995 hadde museet 26 fast
ansatte og 3 på engasjement. Dertil var 6
sivilarbeidere og noen helgeavløsere tilknyttet museet ved årsskiftet. Det ble utført 40
årsverk ved museet i 1995.
Museets ansatte harvist stor innsatsvilje. I )el
er spesielt grunn til å berømme den innsatsen som ble gjort under flommen i Glomma
Her tok de ansatte ansvar og ydet en innsitN
der det trengtes. Arbeidsmiljøet er godt,
og virksomheten forurenser ikke det ytra
miljø. Museet er en miljøskaper og tilbyr
sunn rekreasjon til sine mange besøkende.
Styret takker de ansatte for meget god inn
sats i 1995.
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Da flommen var på sitt høyeste var ca. 75 %
av Prestøya under vann, øya ligger med en
foss på hver side, og de voldsomme vannmassene gjorde øya utsatt. Sett i etterhånd
må vi være meget godt fornøyd med at
skadene ikke ble større.
Reparasjonsarbeidene har pågått hele
2. halvår, og hovedparten av skadene er nå
reparert. Spesielt må nevnes at NVE har
gi ennoppbygd flomvernet uten kostnader
for museet. Oppgjøret med forsikringsselskapet har skjedd i en saklig atmosfære. Det
gjenstår en del arbeid når det gjelder oppgjør
med Statens Naturskadefond. Stortinget
har bevilget kr. 488.000.- for at museet
skal holdes noenlunde skadesløs etter
ødeleggelsene.
Ved årsskiftet gjenstår flomarbeider for
ca. 400.000.- kroner på museet. De avsluttende arbeidene vil bli startet tidlig våren 1996.

Museet har 11995 måttet tilpasse sitt utgif is
nivå til inntektene. Selv om det er holdt
streng kostnadsdisiplin har det vært mulig
forbedre både utstillinger og aktiviteter til
beste for de besøkende. Museet har mange
vitenskapelige ambisjoner som ikke lar seg
løse innen de økonomiske rammer museet
har. Det er f.eks. et stort behov for å styrke
den vitenskapelige staben med en amaiiu
ensis som dekker området jakt og fangst
En slik stilling kunne kombineres med opp
gaver knyttet til museets meget omfattcnk
fotosamling.
Museet får stadig henvendelser om å stille
plass til disposisjon for utstillinger med
temaer som er beslektet med museet
virkeområde. Naturinformasj onssenterei,
Glommautstillingen og Norges Jeger- o
Fiskerforbunds jubileumsutstilling er eksempler på slike utstillinger som nå er liX
plass. Andre forespørsler er til vurderin g,
Kostnadene ved å vedlikeholde og drivg
utstillingene øker med den tekniske komp
leksiteten. Det er maktpåliggende å skaff
økonomisk dekning for driftskostnaden
som følge av videreutvikling av museel
ustillinger. Dette vil bli et viktig spørsmål
forbindelse med etablering av ny utstilli
for skog, skogbruk og skogindustri.
Museets årsresultat i 1995 er kr. 19.79Ej
i overskudd. Det er foretatt avskrivninger *
utstillinger på kr. 430.003.-, og muscoU
utstillinger er derved fullt nedskrevet.

6

"skap 1995

FLOMHO YDE

2/
6 E],9

5,

/6 IDSi.
30/5 109-7.

NORSKSK6KUKJflxT
SKOCBRUKSMUSLUM
OCOSXE

QesuIttregoshp
NOTE

1995

1994

4.100.592
2.258.876
6.856.462
1.720.516
1.175.292
278.138

3.700.175
2.401.112
6.242.708
1.529.909
1.415.813
359.266

16.389.876

15.648.983

1.447.503
9.860.753
3.738.564
972.802
430.003
1.019

1.492.021
9.370.996
4.585.202
1.014.091
130.000
10.738

16.450.644

16.603.048

(60.770)

(954.065)

179.729
59.585
(151.881)

170.333
157.490
(7.401)

87.433

320.422

26.663

(633.643)4

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

1
4

Sum driftsinntekter
Driftskostnader

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

2
3
9

Finansinntekter og -kostnader

Renteinntekter
Renter premiefond
Rentekostnader
Netto finansinntekter
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER
Ekstraordinære inntekter og kostnader

