
Årsrapport 2013



2012ÅRSRAPPORT 2

Ant. valg- Ant. Ant. 1000 Endr. 1000 kr 1000 kr
kretser eiere lev. kbm 2011/12 2012 2011

Havass 7 1 065 395 217             - 17  68 080 82 452
Glommen 6 2 543 1 535 1 204 + 143 398 845 398 845
Mjøsen 24 3 796 1 565 954 +   39 315 983 337 645
Viken 27 10 906 4 187 2 091 - 205 654 150 832 592
AT 54 7 660 2 037 835 - 123 253 745 832 592
Vestskog 28 1 652 519 170 +  15 50 556 48 875
S.&Fj. 21 1 112 462 74 + 41 21 069 10 282
Allskog 90 7 371 2 687 840 +   62    263 865 289 600
SUM 257 36 105 13 387 6 385 - 45 2 026 293 2 318 712
2011 260 37 318 12 887 6 430

Andelslagene 2012                                               Virkeskjøp 2012                                                                        

1. Havass Skog BA

2. Glommen Skog BA

3. Mjøsen Skog BA

4. Viken Skog BA

5. AT Skog BA

6. Vestskog BA

7. Sogn og Fjordane 
Skogeigarlag BA

8. ALLSKOG BA

Skogeierandelslag
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Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd,

næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebe-

tingelsene for skogeiere og skognæringen. Skogeierforbundet er 

også det koordinerende ledd og et serviceorgan for åtte 

tilknyttede skogeierandelslag.

De åtte skogeierandelslagene er spredt over hele landet unntatt 
Finmark. Andelslagenes hovedoppgave er å sikre avsetning av 
tømmer for eierne til best mulig pris. Av en total tømmer-
innmåling i Norge i 2012 på 8,8 mill. m3, ble i underkant 
av 6,4 mill. m3 - 72 % - omsatt gjennom andelslagene.

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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Styrets beretning

eler av industrien fikk ikke dekket

hele sitt tømmerbehov, samtidig som

det utvikles nye og spennende mulighe-

ter for bruk av trevirke.  Skognæringen

opererer i et inter na sjonalt marked og med krise i deler av den

internasjonale økonomien og store uroligheter mange steder,

får dette umiddelbart ringvirkninger for oss.  

En historisk seier for skogeierne kom da Den europeiske

menneskerettsdomstol (EMD) i juni fastslo at Tomtefestelo-

vens § 33 var i strid med menneskeretts konven sjonens

bestemmelser om vern av eiendomsrett.  Skogeierforbundet

har tatt den økonomiske belastningen ved å finansiere denne

prosessen, og denne rettsavgjørelsen må få konsekvenser for

grunneierretten også ut over det konkrete saksforholdet.  

I hundre år har Skogeierforbundet arbeidet for å ivareta

skogeiernes interesser. Skogeierforbundet ble stiftet 2. mai

1913, og våre hundre år skal feires hele året igjennom. Vi mar-

kerer at vår form for samarbeid har vært vellykket og leve-

dyktig.  Vi feirer at vi har klart å bygge et fellesskap, der

mange små har blitt den store og dominerende aktøren i norsk

skogbruk.

Treforedlingsindustriens utfordringer
I løpet av 2012 ble innkjøpsvolumet til norsk treforedlingsin-

dustri redusert med 20%. Denne industrien står overfor både

konjunkturelle og strukturelle utfordringer.  

Sikring av rammebetingelser som gir lønnsomhet og utvik-

ling i verdikjeden har vært en hovedoppgave for arbeidet i

Skogeier forbundet i 2012.  For å få det til må det være avset-

ningsmuligheter for hele treet til akseptable vilkår.  Skogeier-

forbundet tok initiativ til et samarbeid med Norsk Industri og

Fellesforbundet som resulterte i at vi i fellesskap fremmet

noen konkrete forslag til regjeringen om hva som burde gjøres

for å bedre næringens situasjon. Det ble foreslått tiltak på

områdene innovasjon, utvikling og omstilling, kostnadsredu-

serende tiltak og tiltak for å styrke egenkapital og finansie-

ring.  

