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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 ram-
mebetingelsene for skogeiere og skognæringen. Skogeierfor-
bundet er også det koordinerende ledd og et
serviceorgan for seks tilknyttede skogeierandelslag.

De seks skogeierandelslagene er spredt over hele landet
unntatt Finmark. Andelslagenes hoved oppgave er å sikre
avsetning av tømmer for eierne til best mulig pris. Av en
total tømmerinnmåling i Norge i 2018 på 10,9 mill. m3,
ble  8,9 mill. m3 - 82 % - omsatt gjennom andelslagene med
datterselskaper.

Andelslagene driver også utstrakt veiledning i faglige
spørsmål og kan ta på seg skogsdrifter for de andel-
seierne som ikke ønsker eller har mulighet til å
drive selv. Andelslagene er betydelige eiere i
skogindustri.
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vorfor skjer dette nå? Mange stusser

på den utviklingen vi ser. Var ikke

skognæringen nedleggingstruet? Er

ikke framtiden digital – hører ikke

trebaserte produkter fortiden til?

Svaret er åpenbart nei. Behovet for moderne bære-

kraftige produkter skaper store nye markeder for

tre som naturressurs. Skal vi møte forpliktelsene

som ligger i klimapolitikken og få til en reduksjon

av global oppvarming, må vi gå fra ikke fornybare

produkter til fornybare. Tre som råstoff represente-

rer løsningen på mange av disse utfordringene. Tre

som kan erstatte stål og betong i bygg, biodrivstoff

som kan erstatte fossilt drivstoff, bioplast kan

erstatte ikke nedbrytbar plast etc. Eksemplene er

mange – og nesten uansett hvilke samfunnsområ-

der vi ser på, kan tre være en del av løsningen. 

Dette har mange sett. Det bygges mer i tre og tre

brukes i større grad til energi. Papp er en fornybar

emballasje. For ikke å snakke om all innovasjon

som skjer innenfor vår sektor. Tre som råstoff til

dyrefor, tre brukt til framstilling av avanserte kje-

mikalier og materialer. Det er nesten bare fantasien

som setter grenser. 

Skogeierforbundet preges av denne utviklingen –

på godt. Det er enklere å jobbe for å legge til rette

for en industri som har framtiden foran seg. Kunn-

skapen om vår næring øker blant landets beslut-

ningstakere. 

Det betyr ikke at alt er rosenrødt. Kampen om

sannheten – bruk eller vern – hva er best, er utrolig

nok fremdeles en aktuell diskusjon. Vi opplever sta-

dig krefter som vil legge begrensninger på vår

næring. Som mener skog bør tas ut av et kretsløp og

settes på lager – fremfor å inngå i en sirkulær øko-

nomi der den både kan bidra til lavere klimagassut-

slipp gjennom vekst, samtidig som produkter laget

av tre kan erstatte ikke fornybare råstoff. For oss

skogeiere, som forvalter en ressurs i et 100-års per-

spektiv, er argumentene mot økt bruk av bærekraf-

tig norsk skog underlige. Like fullt er det viktigere

enn noensinne at vi bidrar med våre argumenter,

får fram fakta, er aktive i debatter, foreslår konkre-

te tiltak og virkemiddel for å fremme skogbruket og

viser hva vi kan bidra med av verdiskaping for Nor-

ge. Nettopp dette er Skogeierforbundets hovedopp-

gave. 

Året 2018 ble altså et år med sterk positiv vekst

og optimisme. For Skogeierforbundet ble det samti-

dig et krevende år. Erik Lahnstein gikk av som

adm. dir. i april 2018. Vi skylder han en stor takk

for iherdig innsats med å fremme skogens rolle i

klimasammenheng med synlig profil i saker som

biodrivstoff, bruk av tre i bygg og rovdyrdebatten.

Administrasjonen har utviklet seg videre, og det er

med stor glede jeg ser at vi nå har et lag av nasjona-

le eksperter som fremmer skogbrukets og skogeier-

nes sak. Fra 1. februar 2019 trådte Per Skorge inn

som ny adm. dir. Han tar med verdifull erfaring fra

Bondelaget og blir en helt sentral aktør som lagle-

der for et offensivt Skogeierforbund i tiden fram-

over. 

Nå må vi bruke positiv utvikling og økt lønnsom-

het til å styrke oss. Vi er et lite skogland – og skog-

næringen må utvikle seg i samarbeid. Selv om vi er

flere selvstendige aktører må vi evne å samarbeide

om felles utfordringer. Det gjelder både mellom oss

i skogeiersamvirket, men også mellom aktørene i

verdikjeden. Skognæringen sitter på mange av sva-

rene på vår tids utfordringer. Skogeierforbundet

skal jobbe hardt videre på vegne av oss alle for at

disse utfordringene blir våre muligheter. 

Skognæringa er i framvekst. Etterspørselen etter tømmer er høyere enn på
lenge og prisene har gått opp. Lønnsomheten i hele næringen er i bedring 
– det er mange som er interessert i skogbruk. 

Hilsen fra styrelederen

H

Styreleder har ordet
Olav A. Veum, Styreleder,
Norges Skogeierforbund



tyret har i 2019 prioritert arbeidet med ny kommu-

nikasjons-strategi. I mars 2018 vedtok styret en

kommunikasjonsstrategi for hele skogeiersamvir-

ket. 

Etter å ha innhentet kommunikasjonsfaglige råd fra

LOS & Co, valgte styret å gjøre prosjektet om til et felles bran-

sjeprosjekt, og invitere inn alle aktørene i skog- og trenæring-

en. Se forøvrig egen sak på side 14.

Næringspolitisk arbeid:
Styret valgte i 2018 å legge stor tyngde på arbeidet med spørs-

mål knyttet til bruk og vern av skogen. Det kommer stadig

krav om nye restriksjoner rundt forvaltning og bruk av sko-

gen. Styret har merket seg at FNs klimapanel tydelig viser at

verden må øke bruken av biomasse dersom vi skal nå klima-

målene, og vi må drive aktiv skogplanting. Et av scenariene til

FNs klimapanel innebærer planting av skog på et areal som er

større enn hele Oceania. Styret mener det er viktig at Norge

tar sitt ansvar på dette området, og at vi bidrar aktivt til å øke

ressursgrunnlaget og nytte ressursene. 

