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1. Glommen Skog SA

2. Mjøsen Skog SA

3. Viken Skog SA

4. AT Skog SA

5. Vestskog SA

6. ALLSKOG SA

De 6 skogeierandelslagene

4

Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk
oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid
med rammebetingelsene for skogeiere og skognæringen. Skogeier-
forbundet er også det koordinerende ledd og et serviceorgan for
seks tilknyttede skogeierandelslag.

De seks skogeierandelslagene er spredt over hele landet unntatt Finmark. Andel-
slagenes hoved oppgave er å sikre avsetning av tømmer for eierne til best
mulig pris. Av en total tømmerinnmåling i Norge i 2017 på 10,6 mill. m3, 
ble  8,7 mill. m3 - 82 % - omsatt gjennom andelslagene med dattersel-
skaper.

Andelslagene driver også utstrakt veiledning i faglige
spørsmål og kan ta på seg skogsdrifter for de andels-
eierne som ikke ønsker eller har mulighet til å drive
selv. Andelslagene er betydelige eiere i skogindustri.

Skogeierforbundet og andelslagene
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Hilsen fra styrelederen

r det tid for skog? Etter mange år med

negativ utvikling og pessimisme har

utviklingen snudd. Vi er inne i en opp-

gangstid for næringen. Norske skogeiere

opplever økende etterspørsel etter tøm-

mer. Vi planter mer, vi investerer mer i vei, prisene

på tømmer øker. 

Vi er vant til at vår bransje svinger. Men mye tyder

på at vi ser en varig positiv utvikling for skognæ-

ringen. Kombinasjonen av behovet for klimasmarte

løsninger som erstatter fossile produkter med for-

nybare, sammen med et generelt behov for ny ver-

diskaping og sysselsetting, gir store muligheter. Vi

ser at stadig flere bruker tre som bygningsmateria-

ler, også i byen og opp i høyden. Vi ser en transport-

næring som har behov for biodrivstoff for å nå sine

klimaforpliktelser. Vi ser bærekraftig trebasert

emballasje erstatter ikke-fornybar plastemballasje.

Vi ser prosjekter der dyrefôr basert på tømmer skal

erstatte soyabønner. Eksemplene er mange. Alt

tyder på at samfunnet har behov for mer fornybart

tømmer på veien mot et lavutslippssamfunn. 

Skogeierforbundet har vært en betydelig pådriver

for at vi har kommet dit vi er i 2018. Etter flere

alvorlige industrinedleggelser fram til 2013, har

skogeiersamvirket brukt mye kraft på rammebe-

tingelser for ny og eksisterende trebasert industri.

Innblandingskravet for biodrivstoff og fjerning av

maskinskatten er to konkrete eksempler der vi

gjennom målrettet politisk arbeid og samarbeid har

skapt grunnlag for nye etableringer i Norge. Mål-

rettet innsats innenfor samferdsel har gitt lavere

transportkostnader for tømmer. Investeringene i ny

norsk foredling er nå i ferd med å komme. Samtidig

investeres det tungt i ny foredlingskapasitet i våre

naboland. Vi er ikke i mål, men vi har nå en situa-

sjon der etterspørselen etter tømmer er høy og

økende.

Vi skal jobbe videre for utvikling av norsk trebasert

industri. Andelslagenes etablering av Norsk Skog-

kapital AS i 2017 er et godt eksempel på at vår orga-

nisasjon satser bredt og offensivt. 

Men hvis det er tid for skog – er tiden også inne til å

øke fokuset på det som faktisk skjer i skogen? I takt

med økt etterspørsel etter tømmer strammer mulig-

hetene for å utnytte det bærekraftige potensialet vi

har i våre skoger seg til. Regjeringen har en ambi-

sjon om å verne 10 % av norske skogarealer.  Regne-

reglene for skogens rolle i klimasammenheng

(LULUCF) kan gjøre det vanskelig å øke hogsten i

Norge opp mot sitt naturlige potensiale. 

Jeg tror vi i tiden framover må legge mer vekt på

hvordan vi skal sikre en bedre utnyttelse av skog-

arealene og hvordan vi kan produsere mer tømmer.

Ikke mer restriksjoner, men mer klimavennlig pro-

duksjon. Dette blir et prioritert område for Skog-

eierforbundet i tiden framover.

Det er ikke sikkert storhetstiden fra 1500 tallet kom-

mer tilbake. Men mulighetene er flere enn på lenge.

Det er tid for skog. 

Tid for skog
Tid for skog – tittelen er lånt av Norsk Skogmuseum. De har en flott utstilling 
som viser skognæringens utvikling over flere hundreår. Fra tiden vi var en ledende
eksportør av trelast helt tilbake til 1500-tallet til dagens moderne skogbruk. 

Olav A. Veum, Styreleder
Norges Skogeierforbund
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Skogmeldingen:
Regjeringen fremmet høsten 2016 for før-

ste gang en egen stortingsmelding om

skog- og trenæringen. Ved Stortingets

behandling av meldingen i vårsesjonene

2017, ble skog- og trenæringen definert

som en strategisk viktig næring for 

Norge. Meldingen, og Stortingets

behandling av denne, innebærer at det

er trukket opp en offensiv politikk for

utvikling av skog- og trenæringen i

årene fremover. Dette gir et godt

utgangspunkt for å oppnå konkrete for-

bedringer i rammebetingelsene for

næringen. 

Biodrivstoff:
Gode og langsiktige rammebetingelser

for produksjon av avansert biodrivstoff i

Norge kom på plass gjennom statsbud-

sjett for 2017 og ny regjeringserklæring.

En rekke industrielle initiativ er på

gang. Statkraft og Södra har annonsert

bygging av et demonstrasjonsanlegg til

500 millioner kroner for produksjon av

biodrivstoff basert på skogsråstoff på

Tofte 

Regjeringsbygg i tre:
Flertall blant partiene på Stortinget for

at nytt regjeringskvartal skal bygges

med et vesentlig innslag av tre. 

Maskinskatten:
Maskinskatten, den særskilte kommu-

nale eiendomsskatten på maskiner, ble

vedtatt fjernet. Skogeierforbundet sam-

arbeidet godt med NHO/Norsk Industri

om saken.

Tømmervogntog:
I oktober 2017 ble en viktig milepæl

nådd. Mer enn 50 prosent av transpor-

tene inn til industri kom på tømmer-

vogntog på 60 tonn. Næringen sparer

årlig 60 millioner kroner.

Nasjonal Transportplan:
Fullt gjennomslag for våre viktigste

saker i Nasjonal transportplan. Det skal

etableres et eget program for å fjerne

flaskehalser for tømmertransporten i

fylkesvegnettet. Det avsettes mer enn

tre milliarder kroner til jernbanetiltak

som er viktige for skognæringen. Gjen -

nom Godspakke Innlandet skal det etab -

leres tre nye tømmerterminaler og jern-

banen skal elektrifiseres fra Hamar til

Kongsvinger. 

Ulv:
Tung faglig og politisk jobbing medvir-

ket til at regjeringen la om sin ulvepoli-

tikk og presiserte at handlingsrommet i

naturmangfoldloven og Bernkonvensjo-

nen skal utnyttes slik at ulveforliket i

Stortinget faktisk følges opp. 

Skog og klima:
Økende oppmerksomhet om skogens

betydning for klima og et grønt industri-

elt skifte. Mye god omtale av næringen,

blant annet i partienes stortingsvalgs-

programmer og i ny regjeringserklæ-

ring. 

LULUCF:
Effektiv lobbying i flere viktige saker

gjennom vår nordiske og europeiske

organisasjon. Spesielt har den jobben

som er knyttet til EUs oppfølging av

Parisavtalen og bokføring av utslipp og

opptak fra skog vært viktig (LULUCF).

Restriksjoner:
Krevende og omfattende arbeid for å

unngå at skogvernet, nye sertifiserings-

krav og naturtypekartlegging fører til

unødvendige restriksjoner og begrens-

ninger for norsk skogbruk.

