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I.

har vært igjennom to treårs prosjekt fram til
sammenslåingen i 2018.

STYRETS BERETNING
Velg Skog jobber med rekruttering, kompetanse og
omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog
finansieres av medlemmer i næringen, Landbruks- og
matdepartementet
(LUF-midler),
Skogbrukets
Landsforening og NHO Mat og Drikke, samt midler
fra skogbrukets ulike prosjektfond. Tradisjonelt har
Velg Skog vært rettet mot rekruttering til høgskole
og universitet. Nå er det også besluttet å rette mer
fokus mot de yrkesfaglige naturbruksskolene som
tilbyr skogbruksstudier med maskinføreropplæring.
Fra 2018 ble tidligere Skoglauget og Velg Skog slått
sammen til nye Velg Skog, hvor Jørn Lileng ble ansatt
som daglig leder. Velg Skog samhandler også med
Skogbrukets Landsforening (SL) som er en
bransjeforening under NHO Mat og Drikke.

Ettersom foreningen og prosjektet allerede hadde
samhandlet i noen år, og hovedmålsetningene var de
samme, ble det besluttet en fusjon mellom dem på
årsmøtet til Skoglauget i mai 2017. Samtidig gikk
Velg Skog fra å være et prosjekt til å bli et permanent
program som skal bestå så lenge næringen ser
behovet for ekstra oppmerksomhet rundt
rekruttering og kompetansebygging i skogbruket.
STYRET I VELG SKOG
Foreningens styre består av syv medlemmer med
personlige vararepresentanter. Styremedlemmene
velges og utpekes for to år om gangen, med mulighet
for gjenvalg. Tre av medlemmene skal være fra
skognæringen og velges på årsmøtet. Styreleder
velges av årsmøtet og nestlederen velges av styret
selv.

Foreningen Skoglauget ble etablert allerede i 2008
med utspring fra Universitetet for Miljø- og
Biovitenskap (UMB) på Ås (nå NMBU). Formålet var å
være et kontaktledd mellom skognæringen,
forvaltningen,
forskning,
studenter
og
studiestedene, samt å jobbe med rekruttering,
kompetanse og omdømmebygging.

I tillegg har Skogbrukets Landsforening (SL), Det
norske Skogselskap (DnS), Norges miljø- og
biovitenskapelige universitet (NMBU) - Fakultet for
miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), og
Høyskolen i Innlandet (INN), Campus Evenstad,
anledning til å peke ut hvert sitt styremedlem.
Studentene ved NMBU og Evenstad peker ut hver sin
student som observatører til styret.

I 2011 etablerte skognæringen på initiativ fra
Skoglauget det nasjonale prosjektet Velg Skog, som

Velg Skog styret i 2018
Inge Myrlund

Leder

Viken Skog

Valgt av Årsmøtet

Arne Rørå

Nestleder

NORSKOG

Valgt av Årsmøtet

Aasmund Bunkholt

Medlem

TreFokus

Valgt av- Årsmøtet

Trygve Enger

Medlem

DnS

Utpekt av DnS

Jon Anders Frank

Medlem

NMBU

Utpekt av NMBU

Kristin Evensen Gangås

Medlem

INN-Evenstad

Utpekt av INN-Evenstad

Nikolai Astrup Westlie

Medlem

SL

Utpekt av SL

Håkon Husdal

Observatør

Student NMBU

Utpekt av studentene

Ivar Eriksmoen

Observatør

Student INN-Evenstad

Utpekt av studentene

Jørn Lileng

Daglig leder

Velg Skog

Ansatt i NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
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Gardermoen, 23. mai 2019

NHO Mat og Drikke
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II.

INNTRODUKSJON OG STATISTIKK
HØGSKOLE OG UNIVERSITET

Med mastergrad i skogfag skal kandidatene kunne
planlegge og lede virksomhet knyttet til skog, og
kunne finne en bærekraftig balanse mellom
økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.
Etter masterstudiet i skogfag kan man bruke tittelen
Forstkandidat.