Våre forslag ble i noen grad fulgt opp i revidert nasjonal-

budsjett for 2012. Der ble det fremmet en tiltakspakke på 100

mill. kroner, som skulle brukes til forskning og utvikling og til

å bedre infrastrukturen. Blant annet ble det øremerket bevilg-

ninger til kaier og skogsbilveier. Det ble stor etterspørsel etter

disse midlene. 

Regjeringen bebudet at en ville følge opp med ytterligere til-

tak også i stats budsjettet for 2013, men det kom ingen øremer-

kede midler til skognæringen der. Styret er både overrasket

og skuffet over regjeringens manglende satsing for å legge for-

holdene til rette for treforedlings industrien spesielt, og

eksportrettet fastlandsindustri generelt. Det er likevel positivt

at statsbudsjettet innebar en ytterligere satsing på forskning

og utvikling, samt en styrking av ENOVAs virkemidler.

Fokus på større kjøretøyer
Produksjonsskogbruket trenger bedre infrastruktur hele

veien, fra stubbe til industritomt. Både kommunale veier, fyl-

kesveier og riksveier må settes i stand til å tåle tyngre vogn-

tog. Hadde skognæringen i Norge hatt samme rammebeting-

elser som i Sverige, ville det betydd en innsparing på 150 mill.

kroner, bare for treindustrien. 

Et av de viktigste tiltakene for å øke norsk skognærings

konkurranseevne er derfor etter styrets opp fatning å gi norsk

transport de samme vilkår for lengde og vekt som i våre nabo -

land.  Skogeierforbundet, Norsk Industri og Fellesforbundet

ba derfor regjeringen om å øke tillatt vogntoglengde og total-

vekt for tømmervogntog til hhv. 24 meter og 60 tonn. Videre ba

vi om at det åpnes for bruk av modulvogntog med 25,25 meter
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Et mangfoldig år 
Året 2012 var et utfordrende og mangfoldig år. I treforedlingsindus-

trien forsvant tradisjonelle hjørnestensfabrikker som Norske Skog

Follum og Peterson i Moss.  Dette får direkte og merkbare konse-

kvenser for skogeierne.  Men bildet er ikke bare dystert. Det totale

hogstvolumet på 8,8 mill. kubikkmeter, var det høyeste på mange år. 

D



lengde og 60 tonns totalvekt der veinettet har en standard som

tåler det. Forslaget om økt vekt og lengde for tømmervogntog

var også en hovedsak i vårt innspill til Nasjonal Transport -

plan.

Forslag om økning av tillatt vogntoglengde til 24 m ble

sendt på høring fra Vegdirek toratet høsten 2012. Forslaget om

økt totalvekt for tømmervogntog er så langt ikke fulgt opp.  En

økning av lengden uten at dette også følges opp med en økning

i lastevolum vil gjøre det noe lettere å ha to lengder på tilheng-

eren, mens ellers bare ha marginal effekt på kostnadene.  

Styret vil understreke at det å utnytte veiene slik at de som

tåler 60 tonns tømmer vogn tog kan brukes til dette, er viktig

både for en effektiv ressursutnyttelse og kostnads effektivt for

næringen.  Det gir for samme volum en markert reduksjon i

antall vogntog på veiene.  Styret forventer at Vegdirektoratet

vil sende et forslag om økning av tillatt total vekt på tømmer-

vogntog til 60 tonn på høring tidlig i 2013.  

Kaier sentralt i Kystskogbruket
Det vil i de kommende år være store mengder hogstmodent

tømmer i kystdistriktene etter den storstilte investering i plan-

ting som ble gjort på 50- og 60-tallet.  Dette er en fornybar res-

surs som må tas vare på, og arealene må skjøttes slik at de

fortsatt blir i aktiv produksjon.  Det er behov for store investe-

ringer i infrastrukturen. Ved årsskiftet 2012/2013 ble 5 kai-pro-

sjekter invitert til å utarbeide fullstendige prosjekt søknader

innen 1. mars 2013, som følge av de bevilgninger som kom med

revidert nasjonalbudsjett.  