Nyansettelser:
Tre nye, unge og dyktige medarbeidere

bidrar til å styrke laget i Skogeierfor-

bundet på områdene kommunikasjon,

industri, og skog/klima og frivillig vern. 

Styrets beretning
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tyret er glad for at dette arbeidet gir resultater. I

skogmeldingen, som Skogeierforbundet ga en rek-

ke innspill til, har regjering og Storting lagt grunn-

laget for en offensiv politikk for utvikling av skog-

og trenæringen i årene fremover. Transportsekto-

ren har fått rammebetingelser som gir en mer effektiv trans-

port av tømmer, og som sparer næringen for millioner av kro-

ner i året. Bedre rammebetingelser for produksjon av avan-

sert biodrivstoff har resultert i beslutninger om å etablere

demonstrasjonsanlegg i Norge.  

Styret vil understreke at skogeiersamvirket selv tar et stort

ansvar for å utvikle næringen. Viken Skog, Glommen Skog,

AT Skog, Mjøsen Skog og Allskog har gått sammen om å eta-

blere selskapet Norsk Skogkapital AS. Selskapet har som for-

mål å være en felles satsing for investeringer i industri som

har norsk tømmer som innsatsfaktor. Norsk Skogkapital AS

vil være et operativt investeringsselskap, som vil gjennomføre

mulige investeringer på vegne av andelslagene. 

Styret prioriterte i 2017 arbeidet med å gi innspill til utar-

beidelse av partiprogrammene, som legger føringer for de nes-

te fire årene. Vi ser at arbeidet gir resultater, og at det er mye

positivt om skog- og trenæringen i partienes programmer. 

Styret prioriterer hvert år å gi innspill til regjeringens

arbeid med nytt statsbudsjett. Styret er glad for at regjeringen

har gjort flere tiltak som er viktige for næringen. Ikke minst

har regjeringen hatt en sterk satsing på utbedring av infra-

struktur, noe som har stor betydning for næringens kostna-

der. 

I året som gikk har det også kommet tydelige fram hvor

viktig det er å samarbeide med andre lands skogeierorganisa-

sjoner. Den europeiske skogeierorganisasjonen (CEPF) har

gjort en viktig jobb knyttet til EUs oppfølging av Parisavtalen

og bokføring av utslipp og opptak fra skog (omtalt som

LULUCF). Uten CEPFs innsats ville mulighetene for å øke

avvirkningen i Norge bli sterkt begrenset. Skogeierforbundet

har hatt et nært samarbeid med CEPF om denne saken.

S

Innledning
2017 har vært et innholdsrikt år for skog- og trenæringen. Utviklingen går i riktig 
retning på mange områder. Styret har gitt prioritet til arbeidet med stabile og forutsigbare
rammebetingelser for næringen.  Skogeierforbundets næringspolitiske program, sammen
med styrets behandling av organisasjonsutvalgets innstilling til prioriterte arbeidsområder,
gir grunnlaget for hvilke saker Skogeierforbundet skal arbeide med.  
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kogeierforbundet har i løpet av 2017 finansiert opp

og igangsatt flere prosjekter med formål å sikre gode

rutiner og effektive verktøy for oppfølging av krav i

miljøsertifiseringen. Det utvikles blant annet et sys-

tem for å overvåke nøkkelbiotoper og verktøy for å

legge endringer i nøkkelbiotoper direkte inn i offentlige data-

baser. Det er også startet opp et arbeid med faggrunnlag for

håndtering av forekomster av truete arter i skog. Prosjektene

vil etter vår vurdering bidra til å styrke offentlige myndighe-

ters og allmennhetens tillit til miljøsertifiseringen. Skogeier-

forbundet har også vært sentral i utarbeidelsen av nytt studie-

hefte i Norsk PEFC Skogstandard,

som ble utgitt i 2017. Studieheftet er

grunnlaget for Skogkurs sin opplæ-

ring og kursing av andelslagenes

ansatte, entreprenører og skogeiere i

Norsk PEFC Skogstandard.

Skogeierforbundet har i 2017

utarbeidet en felles metodikk for

vurdering av kvalitet og behov for

revisjon av miljøregistreringer.

Metodikken skal sikre en enhetlig

vurdering hos alle PEFC sertifikatholdere. Praktisk talt hele

det norske skogbruket er PEFC-sertifisert. Denne sertifisering-

en er avgjørende for å sikre avsetning av tømmer i markedet,

og det er etter styrets mening svært viktig å styrke PEFCs posi-

sjon i markedet. Styret er derfor opptatt av at PEFC Norge leg-

ger økt vekt på dette arbeidet gjennom å sette i gang et eget

markedsprosjekt.

Hos enkelte markedsaktører er det en klar preferanse for

FSC-sertifisering. For at skognæringen skal kunne utnytte dis-

se markedene er omtrent 100 skogeiendommer både PEFC- og

FSC-sertifisert. Snaut 5 % av tømmerkvantumet leveres som

FSC-sertifisert. I tillegg er det etterspørsel etter FSC controlled

wood i dette markedet.

Norges Skogeierforbund har derfor deltatt aktivt i utvikling-

en av en nasjonal ordning for å kunne levere FSC Controlled

Wood og en nasjonal FSC-standard som grunnlag for FSC-serti-

fiseringen. Styret er fornøyd med at det i 2017 ble oppnådd en

nasjonal konsensus om kravene til FSC Controlled Wood. Vi

håper også at det skal være mulig å få til en enighet om en

akseptabel nasjonal standard i løpet av det kommende året.

Naturtypekartlegging 7
Styret mener at måten naturtypekartleggingen i Norge skjer på

er svært viktig, både med tanke på skogeierens mulighet for å

utøve sin næring, og for tilliten til forvaltningen. Styret mener

derfor det er svært viktig å få et etterprøvbart system for

offentlig kartlegging av naturtyper i skog, med klart definerte

mål for kartleggingen. Det var derfor gledelig at Stortinget i

2015 vedtok at systemet for inndeling av Natur i Norge (NiN)

skal legges til grunn for all offentlig kartlegging av natur. Mil-

jødirektoratet ble gitt i oppdrag å utvikle ny metodikk for kart-

legging og verdisetting av naturtyper. Skogeierforbundet har i

denne prosessen hatt en tett dialog med Miljødirektoratet. Det

var derfor svært skuffende at metoden som ble «ferdigstilt» i

2017 i stor grad var en videreføring av eksisterende metodikk.

Det var ikke gjennomført et objektivt utvalg av naturtyper.

Verdisettingsmetodikken vil gi store naturtyper høy verdi uten

at dette er faglig forankret. Vi opplever at Miljødirektoratet

erkjenner at det er svakheter ved det foreslåtte systemet og

derfor vil gjøre en ny og helhetlig gjennomgang av naturty-

pene. Til tross for Skogeierforbundets tydelige innvendinger

har Miljødirektoratet tilrådt at det kan startes kartlegging

etter ny metodikk i påvente av dette arbeidet. Skogeierforbun-

det vil fortsette å jobbe opp mot miljøbyråkratiet for å få til et

etterprøvbart system for naturtypekartleggingen, som ikke leg-

ger uhensiktsmessige begrensninger på skogbruket.

Skogeierforbundet har tillit til Natur i Norge-systemet og

har jobbet for å implementere systemet i metoden for miljøre-

gistrering i skog. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 2017. 

Råderett:
Styret understreker at Norge driver et av verdens mest miljø-

vennlige skogbruk. Skogbruket tar selv et stort ansvar for å

utvikle og håndheve standarder for god skogsdrift, ikke minst

gjennom sertifiseringsordningen. Skogeierne tar et stort

ansvar, og det er viktig at myndighetene ikke undergraver det-

te arbeidet med unødvendig detaljregulering, dobbeltregule-

ring og rapporteringer. Styret understreker betydningen av at

kartlegging av miljøverdier baseres på vitenskapelig grunnlag.