Det tilbys høyere utdanning innenfor skogfag på
Høgskolen i Innlandet (INN), Campus Evenstad og
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) på Ås.
Etter tre år på Evenstad får man en bachelorgrad i
skogbruk. Studiet har fokus på kunnskap som løser
utfordringene man møter i arbeidshverdagen.
Evenstad har også en egen øvelsesskog hvor
studentene får planlegge, gjennomføre og evaluere
både skogsdrifter og vedlikehold av skogsveinettet.
På NMBU ved fakultet for miljøvitenskap og
naturforvaltning (MINA), tilbys det både bachelor- og
Masterstudier.
Bachelorstudiene skal gi grunnleggende kunnskaper
om skog, skogforvaltning og skogindustri.
Studentene lærer om skogens biologi, økologi,
skogbehandling og skogsteknikk, om trevirkets
egenskaper og muligheter, og om produktutvikling
og økonomi. De har også muligheter for å
spesialisere seg på et fagfelt som de har spesiell
interesse for. Etter bachelorgraden har studentene
et godt grunnlag for videre masterstudier i Skogfag.

Etter oppstarten av Velg Skog i 2010/2011 og fram til
i dag har det vært en forholdsvis stor økning av
ferdige master- og bachelorkandidater. Det har vært
en firedobling, fra 5 til 20, av både masterstudenter
på NMBU og bachelorstudenter på INN-Evenstad.
Med tanke på at inntakene til studiene har ligget på
et stabilt nivå de siste tre-fire årene ligger det godt
til rette for å opprettholde dagens nivå, og kanskje
øke ytterligere hvis næringen på sikt vil etterspørre
flere skogkandidater.

Antall studenter som startet opp og fullførte skogfagstudiene fra
2010 til 2018, på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) på Ås og Høgskolen i Innlandet (INN), Campus Evenstad.
På NMBU starter studieopptakene til bachelor.
NMBU - Ås

Masterstudiet gir mer spesialisering hvor studentene
lærer om skogplanlegging og flersidig bruk av skog,
samt vitenskapelig metode, organisasjon og ledelse.
Dette er kunnskap som gjør studentene i stand til å
tolke og bruke andres forskning, og som blant annet
gir et godt teoretisk grunnlag for en lederstilling. I
tillegg er det mulig å ytterligere velge fordypning
innen økonomisk, biologisk eller teknologisk retning.

NHO Mat og Drikke

INN - Evenstad

Studieopptak

Fullført
master

Studieopptak

Fullført
bachelor

2010

10

5

10

5

2011

10

5

15

5

2012

15

15

20

5

2013

20

15

15

5

2014

15

15

20

10

2015

25

20

20

10

2016

25

10

20

10

2017

25

20

20

15

2018

30

15

20

20
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NATURBRUKSSKOLENE
Naturbruk er et yrkesfaglig utdanningsprogram på
videregående skole som har linjer innenfor
fagområder som dyr, maskiner, planter, fiske,
friluftsliv og skogbruk. Programfagene skal legge
grunnlaget for videre yrkesutdanning innen
skogsoperatørfaget
(maskinfører)
eller
studieforberedende til høyere utdanning.
Det er åtte naturbruksskoler som tilbyr
studieretningen Vg2 skogbruk. Dette er Sønsterud og
Lena-Valle i Innlandet, Saggrenda i Viken, Natur VGS
i Oslo, Søve i Telemark, KVS Bygland i Agder, Mære i
Trøndelag og Mosjøen i Nordland.
Antall elever på Vg2 Skogbruk 2018-19
17
15
11

12
8

Oversikt over naturbruksskolene i Norge som har
skogbruksfag (Vg 2 Skog).

9

4

samarbeidsorgan
mellom
bedriftene
virksomhetene som tar inn lærlinger.

Antall elever på naturbrukskolene som har Vg2 Skogbruk i
skoleåret 2018-19.

I skoleåret 2018-19 er det til sammen 76 elever på
Vg2 Skogbruk, som er en økning på fem elever fra
fjoråret. Flest elever er det på Søve med 17,
etterfulgt av Sønsterud med 15 og Mosjøen med 12
elever. Skoleåret 2015-16 hadde det største antallet
på landsbasis med 90 elever.
I hele perioden fra 2012 og frem til i dag er det
utdannet flest elever på Sønsterud (106) etterfulgt
av Mære (105), Mosjøen (76) og Lena-Valle (75).
LÆRLINGER
Etter to år på naturbruksskolen (Vg1 og Vg2 Skog),
går mange elever videre to år som læringer til
skogsoperatørfaget. Mange av disse læringene
organiseres gjennom Opplæringskontoret for
anleggs- og bergfagene (OKAB) som er et

NHO Mat og Drikke

og

OKAB er representert i alle landets fylker og alle
medlemmer av Maskinentreprenørenes forbund
(MEF) er tilsluttet et av disse opplæringskontorene.
Lærlingene i skogsoperatørfaget er representert i
alle landets regioner. Fra 2010 og frem til 2018 er
inngått 443 lærlingkontrakter i hele landet, og nær
halvparten av disse i Innlandet.
Antall lærlingkontrakter - 2018