Vektleggingen av spørsmål rund bruk og vern av skogen

har preget det næringspolitiske arbeidet i 2018, både overfor

Storting, regjering og embetsverk. Styret har lagt vekt på at

administrasjon og tillitsvalgte skal være i kontakt med alle

politiske miljøer, slik at våre synspunkt er kjent. Styret er til-

freds med aktiviteten og oppfølgingen av dette området i 2018. 

Norges Skogeierforbund gir hvert år innspill til regjeringen

om forslag til statsbudsjett. Styret mener regjeringens bud-

sjettforslag for 2019 i det store og hele var positivt for skognæ-

ringen. Satsing på skogsbilveger og infrastruktur ble videre-

ført, og vi unngikk i all hovedsak store kutt på viktige områ-

der for oss. 

Styret er opptatt av at Skogeierforbundets synspunkter på

aktuelle spørsmål skal være god kjent hos beslutningstakerne,

det vil si både hos politikere og hos embetsverket. Dette gjøres

gjennom direkte kontakt med embetsverk og med politikere

på Stortinget og i regjeringen, gjennom deltakelse på høringer

og gjennom forskjellige arrangementer som seminarer og fro-

kostmøter. Styret er tilfreds med at dette arbeidet er gitt høy

prioritet i organisasjonen. 

Styrets beretningStyrets beretning
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Skog og klima
FNs klimapanels 1,5 graders rapport dokumenterte igjen hvor

viktig en aktiv bruk av skogen blir i klimasammenheng. Skal

den globale oppvarmingen begrenses til 1,5 grader, må utslip-

pene reduseres med 45% i 2030 og være netto null i 2050. Dette

er en enorm oppgave med tanke på at 80 % av verdens energi-

forbruk er fossilt, samtidig som svart karbon i tillegg må

erstattes med grønt karbon i plast, tekstiler m.m. I lavutslipps-

samfunnet må dessuten også befolkningens behov for papir,

emballasje, klær, mat, bygningsartikler og energi dekkes.

Uten økt skogplanting og økt bruk av trevirke vil det ikke

være mulig å løse denne utfordringen.

Styret oppfatter generelt 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. Det informa-

sjonsmateriell om skog og klima som Skogeierforbundet fikk

utarbeidet i 2018, har bidratt til dette. Brosjyren «Skog – en

viktig del av klimaløsningen», er distribuert til mange, og vi

har fått gode tilbakemeldinger på at budskapet er gjort lett til-

gjengelig. Styret vil likevel understreke betydningen av å

videreføre og styrke arbeidet med å nå ut med våre budskap

og fakta om skog og klima.

Norges oppfølging av Parisavtalen vil skje som felles

gjennomføring med EU. EU-kommisjonens opprinnelige for-

slag til forpliktelser og regneregler for opptak og utslipp av

klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF), vil kunne virke

sterkt begrensende på mulighetene for å utnytte skogressur-

sene i Norge. Takket være en stor innsats fra den nordiske og

europeiske skogeierorganisasjonen, har det vedtatte regelver-

ket blitt noe bedre. 

Både Stortinget og regjeringen har vært tydelige på at de

ved implementering av dette regelverket vil legge avgjørende

vekt på at det skal være mulig å utnytte avvirkningsmulighe-

tene i Norge, uten å få bokført et utslipp fra skog. Styret forut-

setter at regjeringen gjør det den kan for å få til dette. Det ville

være paradoksalt hvis bokføringsreglene for skogopptak skul-

le begrense mulighetene for å utnytte skogens bidrag for å løse

klimautfordringen.  
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KARBONKRETSLØPET: Når vi brenner fossile ressurser, tilfører vi karbon fra det
lange til det korte kretsløpet, og dermer øker mengden CO2 i atmosfæren.

Styrets beretning
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Sertifisering
Praktisk talt hele norsk skogbruk er PEFC-sertifisert. For de

aller fleste skogeiere er PEFC-sertifisering det eneste mulige

sertifiseringsalternativet.  For å sikre avsetning av tømmer og

skogbaserte produkter fra Norge i et marked som krever mil-

jøsertifisering, mener styret det er viktig å styrke PEFCs posi-

sjon i markedet. Både Skogeierforbundets kontinuerlige

arbeid for å med å sikre troverdigheten til vår miljøsertifise-

ring og det markedsprosjektet PEFC Norge nå gjennomfører

er derfor viktig.

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 for FSC controlled

wood i markedet.

Norges Skogeierforbund har derfor deltatt aktivt i utvik-

lingen av en nasjonal ordning for å kunne levere FSC control-

led wood og en nasjonal FSC-standard som grunnlag for FSC-

sertifiseringen. Nye krav til FSC controlled wood er nå god-

kjent av FSC internasjonalt, mens arbeidet med den nasjonale

FSC-standarden ved utgangen av 2018 gikk inn i en sluttfase.

Det ble oppnådd enighet om et forslag til en nasjonal enighet i

februar 2019. 

Naturtypekartlegging 
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 mest mulig objektivt og

etterprøvbart system for offentlig kartlegging av natur. Stor-

tingets vedtak med krav til omlegging av kartleggingen av

natur til systemet Natur i Norge (NiN) i 2015, krevde utvikling

av ny kartleggingsmetodikk og system for verdisetting. Skog-

eierforbundet har i denne prosessen hatt en tett dialog med

Miljødirektoratet. Etter styrets vurdering er ikke alle naturty-

pene som nå kartlegges valgt ut basert på en systematisk og

objektiv metode. Systemet for å gi naturtypene verdi mangler

også vitenskapelig forankrede kriterier for å avgjøre forskjel-

ler i kvalitet.  Miljødirektoratet har i 2018 fått i oppdrag av Kli-

ma- og miljødepartementet å gjennomføre en systematisk

gjennomgang av alle naturtypene og en evaluering av meto-

dikken for verdisetting. Til tross for Skogeierforbundets tyde-

lige innvendinger har Miljødirektoratet tiltrådt at det kan

startes kartlegging etter ny metodikk i påvente av dette arbei-

det. 2018 ble det første året hvor Miljødirektoratet gjennomfør-

te ordinær kartlegging etter ny metodikk. I 2019 vil de første

resultatene av denne kartleggingen legges ut i offentlige data-

baser. Skogeierforbundet jobber med rutiner for å håndtere

ÅRSRAPPORT 2018

Best Use of Certified Timber prize er en nyinstiftet pris for bruk av sertifisert tre i bygg, støttet av PEFC. Bildet er fra en barnehage i Sveits.
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disse registreringene etter krav i sertifiseringssystemene. Sty-

ret mener dette arbeidet fortsatt skal prioriteres, og vi vil fort-

sette å jobbe opp mot miljøbyråkratiet for å få til et etterprøv-

bart system for naturtypekartleggingen, som ikke legger

uhensiktsmessige begrensninger på skogbruket. 