Videre må retten til å råde over eiendommen, innebære rett til

å utnytte selve grunnen og de ressursene som finnes på eien-

dommen. Styret mener det er viktig at Stortingets rovdyrforlik

følges opp, og at konsekvensene for den næringsmessige utnyt-

tingen av utmarka blir minst mulig. 

ÅRSRAPPORT 2017
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Marisko er en av våre flotteste blomster og den er fredet. Den blir
også kalt fruesko og olavsbolle. Marisko er knyttet til kalkrik og lyså-
pen lågurtskog. Marisko finner du på Østlandet, Nordmøre, Trøndelag
og mye av Nord-Norge. Den er funnet opp til Porsanger i nord. Her er
den fotografert i Strykenåsen naturreservat. Fotograf: Kim Abel



Ulv 
Etter at tidligere miljøvernminister Vidar Helgesen stoppet

ulvejakten i desember 2016, har debatten rast. Norges Skogeier-

forbund har hatt en tett oppfølging av ulvesaken i 2017. Vi har

bidratt med faglige innspill mot miljøbyråkratiet, i debatten i

media, samtidig som vi har engasjert viktige juridiske fagmiljø-

er i to seminarer som var rettet mot stortingspolitikere. Som

resultat fikk vi et utvidet hjemmelsgrunnlag for uttak av ulv

gjennom en endring av rovviltforskriften. Det betyr at rovvilt-

nemdene kan vedta lisensjakt, ikke bare på grunnlag av fare

for tap av husdyr, men også av hensyn til folks frykt, jaktinte-

resser og andre distriktspolitiske interesser. Det nye hjemmels-

grunnlaget ble brukt til å vedta uttak av ulverevirene i Julussa

og Osdalen. Det gjenstår å få miljøbyråkratiet til å etterleve

Stortingets vedtak om en forvaltning av ulv også innenfor ulve-

sonen når bestandsmålet er oppfylt.

Skogeierforbundet har også vært partshjelp for staten i

WWF sine søksmål i ulvesaken. Ulvesaken har vært ressurs-

krevende i 2017, men styret er tilfreds med at vi har fått stort

gjennomslag i saken.

Skog og klima
Tidlig i 2017 kjørte Aftenposten en «kampanje» mot biodriv-

stoff. Styret oppfatter likevel at forståelsen for at et aktivt skog-

bruk med vekt på økt produksjon, uttak og bruk av trevirke er

bra for klimaet, har styrket seg i løpet av året. Dette gjelder

spesielt i det politiske miljøet og hos de ansvarlige myndighe-

tene. En betydelig innsats fra Skogeierforbundet både gjennom

media og mot det politiske miljøet, bidro sterkt til dette. 

Styret vil likevel understreke betydningen av å videreføre

og styrke arbeidet med å nå ut med våre budskap og fakta om

skog og klima. Det er viktig at dette gjøres som et felles løft i

hele skogeiersamvirket, og sammen med andre, blant annet

Skogselskapet.

Regjeringen har varslet at den ønsker å slutte seg til EUs fel-

les gjennomføringsmekanisme for å redusere utslippene av kli-

magasser i tråd med Parisavtalen. EU-kommisjonens opprinne-

lige forslag til forpliktelser og regneregler for opptak og utslipp

av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF), ville kunne

virke sterkt begrensende på mulighetene for å utnytte skogres-

sursene i Norge. Takket være en stor innsats fra den nordiske

og europeiske skogeierorganisasjonen har det vedtatte regel-

verket blitt noe bedre. Regelverket gir Norge et handlingsrom

ved beregning av opptak og utslipp i sektoren som gjør det

mulig å realisere den norske skogens potensial for verdiska-

ping og klima. Styret forutsetter at regjeringen utnytter dette

handlingsrommet. 

Frivillig vern av skog 2017 6
Vi har et ansvar for å bidra med nok virke for å få til det grøn-

ne skiftet. Skogeierforbundet mener det er viktig å ha et faglig

grunnlag for hvilke områder og hva slags kvaliteter som skal

vernes, og mener 10 prosent-målet ikke er faglig begrunnet.

Styret mener det er oppsiktsvekkende at vedtaket om å verne

10 prosent av skogen ble gjort uten noen vurdering av hva en

vil oppnå ved et slikt omfattende vern, hvilke kostnader dette

vil påføre staten og hvilke konsekvenser det vil ha for avvirk-

ningen og skognæringens muligheter for å bidra til det grønne

skifte. Styret er tilfreds med at det er bred politisk enighet om

ordningen med frivillig vern. En ordning som bygger på frivil-

lighet underveis i hele prosessen, er mye bedre enn den situa-

sjonen vi hadde tidligere, da staten overstyrte skogeieren. Sty-

ret har merket seg at det er stor oppslutning om ordningen
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2017 ble et rekordår for skogvern. Norske skogeiere bidro til at
91 områder ble vernet som naturreservat gjennom ordningen
frivillig vern av skog. Foto: (©) Kim Abel/Naturarkivet



også blant skogeiere. I 2017 ble det vernet mer skog enn noen

gang tidligere. Rekordbevilgningen på 442 millioner kroner

resulterte i vern av til sammen 115 områder, der 91 av disse

ble vernet gjennom ordningen frivillig vern av skog. 

Etter at ordningen med frivillig vern ble innført i 2004 har

450 naturreservater blitt opprettet med en samlet størrelse på

1,5 millioner dekar. Dette betyr at gjennomsnittsarealet for

naturreservater vernet gjennom ordningen er 3300 dekar sto-

re, der disse i gjennomsnitt inneholder 1900 dekar produktiv

skog. Skogvernarbeidet ute i andelslagene blir stadig mer

omfattende. Sterkt økende bevilgninger de siste årene setter

press på arbeidsformen og gjør det krevende å fremskaffe nok

arealer på kort tid slik at bevilgningene blir brukt opp. Ved

utgangen av 2017 er 4,5 % av skogarealet i Norge vernet som

naturreservat eller nasjonalpark.

I 2016 vedtok Stortinget at 10 prosent av skogen i Norge skal

vernes. I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St.

162 S (2016-2017), Verdier i vekst, pekte komiteen på at vernet

må gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige kon-

sekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det

grønne skiftet.

På oppdrag fra Miljødirektoratet ble det norske skogvernet

evaluert i rapporten «Evaluering av norsk skogvern i 2016»,

som ble publisert i mai 2017. Norges Skogeierforbund er positi-

ve til at skogvernet evalueres, men mener mandatet for evalu-

eringen ble for snevert og derfor ikke svarte på flere viktige

punkter. Skogeierforbundet mente derfor at rapporten både

ble mangelfull og hadde for snever avgrensing av faktagrunn-

laget til at den kan brukes som eneste grunnlag i prioritering-

en for det videre skogvernet. Skogeierforbundet har tatt dette

opp med Miljøverndirektoratet, og forutsetter at neste evalue-

ring blir gjort på en annen måte.
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Styrets beretning

ransport har vært et viktig satsingsområde for Skog-

eierforbundet over tid, og styret ga også i 2017 arbei-

det med transport høy prioritet. Arbeidet har gitt god

politisk uttelling. 

Ved behandlingen av skogmeldinga, «Verdier i

vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring», ga Stortinget

full tilslutning til regjeringens forslag om å etablere en til-

skuddsordning for fjerning av flaskehalser på fylkesvegnettet,

det såkalte bruprogrammet. Forslaget ble fulgt opp gjennom

Nasjonal transportplan (NTP), og det ble vedtatt å etablere et

program med en total ramme på 300 mill. kr over 6 år. Dessver-

re ble det ikke satt av midler til bruprogrammet i statsbudsjet-

tet for 2018. Styret har merket seg at det har kommet klare poli-

tiske signaler om at det skal komme midler til bruprogram i

revidert nasjonalbudsjett 2018. 

Fra våren 2016 til høsten 2017 har andelen riksveger som

kan trafikkeres med 60 tonns tømmervogntog økt fra 88 til 92 %.