35

13
9

8
3

3

Antall lærlingkontrakter i programmet Skogfaget i 2018
(pr 1. okt.), fordelt på regioner og landsdeler.
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I 2018 var til sammen 71 kontrakter som er en
økning på 4 fra 2017, og en dobling siden 2010. På
Vestlandet og i Nord-Norge er det færrest
skogsoperatørlærlinger. I 2018 ble det inngått 3
lærlingkontrakter i hver av disse regionene, og siden
2010 er antallet 23 på Vestlandet og 15 i NordNorge.

Antall elever på Vg. 2 Skog på de yrkesfaglige naturbruksskolene som tilbyr skogfagstudier.
2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

KVS-Bygland

6

7

3

6

8

5

4

Lena-Valle

9

9

13

10

12

11

11

Mosjøen

12

7

13

10

8

14

12

Mære

14

18

12

30

14

9

8

Natur VGS

7

12

11

6

9

0

0

Saggrenda

11

6

15

6

9

7

9

Sønsterud

18

20

10

15

12

16

15

Søve

11

3

8

7

10

9

17

Sum

88

82

85

90

82

71

76

Antall lærlingkontrakter i utdanningsprogrammet Skogfaget, fra 2010 til 2018, fordelt på regioner og landsdeler.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

13

22

28

23

23

18

23

34

35

Viken og Oslo

8

10

9

9

7

9

8

7

13

Sørlandet

7

9

3

1

2

2

7

7

8

Vestlandet

2

1

2

2

2

4

4

3

3

Trøndelag

4

4

1

5

9

7

8

13

9

Nord-Norge

1

2

1

0

0

2

3

3

3

35

48

44

40

43

42

53

67

71

Innlandet

Sum

NHO Mat og Drikke
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III.

AKTVITETER OG RESULTAT
NYETABLERING AV VELG SKOG
I første halvdel av 2018 gikk det mye tid og ressurser
i forbindelse med reetablering av Velg Skog etter
sammenslåingen med Skoglauget, og ansettelse av
ny daglig leder, Jørn Lileng. Fram til denne
ansettelsen var det Petter Nilsen som hadde
prosjektansvaret for Velg Skog i en midlertidig
stilling.
Den 31. mai ble det avholdt årsmøte på Quality
Hotel på Gardermoen, samtidig med Skog og Tre
konferansen. På dette møtet ble det foretatt
vedtektsendringer tilpasset det 'nye' Velg Skog og
fastsettelse av styret. I styrets valgkomite satt
Thomas Husum, Norges Skogeierforbund og Sjur
Baardsen, Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU) - Fakultet for miljøvitenskap og
naturforvaltning (MINA).

STYREMØTER OG ÅRSMØTE

behov for innhold og publisering. Under utviklingen
fikk Velg Skog nytte av kunnskapen og ressursene
hos NHO Mat og Drikke på dette området. Samtidig
med arbeidet med den nye nettsiden ble det også
utviklet en egen nettbutikk sammen med
Supportershoppen for salg av Velg Skog plaggene og
produktene.
Facebook brukes også aktivt til å legge ut Velg Skog
aktivitetene. Jobber som utlyses i skogbruket legges
også ut på facebook, og til dette får Velg Skog hjelp
av studieveilederen for skogstudentene ved NMBU.
Velg Skog ønsker også å se på mulighetene for å
bruke andre sosiale medier for å nå fram til
ungdommene.

STIPENDUTDELING
Den 22. november ble Velg Skog stipendet delt ut
av Landbruks- og matminister Bård Hoksrud på
hans kontor i regjeringskvartalet. Her deltok
studenter og ansatte fra NMBU og INN-Evenstad,
flere representanter fra skognæringen og LMD og
styrelederen til Velg Skog.

I 2018 ble det avholdt fire styremøter i Velg Skog (30.
januar, 12 april, 6. september og 8. november).
Årsmøtet ble avholdt på Quality Airport Hotel,
Gardermoen, 31. mai, samtidig med Skog og Tre
konferansen.

Landbruks- og matminister, Bård Hoksrund, sammen med
skogstudentene under stipendutdelingen.