Beholdningsendring
Ekstraordinære poster

343.500
(6.871)

Netto ekstraordinære (kostnader)/inntekter

(6.871)

343.500

ÅRSRESULTAT

19.792

(290.143)

(19.792)

290.143

Oppskrivninger og overførsler

Overført egenkapital

Elverum, 20. februar 1996

I styret for
Norsk Skogbruksmuseum
Skogbruk, jakt og fiske
Ole Roen Helge Urstrømmen Tertit Horstad Kjell Kapaasen Kjell Magne Kiv
formann

varaformann
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1995

1994

5
6

3.455.398
171.328
174.527
357.000

3.320.348
414.318
200.930
370.400

4.158.253

4.305.996
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* flrthtlun fordringer
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60.018.000

3.000
8.500
430.003
60.018.000

60.078.530

60.459.503

64236.783

64.765.499

385.191

252.099

1.294.513
2.499.698

1.296.687
2.727.112
52.013

4.179.402

4.327.911

1.600.000

2.000.000

5.779.402

6.327.910

58.457.381

58.437.588

64.236.783

64.765.499

60.530
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Irich Mathiesen

Erik Munthe-Kaas

Øystein Østgaard
Yngve Astrup
direktør

OGFrÆ

Aenshsrinsiiper
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.
Vi vil gjøre oppmerksom på at inntekt ved egne prosjektarbeid 11994 ble klassifisert som en
ekstraordinær post. Disse inntektene er fra 1995 ført som driftsinntekter. Oppstilling for
1994 er endret tilsvarende. Museet har endret kontoplan i 1995 slik at driftskostnader 11995
ikke er direkte sammenlignbare med fjoråret.
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 vil vi gjøre oppmerksom på at det ikke foretas avskrivninger
på museumsbygningen. Det eneste anleggsmiddel det gjennomføres avskrivninger på er
en mindre utstilling som er avskrevet i sin helhet i 1995. Museets øvrige utstillinger er ikke
aktivert i balansen. øvrige anleggsmidler er ført opp i balansen til kostpris.

Noter MI renset 19S
Note 1 Tilskudd til driften
-

1995

1994

Statstilskudd
Fylkeskommunale og kommunale tilskudd
Private tilskudd spesifikasjon vedlagt
Lønnsrefusjoner

5.800000
59.475
107.500
889.487

4.827.000
629.778
162.500
623.430

Sum tilskudd

6.856.462

6.242.708

Norges Skogeierforbund
Ullensaker Fjellstyre
Mathiesen Eidsvoll Verk
Uni Storebrand
Sparebanken Hedmark

100.000
5.000
2.500

100.000
10.000
2.500
10.000
40.000

Sum private tilskudd

107.500

162.500

Tilskudd

-

Private tilskudd til driften

NORSK SKOGBRUKSMUSEUM
SOGtJUftkTOOflSKi

Note 2 Driftskostnader
-

1995

1994

Publikasjoner/bibliotek
Drift anlegg
Inventar/utstyr
Vedlikehold
Andre driftskostnader

287.125
1.104.661
496.612
522.262
1.327.904

280.876
1.308.621
250. 805
444.123
2.300.777

Sum driftskostnader

3.738.564

4.585.202

Reisegodtgjørelse
Moteutgifter
Markedsføringskostnader

307.356
82.429
583.017

216.053
82.534
715.504

Sum administrasjons- og salgskostnader

972.802

1.014.091

Note 3 Administrasjons- og salgskostnader
-

Note 4 Inntekt egne prosjektarbeider
-

Beløpet er i det vesentligste tilskudd vedrørende opprydding o.l. etter flommen.
Avregning av prosjektforpliktelser er inkludert i beløpet.
Note 5 Kontanter, bank og postgiro
-

Av totale bankinnskudd er kr 282.641 bundet til skyldig skattetrekk.
Kr 2.499.695 er bundet til prosjektforpliktelser, jfr. note 10.
Note 6 Kundefordringer
-

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

-

Varelager

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

-

Andre langsiktige fordringer

Av beløpet er premiefond i forbindelse med kollektiv pensjonsavtale kr 52.030.