Frivillig vern av skog:
Det høye bevilgningsnivået til skogvern ble hevet ytterligere i

2018, til rekordhøye 467,6 millioner kroner. Dette resulterte i

vern av til sammen 87 områder og 169 km2 produktiv skog,

hvorav 73 av områdene ble vernet gjennom ordningen frivillig

vern av skog. Ved utgangen av 2018 var 4,7 prosent av skogen i

Norge vernet.

Styret registrerer at vernearbeidet er i ferd med å bli mer

krevende, ettersom vi nærmer oss halvveis til Stortingets mål

om 10 prosent skogvern, og kravene til ytterligere verneareal

snevres inn. Det er fortsatt bred politisk enighet om ordningen

med frivillig vern, og Stortinget har påpekt at skogvernet skal

gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konse-

kvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det

grønne skiftet. I 2018 har styret likevel registrert at dette er i

ferd med å skje, gjennom økt press på vern i høyproduktive

lavlandsområder. Skogeierforbundet jobber kontinuerlig for

oppfølging av Stortingets føringer og at vernet skal foregå på

best mulig måte for skogeierne. 

Ulv 
I 2017 engasjerte Skogeierforbundet seg tungt i ulvesaken, noe

som medvirket til at regjeringen endret rovviltforskriften og

presiserte at handlingsrommet i naturmangfoldloven og Bern-

konvensjonen skal utnyttes slik at ulveforliket i Stortinget føl-

ges opp. Endringene i rovviltforskriften ga Rovviltnemdene i

region 4 og 5 mulighet til å vedta en kvote for lisensfelling i

2018/ 2019 på inntil 12 dyr utenfor ulvesonen, samt alle indivi-

dene i de 3 helnorske revirgruppene Slettås, Hobøl og Mangen

innenfor sonen.

I klagebehandlingen opphevet Klima- og miljødepartemen-

tet rovviltnemndenes vedtak om å felle flokker innenfor ulve-

sonen i Hobøl og Mangen.

Styret ser med stor bekymring på den veksten i ulvebestan-

den som man må forvente med regjeringens manglende evne

til å følge opp ulveforliket med bestandsmål på 4-6 årlige yng-

linger. 

I 2018 ble Naturbruksalliansen opprettet. Naturbruksallian-

Frivillig vern er en ordning der skogeieren selv tilbyr skogareal til vern til staten og får betalt for dette.  På bildet er rådgiver Ida Aarø fra
Norges Skogeierforbund på befaring hos skogeier Terje Graver på Notodden for å bistå ham i vurderingen av et område. Foto: Gina Aakre.



sen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike

nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert

arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge

slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Sty-

ret støtter denne alliansen på vegne av berørte andelslag. Med

dette har man styrket det faglige og næringspolitiske arbeidet

for forvaltning av ulv. Skogeierforbundet vil fremdeles enga-

sjere seg i nasjonale spørsmål i rovviltpolitikken. 

Forslag om konsultasjonsplikt overfor samer
Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fikk i 2018

til behandling forslag om offentlige myndigheters konsulta-

sjonsplikt overfor samer. Forslaget er en oppfølging av Samer-

ettsutvalgets innstilling NOU 2007:13, som ble sendt på høring

15 februar 2008, altså over 10 år siden. Det lovforslaget som nå

er til behandling, har ikke vært ute på høring. Styret har mer-

ket seg at lovforslaget skaper stor usikkerhet og bekymring

blant grunneiere i de berørte områdene. Styret mener det er

viktig at lovforslaget utredes bedre og sendes på ny høring,

noe som er formidlet til Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Forsking og utvikling: 
Norges Skogeierforbund deltar i en rekke forskningssatsinger.

Blant annet valgte skogeierorganisasjonene i samarbeid med

NIBIO i 2018 å rette et lys på produksjonsforskningen. 

Skognæringen har gått gjennom store endringer de siste 40-

50 årene, både med hensyn til driftsformer, klima og rammebe-

tingelser. Disse endringene har derfor ført til et behov for å

revitalisere produksjonsforskningen. Resultater fra produk-

sjonsforskning danner grunnlaget for råd og argumentasjon

om blant annet skogbehandling, klimaeffekt, infrastruktur og

skogøkonomi, og er derfor grunnfjellet i skogbruket. Hvor stor

er tilveksten i den norske skogen? Hvordan skal vi tilpasse den

til mer vind og vær? Styret mener at disse spørsmålene må

besvares med så godt faktagrunnlag som mulig, ettersom det

videreformidles til skogeiere, skogaktører, forvaltning og poli-

tikere, og danner grunnlaget for beslutninger både på eien-

domsnivå og nasjonalt nivå. 

Styret har prioritert at det skal utarbeides en felles strategi

for produksjonsforskningen, som vil sikre at de mest kritiske

områdene sett fra et næringsperspektiv blir prioritert høyest,

og vil også danne grunnlaget for å jobbe målrettet med å frem-

skaffe midler til forskningsarbeidet. Det er også en målsetting

gjennom strategien å sikre et godt datagrunnlag for forskning-

en. Styret mener at et økt fokus på den grunnleggende produk-

sjonsforskningen vil sikre at skognæringen bevarer sin faglige

tyngde, og ikke minst gi best mulig forutsetninger for et bære-

kraftig skogbruk. 
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Hvordan skal vi få fart på bioøkonomien? Det var tema for et frokostseminar som Skogeierforbundet arrangerte
28. november 2018. Her fra paneldebatten. 



Kartlegging av industrielle rammevilkår
Styret ønsket å få en gjennomgang av industrielle rammevil-

kår, og administrasjonen utførte dette i løpet av høsten 2018.

Kartleggingen baserte seg på intervjuer med ca. 30 personer i

industri, forskning, organisasjoner og virkemiddelapparatet

og tok for seg områdene skatt, kapital, risikoavlastning, FoU

og reguleringer. Kartleggingen så primært på endringer siden

Skog 22 ble lagt fram i januar 2015.