NETTSIDE OG SOSIALE MEDIER

Stipendet
er
et
spleiselag
mellom
tømmeromsetningsleddene, hvor innbetalingene
er beregnet ut fra deres årlige omsatte volum.
Nytt i 2018 var at også INN-Evenstad ble
innlemmet i stipendordningen.

Velg Skog lanserte nye nettsider i november 2018.
Med dette fikk Velg Skog en moderne plattform
(EpiServer) som er fleksibel i forhold til å møte nye

Totalt ble det utdelt fem stipend på til sammen
225.000 kroner. Tre masterstipend på 50.000
kroner ble delt ut til de beste skogfagstudentene

Velg Skog lanserte ny nettside og nettbutikk i 2018.

NHO Mat og Drikke
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som gikk ut fra NMBU i 2018, et stipend på
50.000 kroner for den beste masteroppgaven ved
NMBU, og et på 25.000 kroner for den beste
bacheloroppgaven ved INN-Evenstad.
Komiteene som bedømmer oppgavene består av
representanter fra skognæringen, forvaltningen
og utdanningsinstitusjonene. Kriteriene som
legges til grunn er tema, resultater, originalitet,
kvalitet og formidling.
Etter seremonien med ministeren ble det servert
lunsj, hvor Avdeling for skog- og ressurspolitikk,
LMD, holdt et skogpolitisk miniseminar hvor det
ble lagt opp til både spørsmål og diskusjoner.
Tilbakemeldinger viser at stipendene og
utdelingen
av
disse
er
viktig
i
omdømmebyggingen
og
profilering
av
skogbruket. Det viser at skognæringen mener
alvor med å få økt rekruttering og at de er villige
til å bruke ressurser på dette. Nyhetssakene og
publiseringen rundt utdelingene av statsråden
legges også merke til utenfor skogbruket.

Spesielt populært blant barna var snekring av
plankehytte og for de voksne var grilling av gris
foret opp på 'grantømmer' noe som skapte stor
oppmerksomhet. Ellers var det mulighet for å
prøve seg på simulatorkjøring av hogstmaskiner
og ta en prat rundt bålet med en kaffekopp.

UTDANNINGSMESSER
På utdanningsmessene deltar et bredt spekter av
utdanningsinstitusjonene. Alt fra norske og
internasjonale universitet, høgskoler, fagskoler
og private skoler, samt folkehøgskoler,
videregående skoler, opplæringskontor, ulike
organisasjoner og bedrifter. Både NMBU og InnEvenstad er representert på messene.

DYRSKUN
Velg Skog deltok på skogstanden på Dyrskun i
Seljord, 14-16. september. Sammen med Velg
Skog var også skogstudenter fra NMBU og INNEvenstad. Disse gjorde en svært god jobb med å
framsnakke studiene og engasjere alle ungene
som kom innom standen.

Studenter fra NMBU og INN-Evenstad deltok på
utdanningsmessene. Her fra messen på Lillestrøm.

Velg Skog var representert på messene i
Lillestrøm, Sandefjord og Trøndelag. På standen
deltok også studenter fra NMBU og INN-Evenstad
som gjorde en strålende jobb med å reklamere
for skogstudiene. Skogselskapet i Oslo og
Akershus ble også leid inn for å hjelpe til med
arbeidet, og komme med nyttige råd og
erfaringer fra tidligere messer.

Skogstudentene snekrer med barna på Dyrskun.

NHO Mat og Drikke

Utdanningsmessene er en viktig arena for
rekruttering til skogstudiene, ikke minst på grunn
av samarbeidet Velg Skog har med NMBU og INNEvenstad under arrangementene. Kommer det
spørsmål rundt skogstudiene på deres stand
sender de ofte vedkommende til Velg Skog for å
få mer informasjon fra skogstudentene.
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NM I SKOGBRUK - VM I SKOGTEORI
NM i skogbruksferdigheter for elever ved
naturbruksskolene er et årlig arrangement hvor
blant annet de regionale skogselskapene er
engasjert. Under arrangementet konkurreres i en
rekke
ulike
grener
og
vinneren
av
motorsagkonkurransen får representere Norge
under VM i skogteori. Invitasjonen til denne
konkurransen som hvert år holdes i Russland,
kommer
fra
det
russiske
landbruksdepartementet. Velg Skog er en viktig
bidragsyter og sponsor til disse arrangementene.
Vinneren av NM i 2018 var Sander Huslende
Alfredsen (19 år). Sander gikk på Naturbruk på
Saggrenda Vgs. på Kongsberg og er nå i gang med
skogstudier ved NMBU. Adjunkt Halvor Garås på
Saggrenda var med som veileder i Russland, hvor
Sander representerte Norge under den 15.
internasjonale skogkonkurransen for ungdom i
Moskva. 31 deltagere fra 21 land deltok. Sander
vant prisen for beste presentasjon og kom på
fjerdeplass med sin oppgave.