Tilsvarende tall for fylkesveger økte fra 30 til 41 % og for kom-

munale veger fra 7 til 9 %. Det er fortsatt et stort potensial for

oppskriving av kommunale veger. Dette er tiltak som i stor

grad kan gjennomføres uten samfunnsmessige kostnader.

Oktober 2017 var den første måneden hvor mer enn halvparten

av transporten gikk med 60 tonns lass. 

Skogeierforbundet har fått utviklet et verktøy for flaske-

halsanalyser, som inneholder informasjon om hvor store volu-

mer som er transportert på ulike deler av vegnettet. Dette

verktøyet vil forenkle arbeidet med å finne de bruene som det

er viktigst å forsterke. 

Ved behandlingen av skogmeldinga fattet Stortinget også

vedtak om å be regjeringen gjennomføre en prøveordning for

tømmervogntog med totalvekt opp til 74 tonn. I Finland og 

Sverige har det pågått utviklingsprosjekter med kjøretøyer

med flere aksler og økt totalvekt i mange år. Med flere aksler

er det mulig å kjøre større lass uten at slitasjen på vegnettet

øker, og dermed effektivisere transportene. Skognæringen får

nå anledning til å prøve ut slike kjøretøyer. Arbeidet med prø-

veordningen vil bli startet opp i 2018. 

Inn mot framleggelsen av stortingsmeldingen om Nasjonal

transportplan 2018-2029 og behandlingen av den, la Skogeier-

forbundet stor vekt på informasjon om de tiltak som kan effek-

tivisere tømmertransporten på jernbane. Behandlingen av

NTP førte til vedtak om å gjennomføre en pakke med tiltak for

å fremme godstransporten på bane, og i denne pakka ligger det

flere tiltak som har stor betydning for tømmertransporten i

Innlandet (Godspakke Innlandet). 

Sammen med andre aktører i vår næring og flere nærings-

livsaktører i Nord-Norge, ble det i 2017 innledet et samarbeid

for å synliggjøre jernbanens muligheter på de lange transpor-

tene nord-sør i Norge, og videre mot Sverige og Kontinentet. 

Skogeierforbundet har de siste årene gjennomført flere

arrangementer i samarbeid med politisk ledelse i Samferdsels-

departementet. I 2017 var samferdselsminister Ketil Solvik-

Olsen én av foredragsholderne på Skog og Tre. 

Industrielle rammevilkår
Norske Skog
Papir- og treforedlingskonsernet Norske Skog lyktes ikke med

å få tilstrekkelig tilslutning om en frivillig avtale om nedskri-

ving av selskapets gjeld med kreditorene, og morselskapet Nor-

ske Skog ASA ble slått konkurs høsten 2017. Driften ved selska-

pets to norske anlegg går med overskudd og går som normalt. 

Styret har det siste året brukt vesentlig tid og ressurser på å

skaffe seg oversikt over og diskutere situasjonen i konsernet.

En ekstern konsulent har vært engasjert for å foreta en selv-

stendig verdivurdering av konsernet. Sentrale representanter i

og utenfor konsernet og de to norske virksomhetene har vært

konsultert. 

Det er andelslagene som har ansvaret for de markedsmessi-

ge og kommersielle sakene. Forbundet har således fungert som

en arena for diskusjon og tilrettelegging. Hovedansvaret for

den videre oppfølgingen ble høsten 2017 overført til andelsla-

gene som trekker på forbundets ressurser ved behov. 

Norsk Skogkapital AS
Allskog, AT Skog, Viken Skog, Mjøsen Skog og Glommen Skog

gikk høsten 2017 inn med 250 000 kroner hver i etableringen av

Norsk Skogkapital AS. Styreleder er Olav Veum (styreleder i

AT Skog) og fungerende daglig leder er Anders Roger Øynes

(daglig leder i AT Skog). 

Norsk Skogkapital gir andelslagene en struktur for syste-

matisk å vurdere ulike investeringsmuligheter. Dersom det

blir aktuelt for deler av skogeiersamvirket å gå inn som inves-

tor i konkrete selskap, alene eller i samarbeid med andre aktø-

rer, er det aktuelt å etablere egne strukturer for dette. 
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Satsing på biodrivstoff 
Styret har vært opptatt av å skape markeder for skogsråstoff.

Å utvikle et marked for biodrivstoff har vært en hovedpriori-

tering. Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for

2017 å øke omsetningskravet for biodrivstoff med et eget krav

til andelen avansert biodrivstoff, som blant annet kan lages av

trevirke. Avansert biodrivstoff skal telle dobbelt i omsetnings-

kravet. Vårt viktigste innspill siden dette vedtaket har vært

behov for langsiktige og forutsigbare rammebetingelser fram

til 2030. Dette har i stor grad blitt innfridd i året som har gått. I

Nasjonal transportplan er det satt mål om 30% innblanding av

biodrivstoff i luftfarten i 2030, og 40% innblanding i nærskips-

farten i 2030. I Jeløya-plattformen har regjeringen lagt opp til

at omsetningskravet i veitrafikken skal økes til 40% i 2030. Det

er også svært gledelig at Statkraft og Södra i desember 2017

besluttet å investere 500 millioner kroner i et demonstrasjons-

anlegg på Tofte. 

Bruk av tre i bygg 7
Skogeierforbundet har intensivert arbeidet med å legge til ret-

te for økt bruk av tre i bygg. Gjennom tett samarbeid med

andre aktører som jobber på feltet, har vi begynt et målrettet

arbeid for å fjerne barrierer for å bygge mer i tre. Dette dreier

seg i hovedsak om å utnytte handlingsrommet til å stille kli-

ma- og miljøkrav i offentlige anskaffelser, samt å inkludere

krav til materialer i byggteknisk forskrift og andre relevante

standarder. Det er nå flertall i Stortinget for å stille strenge

klima- og miljøkrav til regjeringskvartalet, og til at tre skal

være et hovedelement der. 

Bruk av aske fra skog
Styret har engasjert seg i å få på plass juridiske rammevilkår

som muliggjør bruk av treaske som gjødsel i skog- og jordbru-

ket. Treaske fra industri og biobrensel må i dag deponeres.

Skogeierforbundet har i 2017 utarbeidet faggrunnlag og har

hatt møter med både Klima- og miljødepartementet og etats-

gruppen som for tiden reviderer gjødselvareforskriften.

Tilbakemeldinger fra etatsgruppen tilsier at vi kan få en hen-

siktsmessig regulering av bruk av treaske i løpet av 2018.

Skattekredittordning for skogeiere
Styret har over tid arbeidet med forslag om å innføre en skatte-

kredittordning for skogeiere, for å bidra til å reise kapital til

investeringer i skognæringen. Ved behandlingen av skogmel-

dingen ba stortingsflertallet regjeringen om å komme tilbake

med et forslag til en slik ordning med skattekreditt for skog -

eiere som investerer i skogindustri. 

Skogeierforbundet kom med flere innspill til Finansdeparte-

mentet i denne saken om hvordan ordningen kunne utformes.

Også Verdikjeden skog og tre ønsket at det skulle etableres en

skattekredittordning for skogeiere. Da regjeringen fremmet

forslag til statsbudsjett for 2018, ble det klart at den ikke ville

komme med noe forslag til skattekredittordning. Etter en grun-

dig vurdering besluttet styret å ikke gå videre med saken. 

Kommunikasjonsarbeidet:
Styret har ønsket å prioritere opp kommunikasjonsarbeidet,
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og ønsker å legge større vekt på å nå ut til allmennheten. Høs-

ten 2017 ble det ansatt en ny medarbeider på dette feltet, noe

som blant annet har ført til større aktivitet på Skogeierforbun-

dets Facebook-side. Det er videre satt i gang arbeid med en

kommunikasjonsstrategi som retter seg mot allmennheten.

Hele skogeiersamvirket er involvert i utarbeidelsen av strate-

gien, som skal vedtas av styret i mars 2018. 