Det generelle bildet viser at det har vært positiv utvikling

på flere områder de siste fire årene. Det er gjort flere skattetil-

pasninger som slår gunstig ut for industri, og det er investert

betydelig i vei og infrastruktur. Det er også etablert en god og

langsiktig politikk for biodrivstoff. I tillegg er Nysnø Klimain-

vest opprettet, et investeringsselskap med mulighet til å inves-

tere i vår næring. 

Forholdene ligger i utgangspunktet godt til rette for vekst i

vår næring. Samtidig er et viktig funn fra kartleggingen at det

må en mer aktiv politikk til for å skape et takstskifte i bioøko-

nomien. Styret mener det vil være viktig å følge opp forsla-

gene i bioøkonomistrategien om å utvikle virkemidler som sti-

mulerer markedene for fornybare produkter. Sentrale virke-

midler vil være reguleringer, produktkrav, merkeordninger

og aktiv bruk av offentlige anskaffelser.

Shelterwood
Styret er tilfreds med etableringen av Shelterwood, der Inves-

tinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard

og Norske Skog deltar. Shelterwood er et felles selskap for

nyinvesteringer i skogrelatert sektor. Det er satt av 48 millio-

ner kroner i selskapet, og Shelterwood planlegger å gjennom-

føre fem til ti investeringer på mellom 1 til 10 millioner kroner

innen 2021. Selskapet vil primært fokusere på investeringer i

selskaper i tidligere faser innenfor alle deler av verdikjeden i

skogrelatert sektor, frem til og med industri.

Styret mener Shelterwood er et viktig svar på en sentral

utfordring i skog- og trenæringen, nemlig å skaffe kapital til

gode prosjekter i en tidlig utviklingsfase. Det er positivt at det-

te selskapet forvaltes sammen av Investinor, viktig norsk

industri og skogeiersamvirket. Et slikt samarbeid vil gjøre det

lettere å finne og finansiere de gode prosjektene, men også å ta

tak i felles utfordringer i verdikjeden.

Enstemmig Storting vil ha klimavennlige 
materialer i nytt regjeringskvartal
Det nye regjeringskvartalet blir en av de største byggeprosjek-

tene i offentlig regi noensinne. Styret mener det er positivt at

et enstemmig Storting mener det skal «legges særskilt vekt på
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Erlend Grøner Krogstad jobber med industrielle rammevilkår i Norges Skogeierforbund, og han gjennomførte
i 2018 en større kartlegging av vilkårne for skog- og trenæringen i Norge. 



klima- og miljøfotavtrykket til materialene som benyttes i byg-

gingen av regjeringskvartalet», og at Stortinget «ber regjering-

en legge til rette for at bygging av regjeringskvartalet skal

bidra til innovasjon og utvikling hos norske leverandører i

tråd med målene for Nasjonalt program for leverandørutvik-

ling».

Styret mener et slikt prosjekt utgjør en stor mulighet for

industrien i Norge. Vi har en treindustri som er i verdensklas-

se, som kan levere flere gode løsninger til det nye regjerings-

kvartalet. 

Transport
Det er fortsatt et stort potensial for å effektivisere transporten

av tømmer, både på veg og på bane. De siste årene har skognæ-

ringen fått god politisk uttelling, og dermed er det lagt et godt

grunnlag for å oppnå ytterligere resultater. 

Innføringen av 24 meter vogntoglengde og 60 tonn totalvekt

nærmer seg nå fullført i store deler av landet. Statens Vegve-

sens arbeid med gjennomgang av bruer på fylkesvegnettet har

gitt svært gode resultater. Tilsammen er 10 100 av 11 100 bruer

på fylkesvegnettet godkjent for 60 tonn.  Det har ført til at mye

av vegnettet har kunnet åpnes for 60 tonn totalvekt. Resultatet

av det arbeidet som er gjort er at 53 % av tømmertransporten

på bil gikk med 60 tonns lass i 2018. Målet er at denne andelen

skal økes til 75 %. 

Vestlandet er unntaket, der har man fortsatt betydelig dår-

ligere vegstandard enn resten av landet.

Bruprogram
Mye av det vegnettet som kan skrives opp til 60 tonn uten til-

tak på vegnettet, er nå skrevet opp. For at transporten skal

effektiviseres videre, er det nødvendig å fjerne de viktigste

flaskehalsene i vegnettet. Gjennom skogmeldinga fra 2016 og

Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 er det lagt opp

til det. Til sammen skal det bevilges 300 mill. kroner over 6 år

til forsterkning og utskifting av bruer på fylkesvegnettet som

er viktige flaskehalser for tømmertransporten. I statsbudsjet-

tet for 2019 ble det satt av 25 millioner kroner, og disse midlene

vil bli brukt på 7-8 av de prosjektene som er ferdig planlagt og

klare til gjennomføring i 2019.

Forberedelse av 74-tonnsprosjekt
Ved behandlingen av skogmeldinga ba Stortinget regjeringen

gjennomføre en prøveordning med tømmervogntog med total-

vekt opp til 74 tonn. Økt totalvekt forutsetter bruk av kjøretøy-

er med flere aksler. Forberedelse av prøveprosjektet har

pågått gjennom 2018. Arbeidet blir lagt opp bredt med følge-

forskning på temaer som trafikksikkerhet, vegslitasje, økono-

Styrets beretning
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Dag Skjølaas har et brennende engasjement for transport av tømmer. I 2018 jobbet
han blant annet med et prosjekt om tømmervogntog med en totalvekt på 74 tonn.



Styrets beretning

mi og miljø. Skogsveger blir en del av det. Hvor stort vegnett

som kan åpnes for 74 tonn, vil bli avklart sommeren 2019.

Næringen vil da vurdere hvor mange kjøretøyer som bør inn-

gå i prøveprosjektet. 

Signalanlegg og elektrifisering
Utvikling av jernbane-infrastrukturen krever langsiktig

arbeid. I 2018 kom de første håndfaste resultatene av det arbei-

det som Skogeierforbundet startet i 2015. I juni kunne sam-

ferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpne det nye signalanleg-

get på Vestmo tømmerterminal på Elverum. Med signalsyste-

met på plass spares det inn ca 45 minutter i omløpstida for

hvert tog som går fra Vestmo, og på årsbasis gir dette en inn-

sparing på 2,5 mill. kr. I desember startet arbeidet med elektri-

fisering av sporet fra Hønefoss til Follum.