Styret vil vise til den rapport om behovet for kaier som ble

utarbeidet i 2011, og som påpekte at det er nødvendig å bygge

minst 50 kaier de nærmeste årene.  Det må derfor stilles ytter-

ligere midler til disposisjon for utbygging av kaier.       

Skogsveier – skogbrukets blodårer
Investeringene i skogsveinettet har i lang tid vært lave.  Derfor

har Skogeierforbundet i mange år bedt om økte bevilgninger

til skogs veibygging.  Effektiv skogsdrift er avhengig av et vei-

nett som tåler transport med fulle lass hele året.  

Bevilgningene til skogsveier har stått på samme nivå i

mange år. Etter forslag fra Skog eierforbundet og Norges Bon-

delag fikk bevilgningene til skogsveier endelig en liten økning

fra 66 til 69 mill. kr for 2013. Styret håper myndighetene nå

erkjenner behovet for å prioritere planlegging og bygging av

skogsveier i årene framover.  

Forskning og utvikling
Satsing på FoU er viktigere enn noen gang for å skape grunn-

lag for en lønnsom skog næring. Gjennom treforedlingspakken

ble det øremerket 50 mill kr til forskning og inno vasjon innen-

for skogbruk og skogindustri.  

I 2012 har skogeiersamvirket langt mer aktivt enn tidligere

arbeidet for å få fram gode forsk ningsprosjekter. Det er behov

både for prosjekter som dokumenterer resultatene av skogei-

2012
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Styrets beretning

ernes store miljøinnsats de senere år, samt for prosjekter som

kan bidra til mer kostnadseffektive løsninger. Det er også et

stort behov for forskning som kan gi grunnlag for nødvendig

omstilling i industrien, og som kan resultere i nye, bærekrafti-

ge produkter. 

Styret konstaterer at dette arbeidet har ført til en betydelig

økning i FoU-prosjekter med høy kvalitet og næringsrelevans.  

Medhold i tomtefestestrid – en stor seier for eiendomsret-
ten
Et hovedmål for Skogeierforbundets arbeid er å forhindre en

ytterligere innstramming i grunneiers råderett over egen

eiendom.  En viktig seier for skogeierne og Skogeier forbundet

kom 12. juni 2012, da Den europeiske Menneskerettsdomstol

fant at Tomte festelovens § 33 krenker Menneskerettskonven-

sjonens bestemmelser om vern av eiendomsrett.  

Tomtefeste har vært en viktig finansieringsordning for

mange ved bygging og kjøp av bolig eller hytte.  Dom stolen

påpekte at det må være en rimelig økonomisk balanse knyttet

til verdistigningen mellom grunneier og fester ved forlengelse

av festefor hold.  Tomte feste lovens paragraf 33 gir i dag 100

prosent av verdistigningen til fester. Det er ikke en balansert

løsning, og er i strid med menneskerettene. Dommen var

enstemmig.  Regjeringen anket saken inn for Menneskeretts-

domstolens storkammer, men 23 oktober ble statens anke

avvist. 

Etter at Tomtefesteloven ble endret i 2004 har dette saks-

komplekset versert for dom stolene.  Høyesterett fant i 2007 at

lovens ensidige vektlegging av festers interesser kunne godtas

ut fra boligsosiale hensyn også når det gjaldt fritidseiendom-

mer.  

Skogeierforbundet var den eneste grunneierorganisasjonen

som ønsket å prøve saken for Menneskerettsdomstolen, og har

tatt en stor økonomisk belastning ved å finansiere saken. Sty-

ret mente imidlertid at saken var så prinsipiell og viktig for

våre medlemmer, at vi burde prøve ut alle muligheter.   

Styret mener at tomtefestesaken er et tydelig eksempel på

hvor viktig grunneierpolitisk arbeid er, og hvor viktig det er

at skogeiersamvirket har ressurser til å følge opp denne typen

saker.  En ser stadig eksempler på forslag som vil begrense

skogeiernes rettig heter.  Denne saken har vist at det er en

grense for hvor langt det er mulig å gå fra samfunnets side i

forhold til å innskrenke grunneiers rettigheter. 