Niile 9 Varige driftsmidler
-

Kostpris
Tilgang i året
Kostpris 31.12
Avskrivninger 1995
Nodskr./tilskudd
Balanseverdi

UTSTILLINGER

BYGNINGER

SUM

430.003
2.592.833
3.022.836
(430.003)
(2.592.833)

60.01 8.000
60.018.000

60.448.003
2.592.833
63.040.836
(430.003)
(2.592.833)

0

60.01 8.000

60.01 8.000

Det er i regnskapet for 1995 vist kostpris på museumsbygninger. Dette for å vise de verdier som
finnes. Utgangspunktet er balanseverdi 01.01.95, da det av praktiske årsaker ikke er mulig å gå
lengre tilbake.

OR

Når det gjelder utstillinger er disse tidligere år stort sett utgiftsført direkte og akkumulert kostpn
gjennom årene fremgår ikke av note 9, med unntak av en utstilling aktivert i 1993.
For ettertiden ønsker museet å vise de årlige kostnader ved bygging av utstillinger selv om kostnadene blir dekket ved tilskudd.

Note 10 Prosjektforpliktelser
-

Nye skogbruksutstillinger
Vassdragspark
Glommautstillingen
Wilhelm Mathesons fond
Glommafiøtingens historie
Kvinner i norsk skogbruk
Klengstua
ørekyteakvarium
Fiskeplakat
Flommen
Sum prosjektforpliktelse
Museet har i 1995 mottatt følgende tilskudd til prosjekter:
Hedmark Fylkeskommune vassdragsparken
Landbruksnemnda Tingvoll Klengstua
Landbruksavdelingen Molde Klengstua
Landbruksdepartementet Glommautstillingen
Nærings- og energidep. Glommautstillingen
Kulturdepartementet flomoppgjør
Rentemidler, sentralt inntrukne
Skogbruksutstillingen
Direktoratet for Naturforvaltning diverse
Glommen og Lågens Brukseierforening
Glommautstillingen
Diverse kommuner Kvinner i norsk skogbruk
Rentemidler, Hedmark
Rentemidler OL-prosjekter
Elverum Kommune
-

-

-

-

-

-

1995

1994

111.315
353.502
490.097
70.000
819.785
42.000
30.000
55.000
40.000
488.000

50.000
210.000
1.433.912
60.200
950.000
23.000

2.499.698

2.727.112

150.000
10.000
20.000
500.000
450.000
488.000
450.000
95.000

1.500.000
497.000

300.000
19.000

200.000
13.000
23.000
250.000
67.100

Kapital 01.01

58.437.588

58.727.731

Årets resultat

19.793

(290.143)

Kapital 31.12

58.457.381

58.437.588

-

-

-

-

Note 11

-

Kapitalkonto

Revisjonsberetning far 1995

Til representantskapet
i Norsk Skogbruksmuseum

Vi har revidert årsoppgjøret for Norsk Skogbruksmuseum for 1995 som viser
et årsoverskudd på kr 19.792. Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter, er avgitt av selskapets styre og 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 1995 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Elverum, 20. februar 1996
KPMG as

Kjell Kulvedrøsten
Statsautorisert revisor
(sign.)

Kontrollkomitéens beretning

Kontrollkomitéen har hatt ett møte hvor museets direktør og revisor deltok.
Kontrollkomitéen har gjennomgått styrets beretning og regnskap for
museet, samt revisors beretning for 1995.
Museets bygninger, anlegg og utstyr er gjennomgått, og det er påsett
at museet er tilfredsstillende forsikret.
Stikkprøvekontroll av museumsgjenstander er utført.
Komtéen er blitt særlig informert om forslag til nye vedtekter og nye
regnskapsrutiner samt om konsekvenser av storflommen våren 1995,
og vil i den anledning berømme styret og administrasjonen for en vellykket
løsning av disse viktige sakene.
Etter kontrollkomitéens oppfatning kan årsmøtet fatssette det fremlagte
årsoppgjør som Norsk Skogbruksmuseums årsoppgjør for 1995.

Elverum, 18. mars 1996

Olav Høiås

Einar Gjems

Truls Gram

(sign.)

(leder)

(sign.)
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