Ny nettside:
Styret har lagt vekt på at Skogeierforbund må kommunisere

via flere kanaler. Magasinet Skog går ut til så godt som alle

eiere i skogeiersamvirket, og leses av om lag 100 000 personer.

Samtidig blir nett og sosiale medier stadig viktigere. Styret er

tilfreds med Skogeierforbundets nye nettside, som ble lansert i

starten av 2017. 

Samarbeid med andre:
Styret mener det er viktig å samarbeide med andre aktører på

det næringspolitiske området, da dette ofte gir større gjennom-

slag. Skogeierforbundet har en rekke samarbeidspartnere og

nedenfor nevnes noen sentrale samarbeidsarenaer. Vi opple-

ver ofte at det er svært effektivt å samarbeide med andre om

konkrete enkeltsaker. 

Skogeierforbundet har et godt samarbeid med Bondelaget
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om en rekke saker. Rovdyrforvaltning har vært svært sentralt

i året som gikk. Landbrukets rolle i klimaarbeidet (inkludert

LULUCF-saken) og skatt er andre temaer vi har jobbet sammen

om, og som vi ser konkrete resultater av.

Vi har også hatt et godt samarbeid med NHO Mat og Drikke,

Statskog og Norskog på noen utvalgte områder, der Statskog og

NHO Mat og Drikke har bidratt med økonomisk støtte. Dette

gjelder transport, skatt og saker som berører biologisk mang-

fold. Skogeierforbundet har også et godt samarbeid med 

Norskog om sertifiseringsspørsmål. 

Skogeierforbundet har etablert et tettere samarbeid med

NIBIO, og har også et godt samarbeid med LO og NHO, både

gjennom verdikjedesamarbeidet og i konkrete enkeltsaker. 

Verdikjedesamarbeidet Skog og Tre
Verdikjeden Skog og Tre består av repre-

sentanter fra alle aktørene, og har samar-

beidet i mange år. Gjennom dette samarbei-

det kan næringen fronte felles syn og ta ini-

tiativ i saker av interesse for hele verdikje-

den. I påvirkningsarbeidet er det en styrke

at næringen på denne måten framstår som

samlet. Skogeierforbundet ser et større potensial for å få bedre

samarbeid i Verdikjeden Skog og Tre, og vi ønsker å styrke

verdikjedesamarbeidet ytterligere.

Nordisk skogeiersamarbeid - NSF: 
De nordiske skogeierorganisasjo-

nene arbeider godt sammen om

saker av felles interesse, og det

holdes et nordisk rådsmøte hver

september. Dansk Skovforening

hadde formannskapet fram til

september 2017. Da overtok Nor-

ge lederskapet. Hovedsakene på

møtet var forslaget fra EU-kom-

misjonen om hvordan skogen

skal regnes inn i klimaregnskapet (LULUCF) og forslaget om

bærekraftskriterier for fast biomasse. Dette vil også bli hoved-

temaer for vårt ordførerskap. De nordiske skogeierorganisasjo-

nene har lagt ned et stort arbeid i disse sakene, som vil ha

avgjørende betydning for bruk av skogens ressurser. Norge

har også ønsket å løfte fram skogens betydning i klimasam-

menheng. Dette arbeidet resulterte i at Nordisk ministerråd

hadde skog og klima som et av flere temaer på et møte i 

Ålesund i juni 2017, og det er utarbeidet en brosjyre om de nor-

diske skogers betydning for klimaet. 

Europeisk skogsamarbeid - CEPF
Den europeis-

ke organisa-

sjonen for

familieskog-

bruket, for-

kortet CEPF,

jobber med saker på EU-nivå. Også CEPF har jobbet intenst

med forslaget fra EU-kommisjonen om hvordan skogen skal

regnes inn i klimaregnskapet (LULUCF) og forslaget om bære-

kraftskriterier for fast biomasse. Et systematisk og hardt lob-

by-arbeid har resultert i at de forslagene som ville fått verst

konsekvenser for skognæringen, er fjernet. De nordiske skog-

eierorganisasjonene, inkludert Skogeierforbundet, har gitt vik-

tige innspill i dette arbeidet. Styret mener at disse sakene klart

viser betydningen av å ha en nordisk og en europeisk organisa-

sjon som kan ivareta våre interesser.

CEPFs årsmøte ble holdt i Sverige i juni 2017. Olav A. Veum

er varamedlem til CEPF-styret med fast møterett fra høsten

2017.

Globalt skogeiersamarbeid – IFFA:
Familieskogbruket har

også en global organisa-

sjon, International

Family Forestry Allian-

ce (IFFA), som er

familie skogbrukets tale-

rør i internasjonale

fora. IFFA har blant annet vært medarrangør i flere konfe-

ranser for å få etablert skogeierorganisasjoner i flere land.

Målet er å hjelpe lokalbefolkningen til en bedre organisering

og en bærekraftig bruk av skogen. Arbeidet blir høyt verdsatt

av FNs matvareorganisasjon (FAO). FN anser familieskog-

bruket og etablering av produsentorganisasjoner for å være

en god måte å organisere skogbruket på. I mange land er det

ofte høyst uklart hvem som eier jorda/skogen, og mange ste-

der er det ingen som tar ansvar for blant annet å plante ny

skog etter hogst. 

Norges Skogeierforbund tok for fem år siden på seg oppga-

ven å være sekretariat for IFFA for en periode av to år. Perio-

den ble forlenget, og etter fem års innsats blir nå sekretariats-

arbeidet overtatt av andre. 

Styrets beretning
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Styrets beretning

Nye medarbeidere i Skogeierforbundet
Skogeierforbundet har ansatt tre nye rådgivere:

Erlend Grøner Krogstad er ansatt som rådgiver for industri-

elle rammevilkår, biodrivstoff og grønne markeder. Erlend

kommer fra Klima- og miljødepartementet, der han jobbet

med klimaforhandlinger og grønn konkurransekraft. Han har

doktorgrad i statsvitenskap fra Oxford-universitetet.

Ida Aarø er nyutdannet fra NMBU og skal primært jobbe med

skog og klima og med frivillig vern. Ida vant prisen for beste

masteroppgave i skogfag for 2017.

Hanne Røn Arntsen er ansatt som kommunikasjonsrådgi-

ver. Hun er utdannet ved høgskolen i Volda og har lang erfa-

ring fra NRK. Hanne skal blant annet jobbe med sosiale medi -

er, nettside og kommunikasjonsstrategi.

Administrasjon og økonomi
Skogeierforbundets administrasjon er delt i Norges Skogeier-

forbund og et heleid datterselskap, Skogeierforbundets Ser-

vicekontor AS. Arbeidsmessig sees virksomheten som en

enhet, men den er atskilt regnskapsmessig. Skillet er gjort for å

klargjøre skatte- og avgiftsmessig virksomhet. Det presenteres

derfor både regnskap for Skogeierforbundet og et konsolidert

regnskap der datterselskapet er tatt med.

I Skogeierforbundet har det i 2017 vært 2,8 årsverk. Skog-

eierforbundets Servicekontor AS har hatt 11 årsverk. Etter sty-

rets oppfatning er arbeidsmiljøet i administrasjonen godt. Det

har ikke vært ulykker eller skader. 

Det var 0 sykefraværsdager i Skogeierforbundet i 2017. I den

samlede virksomheten har sykefraværet vært 77 dagsverk, til-

svarende 2,2 % av total arbeidstid. Virksomheten belaster ikke

det ytre miljøet.

Skogeierforbundets styre har en kvinneandel på 25 prosent,

og det er en kvinne (25 %) i organisasjonens ledergruppe. Både

styret og administrasjonen arbeider bevisst for å fremme like-

stilling i organisasjonen.

Skogeierforbundets regnskap for 2017 er satt opp under for-

utsetning av videre drift og med et overskudd på kr 1.273.976,-.

Det konsoliderte regnskap har et positivt resultat etter finans

og skatt på kr 1.787.969,-. 