Naturmangfoldloven – en utfordring for det aktive skog-
bruket
Systemet med prioriterte arter og utvalgte naturtyper innebæ-

rer en fare for omfattende restriksjoner på skogbruket dersom

virkemidlene blir brukt på en uheldig måte.  Det ble ikke truf-

fet noen vedtak om nye prioriterte arter eller utvalgte naturty-

per i 2012.  Så langt har vi dermed unngått forskrifter som vil

ha alvorlige negative konsekvenser for mulig hetene til å drive

et aktivt skogbruk.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) arbeider med å for-

berede vedtak for et betydelig antall arter og naturtyper.  Det-

te skjer gjennom utarbeiding av såkalte faggrunnlag og forslag

til forskrifter.  Styret konstaterer at DN i dette arbeidet ikke

holder seg innenfor de rammer regjeringen har trukket opp.

Fortsatt kan det virke som om det er et under liggende mål å

bruke disse virkemidlene for å få til ”gratis vern” av mest

mulig skog.  Dette er etter styrets oppfatning helt uaksep-

tabelt.

Styret vil i denne forbindelse spesielt peke på regjeringens

forutsetning om at disse virkemidlene ikke skal brukes der-

som miljøsertifiseringen eller andre virkemidler er til -

strekkelig.  For de aller fleste arter og naturtyper i skog vil

dette være tilfellet.  Prioritering av arter i skog burde etter

styrets mening begrenses til truete norske ansvars arter knyt-

tet til naturbestemte lokaliteter som krever aktiv skjøtsel.

Arter med god spredningsevne og arter som mer eller mindre

er tilfeldig innom Norge bør ikke være aktuelle for priorite-

ring. 

Forskriften om utsetting om utenlandske treslag som ble

vedtatt våren 2012, innebar at Skogeierforbundet fikk

gjennomslag for at utenlandske provenienser av norsk treslag

ikke skal reguleres gjennom forskriften.  Dette var avgjørende

for muligheten til å kunne bruke egnede planter av norsk gran

i kyststrøk.  Forskriften innebærer også at det skal være

mulig å få tillatelse til å bruke utenlandske treslag, men for-

skriften innebærer på dette punktet mye byråkrati som i seg

selv vil kunne begrense aktiviteten. 

I tillegg har miljøvernmyndighetene misbrukt norsk svar-

teliste ved å utgi en veileder der en mer eller mindre automa-

tisk legger opp til å nekte utsetting av treslag som er på svarte-

lista, som for eksempel sitka.  Dette var i strid med det kom-

promiss som ble gjort i regjeringen da forskriften ble vedtatt.

Miljøvernministeren har imidlertid tatt avstand fra dette, og

presisert at hver enkelt sak skal vurderes på fritt grunnlag

med utgangspunkt i forskriften. 

Utmark – sikring av muligheter for økonomisk bruk
Som en oppfølging av rovdyrforliket la et regjeringsoppnevnt

utvalg fram forslag om å opp rettholde ordningen med en egen

ulvesone.  En del av forslaget fra utvalget er at kommunene

innen sonen skal få et årlig økonomisk tilskudd for konflikt-

dempende tiltak i kommunen.  Skogeierforbundet har frem-

met krav om at disse midlene brukes til kompen sasjon til

grunneier for det tap i utmarksinntekt som de må bære ved til-

stedeværelse av familiegrupper av ulv.  Vi har videre under-

streket at byrdefordelingsprinsippet må gjennomføres på en

slik måte at de ulveflokker som har vært lengst et sted, må tas

ut først når det innenfor rammen i bestandsmålet åpnes for

jaktuttak.

Med de nye hjorteviltforskriftene fra våren 2012 fikk Skog-

eierforbundet gjennomslag for at kommunen skal vedta

bestandsmål for elg, hjort og rådyr, og at de skal vektlegge
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skader på skog og skogforyngelse slik det fremgår av Skoglo-

ven og forskriften om bærekraftig skogbruk når disse målene

vedtas.  Skogeierforbundets flerårige engasje ment for å få inn-

ført en ordning med feltkontrollører for viltkjøtt har nå gitt

resultater. Styret har merket seg at Mattilsynet har sagt seg så

tilfreds med det kursopplegg Skog eierforbundet har vært med

å utarbeide, at de vil avvikle Mattilsynets egen kontroll -

ordning for viltkjøtt.