Jernbanesektorens handlingsprogram
I tillegg til dette er det gjennom Jernbanesektorens handlings-

program lagt planer for det videre arbeidet med effektivise-

ring av tømmertransporten på bane. Handlingsprogrammet

har følgende tidsplan for de prosjektene som har størst betyd-

ning for vår næring:

Arrangementer:
Styret mener det er viktig at skogeiersamvirket er tydelig til

stede på Arendalsuka. I 2018 ble det avholdt tre arrangemen-

ter. Tirsdag 14. august var det et frokostmøte, arrangert av AT

Skog og Treforedlingsindustriens bransjeforening/Norsk

Industri. Der deltok blant annet næringsminister Røe Isaksen

og Olav A. Veum. Samtalen resulterte i en invitasjon til å møte

Næringsministeren. Skogeierforbundet arrangerte samme dag

et seminar om bruk av tre i bygg, som fikk svært godt oppmø-

te. Onsdag 15. august arrangerte AT Skog, Viken Skog og

Skogeierforbundet et seminar i Arendal kino med tittel «Vi

har trua – derfor investerer skognæringen». Blant annet ble

prosjektet «Foods of Norway» presentert, og det ble servert

wraps av gris fôret på flis i etterkant av seminaret. 

Landbruksministeren og samferdselsministeren valgte å

lekke bevilgningen til flaskehalser (bruprogram) en ukes tid

før statsbudsjettet ble presentert. Administrasjonen i Skog-

eierforbundet tilrettela opplegget rundt lekkasjen, og Olav A.

Veum og Dag Skjølaas bidro med innlegg om Skogeierforbun-

dets transportarbeid. 

Konferansen «Skog og Tre» hadde som vanlig god oppslut-

ning og mye interessant program. Konferansen ble avviklet
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Tiltak                            Effekt  
Forventes 
tatt i bruk

Signaltiltak på Kongs-
berg stasjon

Mer effektiv tømmer-
og flis-transport fra
Numedalsbanen

2019

Ny tømmerterminal
Hauerseter

Redusert biltrans-
port, overføring av
gods fra veg til bane

2022

Ny tømmerterminal
Rudshøgda

Redusert biltrans-
port, økt terminalka-
pasitet

2022

Ny tømmerterminal
Kongsvinger

Økt terminalkapa-
sitet 

Så tidlig som
mulig – ikke
tidfestet

Fjernstyring av Solørba-
nen, nye banetilkob -
linger på Kongsvinger
og Elverum og for-
lengede kryssingsspor
på Løten og Kirkenær

Økt kapasitet på
banenettet og redu -
sert framføringstid
på strekningen
Hamar – Elverum -
Kongsvinger

2024

Elektrifisering Hamar –
Elverum - Kongsvinger

Redusert fram-
føringstid og
reduserte klimagas-
sutslipp

2024-2029

Ny tømmerterminal i
Telemark

Mer effektiv og
trafikksikker tømmer-
transport

I løpet av
planperioden

Linda Camilla Strømsod fra Viken Skog og Berit Sanness fra Mjøsen
Skog under Arendalsuka. Her spiser de wraps med svinekjøtt som
kommer fra gris som har fått fôr basert på flis. 



med ca. 400  deltakere, og det var mange gode tilbakemelding-

er. Styret mener «Skog og Tre» er en viktig møteplass for aktø-

rene i skog- og trenæringen, og mener det er riktig å viderefø-

re arrangementet.

Skogeierforbundet har blant annet bidratt til et stortingsse-

minar om bygg i tre og et frokostmøte om bioøkonomi. Styret

har merket seg at det har vært god oppslutning om disse

arrangementene, og at slike arrangement kan være en god

måte å få oppmerksomhet om saker på. 

Europeisk og nordisk skogsamarbeid
Styret i Norges Skogeierforbund var på studietur til Brussel

14-16 februar. I Brussel fikk styret en grundig orientering om

arbeidet til Det europeiske Skogeierforbundet (CEPF). Styret

møtte representanter fra kommisjonen, fra visepresident

Katainens kabinett og fra samarbeidende organisasjoner,

blant annet den europeiske papirindustrien (CEPI), det euro-

peiske bondelaget/landbrukssamvirket (Copa-Cogeca) og det

finske skogeierforbundet/bondelaget (MTK). Styret møtte også

Landbruksråd Kjetil Tysdal ved den norske EU-delegasjonen,

og Hans Øyvind Nilsen ved LOs kontor i Brussel. 

Styret mener det nordiske og europeiske skogsamarbeidet

er viktige. Den europeiske organisasjonen for familieskogbru-

ket, CEPF, har hatt høy aktivitet i 2018. CEPF har drevet et

aktivt påvirkningsarbeid, blant annet i sakene om opptak og

utslipp av klimagasser i skog (forkortet LULUCF), bærekraft-

skriterier for fast biomasse og forslaget om bærekraftige

investeringer (forkortet Taxonomy). Styret ser at arbeidet til

CEPF har ført til at noen av sakene har fått et bedre utfall for

skognæringen enn det de ellers ville fått. Styret er glad for at

arbeidet til CEPF gir konkrete resultater, og mener det er

svært viktig at vi har en organisasjon i Brussel som klarer å

ivareta skognæringens interesser.

Relevante saker fra EU
Forslaget om opptak og utslipp av klimagasser fra skog og are-

albruk (LULUCF) er omtalt under temaet «Skog og klima».

Bærekraftige investeringer (Taxonomy): EU-kommisjonen

har kommet med et forslag om bærekraftige investeringer.

Målet er å bidra til «grønnere» investeringer. Forslaget setter

opp kriterier for når en investering skal anses for å være

bærekraftig. Saken reiser mange spørsmål i forhold til skog-

bruksrelatert virksomhet, og det ligger an til at skogbruk ikke

blir klassifisert som «grønn virksomhet», fordi virksomheten

går ut over det biologiske mangfoldet. Forslaget legger videre

opp til at Kommisjonen skal kunne sette kriterier for hva som

er bærekraftig skogbruk. Dette til tross for at EU ikke har

noen felles skog-politikk.

Styrets beretning
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De nordiske skogeierorganisasjonene møttes i Fyresdal til sitt årlige møte. (Foto: Faun)



Styrets beretning

Saken er til behandling i EU-parlamentet, og de to saksord-

førerne er svært «grønne», noe som har medført at forslaget er

blitt ytterligere forverret. Saken skal avgjøres i løpet av 2019,

og gis høy prioritet hos vår nordiske representant og i CEPF. 