Økonomien har hatt en svært positiv utvikling de siste

årene og har blant annet gjort organisasjonen i stand til å

begynne tilbakebetaling av det ansvarlige lånet på 7,5 mill. kr.

som ble gitt av skogeierandelslagene i 2010. Første avdrag på

1,5 mill. ble betalt i 2017 og hele gjelden skal etter planen gjøres

opp i løpet av fem år.    

Styret er tilfreds med at det er god økonomistyring og god

kostnadskontroll. Skogeierforbundet har nå en positiv egenka-

pitalandel, og betaler ned på gjelden til andelslagene. Styret

understreker at dette gir Skogeierforbundet forutsigbarhet og

handlekraft.

Styret foreslår at årets resultat på kr 1.273.976,- avsettes til

annen egenkapital.
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Ansatte i Norges Skogeierforbund 2017

Erik Lahnstein
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

frem til 10. april 2018

Dag Skjølaas
RÅDGIVER

Transport/infrastruktur,
planteforedling.
+47 975 96 329

dag.skjolaas@skog.no

Ellen Alfsen
DIREKTØR KOMMUNIKASJON
OG SAMFUNNSKONTAKT

Næringspolitikk, eiendomsrett,
skatt, internasjonalt arbeid.

+47 909 31 965
ellen.alfsen@skog.no

Erlend Grøner Krogstad
RÅDGIVER

Industrielle rammevilkår, bio-
drivstoff, grønne markeder

+47 950 58 744
erlend.krogstad@skog.no

Hanne Røn Arntsen
KOMMUNIKASJONS -

RÅDIGVER
Kommunikasjonsstrategi,

mediekontakt, nettside, sosiale
medier.

+47 959 61 338
hanne.arntsen@skog.no

Hans Asbjørn Sørlie
RÅDGIVER

Skog og miljø, skogøkonomi.
+47 971 82 857

hans.asbjoern.soerlie@skog.no

Ida Aarø
RÅDGIVER

Frivillig vern, skog og klima
+47 905 41 052

ida.aaro@skog.no

Nils Bøhn
DIREKTØR SKOGOGAREAL -
TILKNYTTET VIRKSOMHET
Rammebetingelser, skog og

klima, skogpolitikk.
+47 905 44 565

nils.boehn@skog.no

Svein M. Søgnen
RÅDGIVER

Frvillig vern, biologi, skog og
miljø.

+47 913 94 350
svein.soegnen@skog.no

Thomas Husum
RÅDGIVER

Skogsertifisering/PEFC,
Skogtiltaksfondet, marked.

+47 906 05 204
thomas.husum@skog.no

Unni Ingrud
KONTORLEDER

Administrasjon, abonnement
Magasinet Skog.
+47 900 43 798

unni.ingrud@skog.no

ØyvindWang
ADMINISTRASJONSSJEF

Økonomi/regskap,
personal, organisasjon.

+47 916 98 857
oyvind.wang@skog.no

Åsmund Lang
REDAKTØR

Redaktør Magasinet Skog.
+47 930 28 613

asmund.lang@skog.no

Gina Aakre
JOURNALIST

Journalist i Magasinet Skog.
+47 928 79 847

gina.aakre@skog.no

Roar Ree Kirkevold
JOURNALIST

Journalist i Magasinet Skog.
+47 908 27 397

roar.ree.kirkevold@skog.no

Olav A. Veum
ARBEIDENDE STYRELEDER

fra 10. april 2018
+47 901 38 998

olav.veum@skog.no

STYRELEDER
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Skogeierforbundets styre 2017

1. rekke: Kari Mette Busklein, Olav A. Veum, Eilif Due, Ingunn Kjelstad
2. rekke: Olav Breivik, Ole Th. Holth, Terje Uggen, Halvor Brosvik, Erik Lahnstein
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Resultatregnskap  2017
Note Skogeier- Samlet NSF+ Skogeier- Samlet NSF

forbundet     Servicektr forbundet     + Servicektr

DRIFTSINNTEKTER 2017 2017 2016 2016

Kontingent / serviceavgift 3 5 955 886 17 016 820 5 961 803 16 940 865

Abonnements- og annonseinntekter 4 7 219 702 7 219 702 6 830 084 6 830 084

Honorarinntekter og andre salgsinntekter 5 12 810 8 150 040 116 434 6 626 360

Honorar mor/datter 603 600 0 588 000 0

Prosjektbidrag fra skogbrukets fond 0 356 266 800 200 1 166 866

Andre tilskudd prosjekter 1 240 000 1 240 000 1 884 000 1 884 000

Andre driftsinntekter 314 999 505 050 304 310 755 926

SUM  DRIFTSINNTEKTER 15 346 997 34 487 878 16 484 831 34 204 101

DRIFTSKOSTNADER

Variable kostnader "SKOG" 3 184 538 3 184 538 3 334 506 3 334 506

Info-matriell/profilannonser 6 589 7 542 6 529 6 529

Driftsandel andre organisasjoner 6 182 098 552 098 150 578 535 578

Kjøp av andre fremmede tjenester 776 395 8 686 888 1 683 718 8 722 121

Lønn- og honorar 7/8 6 802 442 11 949 232 6 830 549 11 231 303

Arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader 7 954 460 2 947 706 954 929 2 772 827

Andre personalkostnader 7 26 314 229 930 34 743 272 137

Kontorkostnader 843 260 2 850 358 770 889 2 868 425

Andre administrasjonskostnader 62 851 123 491 64 488 125 496

Reise- og møteutgifter 1 146 547 1 672 425 946 653 1 247 698

Bevilget bidrag og gaver 11 191 20 748 62 715 65 237

Avskrivning 11 0 255 631 0 255 631

Tap 17 204 17 204 4 020 4 020

DRIFTSKOSTNADER 14 013 891 32 497 791 14 844 319 31 441 508

DRIFTSRESULTAT 1 333 108 1 990 083 1 640 512 2 762 589

Finansresultat 9 -59 131 -35 344 -89 407 -69 296

Ekstraordinære poster 0 0 0

RESULTAT FØR SKATTER 1 273 976 1 954 739 1 551 105 2 693 293

Skatter 10 0 166 770 0 141 066

ÅRSRESULTAT 1 273 976 1 787 969 1 551 105 2 552 227

Forslag til disponering

Avsatt til annen egenkapital 1 273 976 602 091

Udekket tap 0 949 014

SUM 1 273 976 1 551 105

Årsregnskap

18 2017ÅRSRAPPORT



Årsregnskap

19 2017ÅRSRAPPORT

Balanse 31.12.2017
EIENDELER Note Skogeier- Samlet NSF Skogeier- Samlet NSF 

forbundet + Servicektr forbundet + Servicektr
2017 2017 2016 2016Varige driftsmidler

Kontorutstyr / inventar 11 0 402 349 0 657 980

Usatt skattefordel 7 064

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskaper 12 2 000 000 0 2 000 000 0

Investeringer i andre aksjer og andeler 13 3 017 808 3 017 808 3 017 808 3 017 808

Langsiktig utlån 267 000 267 000 267 000 280 000

Sum anleggsmidler 5 284 808 3 694 221 5 284 808 3 955 788

Omløpsmidler

Kundefordringer 54 159 54 159 142 625 416 500

Mellomværende med skogeierandelslagene 65 260 202 250 52 053 158 381

Mellomværende mor/datter 0 0 -131 456 0

Andre kortsiktige fordringer 86 073 86 073 91 095 105 438

Forskuddsbetalte kostnader 0 0 0 0

Bankinnskudd, kontanter o. l. 14 4 057 785 8 104 261 3 567 664 6 889 337

Sum omløpsmidler 4 263 277 8 446 743 3 721 981 7 569 656

SUM EIENDELER 9 548 085 12 140 964 9 006 791 11 525 444

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital 602 090 1 060 802 -949 014 -1 491 425