dyrene, og det finnes ingen kur mot sykdommen.
Den opptrer oftest hos 3–5 år gamle dyr, og
sykdomsforløpet kan vare fra noen uker til flere
måneder.
Landbruks- og matdepartementet (LMD) har fram
til 2018 støttet arbeidet rundt VM i skogteori og
reisen til Russland. Fra 2019 har LMD besluttet å
kutte støtten til disse arrangementene, og at Velg
Skog må dekke disse kostnadene over sine
ordinære driftsbudsjett

KOMPETANSE
Velg Skog er representert i Faglig råd for
naturbruk (FRNA), som er et rådgivende organ for
Utdanningsdirektoratet (Udir). Velg Skog bytter
på å være hovedrepresentant og vara i rådet med
Maskinentreprenørenes forbund (MEF), hvor
hver periode er på to år.
Rådets oppgave er å kvalitetssikre den
videregående opplæringen på naturbruksskolene
og gi innspill til læreplanene. En typisk
arbeidsform er at Udir gir FRNA, og de åtte andre
faglige rådene, i oppdrag å utarbeide forslag til
nye tilbudsstrukturer og innhold i læreplanene i
yrkesfagene.
Forslagene
blir
viktige
høringsforslag inn til Kunnskapsdepartementet.
Velg Skog sin deltagelse i FRNA, hvor det også er
sammenfallende prosjekter og medarbeidere i
NHO mat og drikke, har gitt gode synergieffekter
på tvers av fagområdene og bransjene, og som
fortsatt vil være viktig for Velg Skog i tiden
framover.

Sander Huslende Alfredsen. Vinneren av NM i
skogbruksferdigheter og deltageren i VM i Russland.

Sander sin oppgave omhandlet skrantesyken som
er et betydelig problem for verdens hjortedyr og
ikke minst for reinsdyrene i Norge. Nedslaktingen
av reinsdyrene Nordfjella for å hindre spredning
av sykdommen er en påminnelse om dette.
Skrantesyken er en smittsom og kronisk sykdom
som ødelegger nerveceller og hjernevev hos

NHO Mat og Drikke

PROSJEKTARBEID
Det har fra starten i 2011 vært flere regionale
prosjekt i regi av Velg Skog. Disse prosjektene har
vært i samarbeid med skogselskapene i hele
landet. De siste av disse prosjektene ble sluttført i
løpet av 2018.
Velg Skog har fra høsten 2018 sendt inn nye
prosjektsøknader og jobbet med å etablere nye
prosjektideer i samarbeid med skognæringen og
skogselskapene.
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I 2018 fikk Velg Skog innvilget to nye prosjekt i
Verdiskapingsfondet. Det ene prosjektet var for å
kunne
oppgradere
Velg
Skog
sitt
profileringsmateriell og å kunne sponse diverse
arrangement, skolene og skogselskapene med
Velg Skog produkter og klesplagg. Spesielt
populære er Velg Skog ullgenseren, som for
mange har blitt selve 'bunaden' når de er ute og
representerer skogbruket.
Det andre prosjektet Velg Skog fikk innvilget var
et
samarbeidsprosjekt
med
Skogbrukets
kursinstitutt (Skogkurs). I dette prosjektet gis det
gratis RECO-kurs til læringene i Norge. Kurset er
opprinnelig utviklet av SKOGFORSK i Sverige, hvor
Skogkurs har skreddersydd det til norske forhold.
Kurset består av en teoridag innendørs, og en fire
timers personlig oppfølging ute i maskinene.
OKAB er også med å arrangere disse RECOkursene for læringene.
Velg Skog har også sammen med Norsk Skogbruk
og Magasinet Skog fått på plass gratis
skogmagasiner til alle skogstudentene i Norge,
både på de videregående naturbruksskolene,
NMBU og INN-Evenstad. Sponsing fra mange av
aktørene i skognæringen har gjort dette mulig.
Velg Skog startet også opp et eget samarbeid
med Norsk Skogbruk, hvor vi ønsker å få etablert
en egen redaksjon med skogstudenter og
ungdommer som kan lage fagstoff og nyhetssaker
spesielt rette mot denne aldersgruppen. Dette
tror vi kan være et viktig bidrag for
rekrutteringen og profileringen av skognæringen.
Sammen med Det norske Skogselskap forsøker
også Velg Skog å få til et opplegg der de regionale
skogselskapene kan jobbe med rekruttering på
vegne av Velg Skog. Tanken er å skreddersy ulike
tiltakspakker som passer inn i skogselskapenes
daglige portefølje. Hvis de velger å profilere
næringen og skogstudiene med disse pakkene
overfor barn og ungdom, er det meningen de skal
få en kompensasjon for dette. På denne måten er
det tenkt å oppnå synergieffekter mellom
omdømme- og rekrutteringsarbeidet til Velg
Skog, og den daglige driften ute hos
skogselskapene.