Nordisk samarbeid:
Den nordiske skogeierforeningen (forkortet NSF) består av

LRF Skogsägarna , MTK, Dansk Skovforening og Norges Skog-

eierforbund. NSF har en egen representant i Brussel, som iva-

retar skogeiernes interesser overfor EU-institusjonene. Den

nordiske representanten jobber tett med CEPF, og har fungert

som konstituert generalsekretær for CEPF i store deler av

2018. Styret mener det nordiske samarbeidet fungerer godt og

er viktig, ikke minst i oppfølgingen av EU-saker. Norge hadde

ordførerskapet i 2018, og Rådsmøtet 2018 ble holdt i Fyresdal,

Olav A. Veums hjemsted. Sentrale temaer var utviklingen av

skognæringen i Norden, skog og klima, skog og biologisk

mangfold og sentrale saker i EU-systemet. NSF vedtok også en

resolusjon som støttet initiativet fra Nordisk råd om en kraft-

samling om nordisk skogpolitikk i Nordisk Ministerråd. 

Ny medarbeider:
Ingeborg Anker-Rasch er

ansatt som rådgiver i Norges

Skogeierforbund. Ingeborg

er utdannet forstkandidat fra

NMBU. Hun har tidligere

jobbet som prosjektleder for

«Planting av skog på nye are-

aler som klimatiltak» hos

Fylkesmannen i Rogaland

Administrasjon og økonomi
Skogeierforbundets administrasjon er delt i Norges Skogeier-

forbund og et heleid datterselskap Skogeierforbundets Ser-

vicekontor AS. Skillet er gjort for å klargjøre skatte- og

avgiftsmessig virksomhet. 

Arbeidsmessig sees virksomheten som en enhet, men den

er atskilt regnskapsmessig. Det presenteres derfor både regn-

skap for Skogeierforbundet og et konsolidert regnskap der dat-

terselskapet er tatt med.

I Skogeierforbundet har det i 2018 vært 3 årsverk. Skogeier-

forbundets Servicekontor AS har hatt 11 årsverk. Etter styrets

oppfatning er arbeidsmiljøet i administrasjonen godt. Det har

ikke vært ulykker eller skader. 

Det var 4 sykefraværsdager i Skogeierforbundet i 2017. I

den samlede virksomheten har sykefraværet vært 41 dags-

verk, tilsvarende 1,5 % 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 2018 er satt opp under for-

utsetning av videre drift og med et overskudd på kr 461.094,-.

Det konsoliderte regnskap har et positivt resultat etter finans

og skatt på kr 1.140.950, -. 

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. Det er nå nedbetalt

3.000.000.- på lånet 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. Styret understreker at dette gir Skogeierfor-

bundet forutsigbarhet og handlekraft.

Styret foreslår at årets resultat på kr 461.094, - avsettes til

annen egenkapital. 
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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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Vil få folk til å tenke tre
Skog- og trenæringen i Norge lanserer våren 2019 en ny og offen-
siv kommunikasjonskampanje som har fått navnet Tenk Tre. Målet
er todelt, både å øke stoltheten innad i næringen, samt å skape
engasjement hos folk flest og politikere for at bruk av tre er en
viktig del av det grønne skiftet. Tekst: Åsmund Lang

I tillegg til at tre er et klimavennlig byggemateriale, viser forskning og erfaring at tre bidrar til et bedre inneklima. Noe som er spesielt viktig
på for eksempel skoler. Dette bildet er fra Drøbak Montessori ungdomsskole, som er bygget i massivtre og kledd med tre innvendig. 

Næringsutvikling



enk Tre! Du kan like gjerne merke deg disse ordene

først som sist, for du vil garantert møte det på en

rekke steder der skog- og trenæringen har en rolle i

årene framover. 

Løfter i flokk
– Tenk Tre er en felles satsing for å løfte fram de fantastiske

produktene som vi kan lage med tre som råvare, og vi ønsker

å vise folk flest at bruk av tre er et viktig bidrag til en grønn og

klimavennlig framtid, sier Hanne Røn Arntsen. Hun er kom-

munikasjonsrådgiver i Norges Skogeierforbund og prosjektle-

der for kampanjen. Tenk Tre har vært i kontakt med en rekke

aktører fra både skogbruket, tremekanisk industri og tre-

foredlende industri, og mange har allerede forpliktet seg til å

bidra inn i prosjektet. Nå gleder Røn Arntsen seg til startskud-

det går, under årets store skogfaglige møteplass, Skog og Tre-

konferansen på Gardermoen, 23. mai. 

Da lanserer vi kampanjen eksternt, og jeg gleder meg til

endelig å kunne vise fram hva det er vi har jobbet med og til å

få de gode historiene ut til folket.  

Grønn, framtidsrettet næring
– Hvorfor trenger vi en slik kampanje?

– Skog- og trenæringen framstår som litt beskjeden på egne

vegne. Den beskjedenheten står på ingen måte i forhold til de

spennende mulighetene som vi ser både av dagens treproduk-

ter, men kanskje særlig i nye produkter basert på tre og fiber

som råvarer. 

– Vi er en framtidsrettet og klimavennlig næring, og det er

noe vi som jobber i næringen har god grunn til å være stolte

av. Hvis vi skal få folk til å heie på vår næring, er det avgjø-

rende at vi heier på oss selv. Kampanjen vil derfor legge stor

vekt på å mobilisere internt også, sier Røn Arntsen.

Menge gode historier
– Vi har naturligvis ikke alle detaljer for hele den treårige

kampanjeperioden klare ennå, men for 2019 tar vi i alle fall

mål av oss om å lansere Tenk Tre med brask og bram under

Skog- og Tre-konferansen. Deretter vil vi markere
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oss tydelig både under Arendalsuka og inn mot høstens kom-

munevalg. Vi vil etter hvert komme til å synes i en rekke

kanaler og budskapene skal i størst mulig grad skreddersys

inn mot bestemte målgrupper, slik at vi oppleves som relevan-

te for de vi ønsker å kommunisere med, sier Røn Arntsen.

Blant historiene som kampanjen har listet opp som forelø-

pige tema, kan Røn Arntsen røpe: 

Skolebygg i tre er bra for inneklimaet.

Oljebaserte produkter kan erstattes av tre.
Vestre AS som møblerer parker og gater over hele
verden med tre.  
Mjøstårnet - verdens høyeste trehus.