Årets resultat 1 273 976 1 787 969 1 551 105 2 552 227

Sum egenkapital 1 876 066 2 848 771 602 091 1 060 802

Gjeld

Ansvarlig lån 15 6 000 000 6 000 000 7 500 000 7 500 000

Utsatt Skatt 10 0 0 0 17 431

Kortsiktig gjeld

Betalbar skatt 10 0 191 265 0 123 635

Mellomværende mor/datter 631 561 0 0 0

Leverandør gjeld 321 221 687 153 239 447 866 329

Skyldig offentlige avgifter o. l. 431 410 1 053 825 388 073 869 869

Påløpne kostnader/forskuddsbet inntekter 287 826 1 296 900 277 179 1 043 368

Annen kortsiktig gjeld 0 63 047 0 44 009

Sum kortsiktig gjeld 1 672 019 3 292 190 904 699 2 947 210

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 548 085 12 140 964 9 006 791 11 525 444

Oslo 15. februar 2018

Olav Veum 
styreleder

Eilif Due Halvor L. Brosvik Terje Uggen Olav Breivik
nestleder

Ole Th. Holth Ingunn Kjelstad Kari Mette Busklein
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NOTER  TIL  REGNSKAPET

Note 1 Organisering

Norges Skogeierforbund arbeider med næringspolitiske spørsmål, i tillegg til å utgi magasinet SKOG og drive annen 

informasjonsvirksomhet. Norges Skogeierforbund har sitt kontor i Oslo.

Norges Skogeierforbund har et heleid datterselskapet Skogeierforbundets Servicekontor AS, som leverer tjenester til 

morselskap, skogeierandelslagene og virksomhet utenfor skogeiersamvirket.  Norges Skogeierforbund utarbeider 

også et konsolidert regnskap (konsernregnskap) med datterselskapet Skogeierforbundets Servicekontor AS.

Note 2 Regnskapsprinsipper
Regnskapet for Skogeierforbundet og datterselskapene er satt opp i samsvar med Regnskapslovens bestemmelser 

og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre 

eiendeler er  klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier 

lagt til grunn. Aksjer som er ment til varig eie og bruk, er klassifisert som anleggsaksjer og vurdert til anskaffelseskost. 

Aksjer som ikke er ment til varig eie og bruk er vurdert til markedsverdi ved årsskiftet. Varige driftsmidler vurderes til 

anskaffelseskost, men nedskrives når verdifallet forventes ikke å være forbigående.  Anleggsmidler med begrenset 

økonomisk levetid avskrives planmessig etter lineær metode. Varer og tjenester inntektsføres ved levering.  Inntekts-

føring av kontingenter og serviceavgift se note 3.

KKoonnsseerrnnrreeggnnsskkaappeett

Ved konsolidering er kontinuitet lagt til grunn. Alle interne transaksjoner er eliminert, herunder også egenkapital og gjeld.  

Note 3 Kontingent / serviceavgift

Tilknyttede skogeierandelslagene betaler kontingent til medlemsorganisasjonen Norges Skogeierforbund (til interesse-

politisk arbeid), og serviceavgift for tjenester utført av Skogeierforbundets Servicekontor AS. Serviceavgift og kontingent 

er av årsmøtet fastsatt til tilsammen kr. 2,0 pr  kbm tømmer omsatt til industrielle formål.   Styret har for 2017 vedtatt at 

denne skal fordeles med 70 øre til kontingent Skogeierforbundet  og kr. 1,30 i serviceavgift til Servicekontoret.

I 2017 har andelslagene omsatt 8,5 mill kbm tømmer til industrielle formål (8,4 mill kbm i 2016).

Note 4 Abonnement og annonseinntekter

Består av annonse- og abonnementsinntekter for tidsskriftet SKOG og internett.

2017 2016 2015 2014 2013

Andelslagenes kollektivabonnement 5 591 340        5 291 910        5 925 860               6 161 140 6 066 450

198 247           200 095           214 347                  229 520 224 157

1 430 115        1 338 079        1 578 606               1 706 781 1 988 885

SUM 7 219 702        6 830 084 7 718 813 8 097 441 8 279 492

Note 5  Offentlige tilskudd til prosjekter

Norges Skogeierforbund koordinerer noen prosjekter med ekstern finansiering der utviklingsarbeidet gjennomføres

i samarbeid med andelslagene og  forskningsinstitutter.  Det er ikke motatt offentlig støtte til prosjekter i 2017.

2017 2016 Ansvar

Landbruksdirektoratet 0 200 000 Servicekontoret AS

SUM 0 200 000

Direkte abonnementer

Annonseinntekt

NOTER  TIL  REGNSKAPET

Note 1 Organisering

Norges Skogeierforbund arbeider med næringspolitiske spørsmål, i tillegg til å utgi magasinet SKOG og drive annen 

informasjonsvirksomhet. Norges Skogeierforbund har sitt kontor i Oslo.

Norges Skogeierforbund har et heleid datterselskapet Skogeierforbundets Servicekontor AS, som leverer tjenester til 

morselskap, skogeierandelslagene og virksomhet utenfor skogeiersamvirket.  Norges Skogeierforbund utarbeider 

også et konsolidert regnskap (konsernregnskap) med datterselskapet Skogeierforbundets Servicekontor AS.

Note 2 Regnskapsprinsipper
Regnskapet for Skogeierforbundet og datterselskapene er satt opp i samsvar med Regnskapslovens bestemmelser 

og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre 

eiendeler er  klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier 

lagt til grunn. Aksjer som er ment til varig eie og bruk, er klassifisert som anleggsaksjer og vurdert til anskaffelseskost. 

Aksjer som ikke er ment til varig eie og bruk er vurdert til markedsverdi ved årsskiftet. Varige driftsmidler vurderes til 

anskaffelseskost, men nedskrives når verdifallet forventes ikke å være forbigående.  Anleggsmidler med begrenset 

økonomisk levetid avskrives planmessig etter lineær metode. Varer og tjenester inntektsføres ved levering.  Inntekts-

føring av kontingenter og serviceavgift se note 3.

Konsernregnskapet

Ved konsolidering er kontinuitet lagt til grunn. Alle interne transaksjoner er eliminert, herunder også egenkapital og gjeld.  

Note 3 Kontingent / serviceavgift

Tilknyttede skogeierandelslagene betaler kontingent til medlemsorganisasjonen Norges Skogeierforbund (til interesse-

politisk arbeid), og serviceavgift for tjenester utført av Skogeierforbundets Servicekontor AS. Serviceavgift og kontingent 

er av årsmøtet fastsatt til tilsammen kr. 2,0 pr  kbm tømmer omsatt til industrielle formål.   Styret har for 2017 vedtatt at 

denne skal fordeles med 70 øre til kontingent Skogeierforbundet  og kr. 1,30 i serviceavgift til Servicekontoret.

I 2017 har andelslagene omsatt 8,5 mill kbm tømmer til industrielle formål (8,4 mill kbm i 2016).

Note 4 Abonnement og annonseinntekter

Består av annonse- og abonnementsinntekter for tidsskriftet SKOG og internett.

2017 2016 2015 2014 2013

Andelslagenes kollektivabonnement 5 591 340        5 291 910        5 925 860               

198 247           200 095           214 347                  

1 430 115        1 338 079        1 578 606               1 706 781

SUM 7 219 702        6 830 084 7 718 813 8 097 441 8 279 492

Note 5  Offentlige tilskudd til prosjekter

Norges Skogeierforbund koordinerer noen prosjekter med ekstern finansiering der utviklingsarbeidet gjennomføres

i samarbeid med andelslagene og  forskningsinstitutter.  Det er ikke motatt offentlig støtte til prosjekter i 2017.