NHO Mat og Drikke

Velg Skog vil også rette større søkelys mot
rekruttering og kompetansebehovene for nye
skogmaskinførere. I lys av dette har Velg Skog og
Maskinentreprenørenes forbund (MEF) blitt
enige om å øke samarbeide rundt disse
spørsmålene.
Mange i skogbransjen har uttrykt bekymring for
en stadig eldre garde av maskinførere og
manglende rekruttering for å møte både dagens
og fremtidens behov for operatører.

MØTE MED SKOGSTUDENTENE
Velg Skog møter hvert år de ferske studentene på
NMBU som vurderer å velge skoglinjen. Dette har
vist seg å være en viktig arena fordi mange har i
etterkant av disse samlingene fortalt at det
endelige valget falt på skog etter at Velg Skog var
på besøk.

Gunnvor G. Koller fortalte om sin arbeidshverdag som
skogbruksleder i Viken Skog.

I tillegg arrangerer Velg Skog skogkvelder der
studentene på både NMBU og INN-Evenstad får
møte skognæringen. Dette er populært både
blant studentene som liker å høre om hva som
venter dem etter endte studier, og av
skognæringen selv som til syvende og sist skal
rekruttere sin fremtidige arbeidskraft blant disse
ungdommene.

Side
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IV.

ÅRSREGNSKAP

Tall i 1000

RESULTATREGNSKAP
VELG SKOG
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

2018

2017

Salgsinntekt

2 605

841

Sum driftsinntekter

2 605

841

Lønnskostnad

Note

1 467

587

Annen driftskostnad

1

1 099

151

Sum driftskostnader

2 566

738

Driftsresultat

40

103

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt

11

1

Annen rentekostnad

3

0

Resultat av finansposter

8

1

Ordinært resultat før skattekostnad

47

104

Ordinært resultat

47

104

-47

-104

-47

-104

47

104

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER
Årsresultat

4

OVERFØRINGER
Overført til udekket tap
Sum overføringer

NHO Mat og Drikke
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Tall i 1000

BALANSE
VELG SKOG
EIENDELER

Note

2018

2017

70

0

Andre kortsiktige fordringer

311

300

Sum fordringer

381

300

2 143

692

Sum omløpsmidler

2 524

992

Sum eiendeler

2 524

992

2018

2017

58

11

58

11

58

11

84

18

Annen kortsiktig gjeld

2 381

962

Sum kortsiktig gjeld

2 465

981

Sum gjeld

2 465

981

Sum egenkapital og gjeld

2 524

992

ANLEGGSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer

2

INVESTERINGER
Bankinnskudd, kontanter o.l.

3

EGENKAPITAL OG GJELD

Note

EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital

4

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

4

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld

NHO Mat og Drikke
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Gardermoen, 23. mai 2019

NHO Mat og Drikke
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VELG SKOG org. nr. 993 031 232

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om at fortsatt drift er til stede. Styret bekrefter dette.
DRIFTSINNTEKTER
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overveiende del av inntektene er kontingenter/serviceavgift, som
opptjenes og periodiseres per kalenderår. Inntektsføring skjer løpende på bakgrunn av utfakturering foretatt av NHO
Fellestjenester.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt
poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 1. Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor.
Foreningen har i 2018 sysselsatt 0 årsverk. Den ansatte er innleid fra NHO Mat og Drikke.
REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør TNOK 0.

Note 2. Kundefordringer.

2018
70
70

2017

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 31.12.2017

11

11

Pr 01.01.2018

11

11

Årets resultat

47

47

Pr 31.12.2018

58

58

Kundefordringer til pålydende
Sum

0

Note 3. Bankinnskudd.
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på TNOK 0.

Note 4. Egenkapital.

Tall i 1000

NHO Mat og Drikke
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