– Listen er på ingen måte utfyllende. Tanken er at vi skal

fylle på med gode eksempler etter hvert som vi oppdager dem.

Alle historiene skal presenteres på en egen nettside,

tenktre.no, men vi skal også markedsføre oss tydelig i både

tradisjonelle medier, sosiale medier, samt på arrangementer

og møteplasser, ja kort sagt alle steder der vi tror vi kan møte

aktuelle målgrupper for å fremme våre budskap, sier hun. 

Du kan også bidra
– Selv om det er mange organisasjoner som allerede har sluttet

seg til kampanjen, trenger vi drahjelp fra deg som er skogeier

eller ansatt i næringen. For det er først når mange av oss som

har et bankende hjerte for skog- og trenæringen bidrar til å

spre historiene våre i sosiale medier, og til framsnakke vår

egen næring i møte med andre, at vi virkelig vil klare å få

ordentlig oppmerksomhet, slår Røn Arntsen fast. 
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Næringsutvikling

Hanne Røn Arntsen er kommunikasjonsrådgiver i Norges Skogeierforbund og prosjektleder for kampanjen. Foto Gina Aakre.

Fakta: Tenk Tre

En felles satsing på positiv kom-
munikasjon rundt produkter som
kommer fra norsk skog- og tre-
basert næring.
Tenk Tre skal bidra til at aktører
internt i skog- og trenæringen
opplever økt stolthet på vegne
av næringens bidrag til samfun-
net. 
Kampanjen skal vise folk flest
og politikere at vår næring er
framtidsrettet og driver kli-
mavennlig verdiskapning. Målet
er å øke sysselsetting, lønn-
somhet og rekruttering i hele
næringen.
Fra skogeiersiden er Norges

Skogeierforbund, Mjøsen Skog,
Glommen Skog, AT Skog, Vest-
skog, Viken Skog, Allskog,
Norskog og Skogbrand med i
prosjektet. Hvem som skal rep-
resentere industrien er ikke
endelig avklart. 
Foreløpig har Tenk Tre et bud-
sjett på cirka 25 millioner kroner
fordelt på tre år. I tillegg til
bidrag fra de enkelte aktørene i
prosjektet, har Skogbrukets
Verdiskapingsfond og Skogtil-
taksfondet bidratt med bety-
delige midler. 



Ansatte i Norges Skogeierforbund 2018
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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
kommunikasjonsrådgiver
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

INgEbORg ANKER-RAScH
rådgiver

Skogpolitikk, rammebetingelser
+47 41 67 40 89

ingeborg.anker-rasch@skog.no

NILS bØHN
direktør skog og arealtilknyttet 

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

ØyvIND WANg
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



Resultatregnskap  2018
Note Skogeier- Samlet NSF+ Skogeier- Samlet NSF

forbundet     Servicektr forbundet     + Servicektr

DRIFTSINNTEKTER 2018 2018 2017 2017

Kontingent / serviceavgift 3 6 104 111 17 440 317 5 955 886 17 016 820

Abonnements- og annonseinntekter 4 7 045 431 7 045 431 7 219 702 7 219 702

Honorarinntekter og andre salgsinntekter 5 51 466 10 984 279 12 810 8 150 040

Honorar mor/datter 453 600 0 603 600 0

Prosjektbidrag fra skogbrukets fond 357 702 1 925 327 0 356 266

Andre tilskudd prosjekter 435 000 435 000 1 240 000 1 240 000

Andre driftsinntekter 315 000 440 921 314 999 505 050

SuM  DRIFTSINNTEKTER 14 762 310 38 271 275 15 346 997 34 487 878

DRIFTSKOSTNADER

variable kostnader "SKOg" 3 130 297 3 130 297 3 184 538 3 184 538

Info-matriell/profilannonser 11 480 21 480 6 589 7 542

Driftsandel andre organisasjoner 6 250 127 504 127 182 098 552 098

Kjøp av andre fremmede tjenester 1 297 859 12 495 913 776 395 8 686 888

Lønn- og honorar 7/8 7 060 913 13 006 014 6 802 442 11 949 232

Arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader 7 1 071 689 3 326 157 954 460 2 947 706

Andre personalkostnader 7 385 519 525 201 26 314 229 930

Kontorkostnader 689 410 2 831 653 843 260 2 850 358

Andre administrasjonskostnader 82 978 142 060 62 851 123 491

Reise- og møteutgifter 1 710 064 2 095 804 1 146 547 1 672 425

bevilget bidrag og gaver 9 573 12 829 11 191 20 748

Avskrivning 11 0 255 633 0 255 631

Tap 11 660 11 660 17 204 17 204

DRIFTSKOSTNADER 15 711 571 38 358 828 14 013 891 32 497 791

DRIFTSRESuLTAT -949 258 -87 557 1 333 106 1 990 083

Finansresultat 9 1 410 353 1 436 564 -59 131 -35 344

Ekstraordinære poster 0 0 0

RESuLTAT FØR SKATTER 461 094 1 349 009 1 273 975 1 954 739

Skatter 10 0 208 059 0 166 770

ÅRSRESuLTAT 461 094 1 140 950 1 273 975 1 787 969

Forslag til disponering

Avsatt til annen egenkapital 461 094   1 273 976

udekket tap 0   0

SuM 461 094   1 273 976

Årsregnskap
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Balanse 31.12.2018
EIENDELER Note Skogeier- Samlet NSF Skogeier- Samlet NSF 

forbundet + Servicektr forbundet + Servicektr
2018 2018 2017 2017

Varige driftsmidler

Kontorutstyr / inventar 11 0 146 716 0 402 349

usatt skattefordel 38 518 7 064

Finansielle anleggsmidler

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

Investeringer i andre aksjer og andeler 13 2 681 728 2 681 728 3 017 808 3 017 808

Langsiktig utlån 267 000 267 000 267 000 267 000

Sum anleggsmidler 4 948 728 3 133 962 5 284 808 3 694 221

Omløpsmidler

Kundefordringer 295 856 437 075 54 159 54 159

Mellomværende med skogeierandelslagene 53 590 136 209 65 260 202 250

Mellomværende mor/datter 0 0 0 0

Andre kortsiktige fordringer 12 798 6 613 86 073 86 073

Forskuddsbetalte kostnader 0 7 138 0 0

bankinnskudd, kontanter o. l. 14 3 623 610 8 211 609 4 057 785 8 104 261

Sum omløpsmidler 3 985 853 8 798 644 4 263 277 8 446 743

SUM EIENDELER 8 934 582 11 932 607 9 548 085 12 140 964

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital 1 876 066 2 848 773 602 090 1 060 802