2017 2016 Ansvar

Landbruksdirektoratet 0 200 000 Servicekontoret AS

SUM 0 200 000
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Note 6  Driftsandel andre organisasjoner

Posten omfatter direkte tilskudd / kontingenter til organisasjoner og samarbeidsordninger fra Skogeierforbundet 

og Skogeierforbundets Servicekontor AS:

Skogeier Service- Skogeier- Service-

forbundet kontoret Konsernet forbundet kontoret

Trefokus 370 000         370 000   385 000   

IFFA 9 279               9 279   

CEPF - Europeisk skogeierorg 113 480          113 480   114 183            

Nordisk Brüsselkontor 59 339            59 339   36 395              

SUM 182 098         370 000         555522 009988   150 578   385 000   

Note 7  Lønns- og personalkostnader 

Skogeier-

forbundet Konsernet

Skogeier-

forbundet Konsernet

Lønninger / honorar 3 863 376      11 852 979         3 918 673         11 282 113   

Arbeidsgiveravgift 597 596         1 835 097           587 296            1 739 068   

Pensjonskostnader 358 169         1 113 904           367 633            955 169   

Personalkostnad innleid fra datterselskap 2 928 402      0   3 039 985         0   

Andre ytelser 41 173           330 388              51 917              445 201   

SUM 7 788 716   15 132 368   7 965 504   14 421 551   

Antall årsverk i 2017 har vært 2,8 i Skogeierforbundet og 12 i snitt i Skogeierforbundets Servicekontor. Til sammen  

14,8 årsverk i konsernet. Innleie av personell fra servicekontoret er ført som honorar i Skogeierforbundets regnskap.  

Skogeierforbundets honorar til styrets medlemmer utgjorde kr 732.250,- I tillegg kommer møtegodtgjørelse (tapt 

arbeids-fortjeneste) på kr 382.200,- og telefongodtgjørelse på kr 27.000,-.

Lønn og andre ytelser til Skogeierforbundets administrerende direktør utgjorde kr 1.402.658,-.

Adm. dir er med i samme pensjonsordning  som øvrige ansatte. Skogeierforbundet har ikke lån til ansatte.

Skogeierforbundet har kostnadsført kr 52.250,- for revisorhonorar 2017.  Revisorkostnaden i konsernet er kr 105.450,-.

Note 8 Pensjonskostnader og pensjonsmidler

Norges Skogeierforbund har plikt til å ha tjenestepensjon etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Organisasjonen 

oppfyller dette krav ved  en pensjonsforsikring som dekker pensjonsforpliktelsene. 

Skogeierforbundet er ikke tilknyttet AFP-ordningen.

Note 9 Finansresultat

Finansresultatet i morselskapet utgjør: 22001177 22001166

       Renteinntekter 27 455               25 669
       Rentekostnader -90 264              -118 994
       Aksjeutbytte 0 0
       Gevinst ved aksjesalg 0 0
       Tap ved aksjesalg 0 0
       Verdiendring markedsbaserte aksjer 0 0
       Andre finansinntekt / kostnader 3 678                  3 918
    SUM -59 132 -89 407

Note 10  Regnskapsmessig behandling av skatt

Skogeierforbundets Servicekontor AS er en skattepliktig enhet. Skogeierforbundets Servicekontor AS har en en 

skattekostnad i 2017 på kr 166.770,-.

201622001177

20162017
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Note 11 Varige driftsmidler

Norges Skogeierforbund/konsernet har følgende varige driftsmidler.
Opprinnelig 

anskaffelses-

verdi

Tilgang Avgang
Tidligere avskrevet 

gjenværende
Avskrevet 2017 Status

Arkivsystem 861 284          -                   0 -453 119 -172 356 235 809

Inventar 416 362          0 -166 544 -83 275 166 543

SUM 1 277 646       -                   -                   -619 663                -255 631 402 349             

Note 12 Skogeierforbundets datterselskaper

Eierandel i % Antall aksjer Pålydende Aksjekapital Kostpris

Skogeiernes Servicekontor AS 100 2 000   1 000   1 000 000   2 000 000   

Note 13  Andre aksjer og andeler

Skogeierforbundet har følgende aksjer og andeler:

TTiillkknnyytttteeddee sseellsskkaappeerr

Eierandel Antall aksjer Pålydende Bokført

TreFokus AS 34 % 67   67 000   67 000   

Andre aksjer og andeler

Antall aksjer Pålydende Bokført

Skog-Data AS 40   400   56 000   

Sikringsradioen AS 40   1 000   40 000   

Tun Media AS 556 068   139 017   66 728   

Agrikjøp AS 20   2 000   2 000   

iNatur AS 56   336 080   336 080   

Din Tur AS 950   1 900 000   1 900 000   

Skogbrukets Konferansesenter 224   896 000   550 000   

SUM 2 950 808   

Note 14  Bankinnskudd / kontanter

Av innestående i Skogeierforbundet er kr 207.775,- bundet på skattetrekkskonto.

Note 15  Ansvarlig lån

Norges Skogeierforbund har ansvarlig lån fra skogeierandelslagene på til sammen 6,0 mill. kr.  

Lånet  (som var på 7,5 mill kr)  betales ned over fem år med første avdrag på 1,5 mill betalt i 2017.

 Lånet er rentebærende med en rente tilsvarende 6 mnd NIBOR + 0,5%. 

Note 6  Driftsandel andre organisasjoner

Posten omfatter direkte tilskudd / kontingenter til organisasjoner og samarbeidsordninger fra Skogeierforbundet 

og Skogeierforbundets Servicekontor AS:

forbundet kontoret Konsernet forbundet kontoret

Trefokus 370 000         370 000   385 000   

IFFA

CEPF - Europeisk skogeierorg

Nordisk Brüsselkontor

SUM 182 098         370 000         552 098   150 578   385 000   

Note 7  Lønns- og personalkostnader 

Konsernet

Lønninger / honorar 3 863 376      11 852 979         3 918 673         11 282 113   

Arbeidsgiveravgift 597 596         1 835 097           587 296            1 739 068   

Pensjonskostnader 358 169         1 113 904           367 633            955 169   

Personalkostnad innleid fra datterselskap 2 928 402      0   3 039 985         0   

Andre ytelser 41 173           330 388              51 917              445 201   

SUM 7 788 716   15 132 368   7 965 504   14 421 551   

Antall årsverk i 2017 har vært 2,8 i Skogeierforbundet og 12 i snitt i Skogeierforbundets Servicekontor. Til sammen  

14,8 årsverk i konsernet. Innleie av personell fra servicekontoret er ført som honorar i Skogeierforbundets regnskap.  

Skogeierforbundets honorar til styrets medlemmer utgjorde kr 732.250,- I tillegg kommer møtegodtgjørelse (tapt 

arbeids-fortjeneste) på kr 382.200,- og telefongodtgjørelse på kr 27.000,-.

Lønn og andre ytelser til Skogeierforbundets administrerende direktør utgjorde kr 1.402.658,-.

Adm. dir er med i samme pensjonsordning  som øvrige ansatte. Skogeierforbundet har ikke lån til ansatte.

Skogeierforbundet har kostnadsført kr 52.250,- for revisorhonorar 2017.  Revisorkostnaden i konsernet er kr 105.450,-.

Note 8 Pensjonskostnader og pensjonsmidler

Norges Skogeierforbund har plikt til å ha tjenestepensjon etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Organisasjonen 

oppfyller dette krav ved  en pensjonsforsikring som dekker pensjonsforpliktelsene. 

Skogeierforbundet er ikke tilknyttet AFP-ordningen.

Note 9 Finansresultat

Finansresultatet i morselskapet utgjør: 2017 2016

       Renteinntekter 27 455               25 669
       Rentekostnader -90 264              -118 994
       Aksjeutbytte 0 0
       Gevinst ved aksjesalg 0 0
       Tap ved aksjesalg 0 0
       Verdiendring markedsbaserte aksjer 0 0
       Andre finansinntekt / kostnader 3 678                  3 918
    SUM -59 132 -89 407

Note 10  Regnskapsmessig behandling av skatt

Skogeierforbundets Servicekontor AS er en skattepliktig enhet. Skogeierforbundets Servicekontor AS har en en 

skattekostnad i 2017 på kr 166.770,-.
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