Årets resultat 461 094 1 140 950 1 273 976 1 787 969

Sum egenkapital 2 337 161 3 989 723 1 876 066 2 848 771

Gjeld

Ansvarlig lån 15 4 500 000 4 500 000 6 000 000 6 000 000

utsatt Skatt 10 0 0 0 0

Kortsiktig gjeld

betalbar skatt 10 0 239 513 0 191 265

Mellomværende mor/datter 1 162 456 0 631 561 0

Leverandør gjeld 212 633 434 471 321 221 687 153

Skyldig offentlige avgifter o. l. 580 843 1 475 361 431 410 1 053 825

Påløpne kostnader/forskuddsbet inntekter 141 489 1 249 529 287 826 1 296 900

Annen kortsiktig gjeld 0 44 009 0 63 047

Sum kortsiktig gjeld 2 097 422 3 442 883 1 672 018 3 292 190

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 934 582 11 932 607 9 548 085 12 140 964

Oslo 13. mars 2019

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
Følgende prinsipper er benyttet i regnskapet:
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.

Datterselskap er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

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 2018 vedtatt at 
denne skal fordeles med 70 øre til kontingent Skogeierforbundet  og kr. 1,30 i serviceavgift til Servicekontoret.
I 2018 har andelslagene omsatt 8,7 mill kbm tømmer til industrielle formål (8,5 mill kbm i 2017).

Note 4 Abonnement og annonseinntekter
Består av annonse- og abonnementsinntekter for tidsskriftet SKOG og internett.

2018 2017 2016 2015 2014

Andelslagenes kollektivabonnement 5 419 980     5 591 340              5 291 910              5 925 860                     6 161 140

161 050        198 247                 200 095                 214 347                        229 520

1 464 401     1 430 115              1 338 079              1 578 606                     1 706 781

SUM 7 045 431          7 219 702 6 830 084 7 718 813 8 097 441

Note 5  Offentlige tilskudd til prosjekter
Norges Skogeierforbund koordinerer noen prosjekter med ekstern finansiering der utviklingsarbeidet gjennomføres
i samarbeid med andelslagene og  forskningsinstitutter.  

2018 2017 Ansvar

Landbruksdirektoratet 300 000 0 Norges Skogeierforbund

Norsk Romsenter 100 000 0 Servicekontoret AS
SUM 400 000 0

Direkte abonnementer

Annonseinntekt
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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 254 000              254 000   370 000   
IFFA 0   9 279                        
CEPF - Europeisk skogeierorg 150 965        150 965   113 480                    
Nordisk Brüsselkontor 99 162          99 162   59 339                      
SUM 250 127          254 000              504 127   182 098   370 000   

Note 7  Lønns- og personalkostnader 

Skogeier-forbundet Konsernet Skogeier-forbundet Konsernet

Lønninger / honorar 4 139 385           13 006 014         3 863 376                 11 852 979   
Arbeidsgiveravgift 643 471              2 027 199           597 596                    1 835 097   
Pensjonskostnader 428 218              1 225 009           358 169                    1 113 904   
Personalkostnad innleid fra datterselskap 2 903 876           0   2 928 402                 0   
Andre ytelser 403 171              599 150              41 173                      330 388   
SUM 8 518 121   16 857 372   7 788 716   15 132 368   

Antall årsverk i 2018 har vært 2,8 i Skogeierforbundet og 13 i snitt i Skogeierforbundets Servicekontor. Til sammen  
15,8 årsverk i konsernet. Innleie av personell fra servicekontoret er ført som honorar i Skogeierforbundets regnskap.  
Skogeierforbundets honorar til styrets medlemmer utgjorde kr 901.350,- I tillegg kommer møtegodtgjørelse (tapt 
arbeids-fortjeneste) på kr 318.500,- og telefongodtgjørelse på kr 27.000,-.
Adm. dir i Norges Skogeierforbund er med i samme pensjonsordning  som øvrige ansatte. 
Skogeierforbundet har kostnadsført kr 53.900,- for revisorhonorar 2018.  Av dette er kr 1.937,50 konsulenthonorar. 
Revisjonskostnaden er delvis inkl. mva.  Revisorkostnaden i konsernet er kr 109.100,-.

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: 2018 2017

       Renteinntekter 28 157                27 455
       Rentekostnader -84 880               -90 264
       Aksjeutbytte 396 258 0
       Gevinst ved aksjesalg 1 063 920 0
       Tap ved aksjesalg 0 0
       Verdiendring markedsbaserte aksjer 0 0
       Andre finansinntekt / kostnader 6 897                  3 678
    SUM 1 410 353 -59 131

Note 10  Regnskapsmessig behandling av skatt
Skogeierforbundets Servicekontor AS er en skattepliktig enhet. Skogeierforbundets Servicekontor AS har en en 
skattekostnad i 2018 på kr 239.513,-.

20172018

20172018
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Note 11 Varige driftsmidler
Norges Skogeierforbund/konsernet har følgende varige driftsmidler.

Opprinnelig 
anskaffelses-verdi

Tilgang Avgang
Tidligere avskrevet 

gjenværende
Avskrevet 2018 Status

Arkivsystem 861 284             -                     0 -625 475 -172 358 63 451

Inventar 416 362             0 -249 819 -83 275 83 268

SUM 1 277 646          -                     -                         -875 294                -255 633 146 716                     

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:

Tilknyttede selskaper
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   

Din Tur AS 950   1 900 000   1 900 000   

Skogbrukets Konferansesenter 224   896 000   550 000   

SUM 2 614 728   

Note 14  Bankinnskudd / kontanter

Av innestående i Skogeierforbundet er kr 292.667,- bundet på skattetrekkskonto.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2018 er kr 287.568,-.

Note 15  Ansvarlig lån
Norges Skogeierforbund har ansvarlig lån fra skogeierandelslagene på til sammen 4,5 mill. kr.  
Lånet  (som var på 7,5 mill kr)  betales ned over fem år med 1,5 mill pr år.
 Lånet er rentebærende med en rente tilsvarende 6 mnd NIBOR + 0,5%. 
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Forsidefoto: Roar Ree Kirkevold
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