Laks- og innlandsfiskeloven ble endret i 2012, og det ble da

innført krav om obligatorisk organisering for grunneiere i lak-

sevassdrag.  Styret er tilfreds med at en fikk gjennom slag for

at organiseringskravet skal avgrenses til forvaltningen av lak-

sebestanden, og ikke inkludere utnyttelsen og de økonomiske

sidene for hver enkelt rettighethaver.

Skog og klima
Det er et hovedmål i Skogeierforbundets arbeid å styrke for-

ståelsen av skogbruket og dets betydning for næring og miljø.

Skogens rolle i klimasammenheng er særdeles viktig.

Skog eier forbundet var godt fornøyd med Regjeringens kli-

mamelding som ble lagt fram og behandlet av Stortinget våren

2012.  Det var der gjennomslag for at et aktivt skogbruk med

planting og bruk av trevirke er positivt for klimaet og at en

satsing på skog skal være en viktig del av norsk klimapolitikk.

Klimameldingen var imidlertid lite konkret og for pliktende.

Styret var skuffet over at det ikke var noen tegn til oppføl-

ging av meldingens intensjoner om å satse på skog i regjering-

ens forslag til statsbudsjett for 2013.  Styret forutsetter at de

aktuelle departementene nå jobber med å konkretisere sat-

singen på økt planting og økt bruk av trevirke i statsbudsjettet

for 2014.

En ny internasjonal avtale som avløser Kyotoavtalen ble

også framforhandlet i 2012. Denne omfatter dessverre bare EU

og noen få andre land, deriblant Norge.  Det forelå forslag som

ville være svært uheldig for norsk skogbruk.  Resultatet ble

imidler tid positivt og innebærer en klar stimulans til økt

hogst og bruk av trevirke for å erstatte fossile ressurser og

energikrevende materialer.  Så lenge karbonbindingen opp-

rettholdes på minst samme nivå som i 1990, blir bruk av tre

regnet som klimanøytralt.  Dette gir mulig het for å øke hog-

sten i Norge til mer enn 15 mill. m3 uten å blir straffet i det

norske utslippsregnskapet.  Denne løsningen er i tråd både
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med vurderingene om skog i FNs klimapanel og med nyere

forskning på området.

Urbant trebruk i vekst og utvikling
Skogeierforbundet og Treindustrien har i mange år samarbei-

det for å fremme bruk av tre. Samarbeidet skjer i regi av det

felleseide selskapet Trefokus AS.  Styret er tilfreds med at det-

te arbeidet viser gode resultater.  ”Inn i byen og opp i høyden”

har de siste årene vært et slagord for satsingen på å få økt

bruk av tre i byer og tettsteder. 

TreFokus har også bidratt til at Forskningsrådet nylig

utlyste og innvilget et stort FoU-prosjekt på temaet ”Urbant

trebruk” samt at Innovasjon Norge nå har dette som et eget

fokusområde gjennom satsingen ”Tre i by”.

Et viktig ledd i dette arbeidet gjøres gjennom Tresenteret i

Trondheim der Skogeier for bundet sammen med treindustrien

og Treforskningsinstituttet representerer de tyngste økono-

miske bidragsyterne.  Tresenteret skal være et konstruktivt

bindeledd mellom NTNU, byggenæringen og skog- og trenæ-

ringen.  En viktig oppgave for Tresenteret er å bidra i under-

visningen på NTNU, slik at tre som byggemateriale blir et

naturlig valg for framtidens arkitekter og bygningsingeniører.

En annen sentral oppgave er å arrangere kurs for entreprenø-

rer og rådgivere.  Styret er tilfreds med at vi nå etter hvert ser

resul tater av dette arbeidet. 

SKOG – en satsning mot nye lesergrupper
Høsten 2011 ble Skogeierforbundets tidsskrift lagt om, og i

sam arbeid med skog eier andels lagene er SKOG etablert.  Bla-

det skal gjøre det lettere for flere lesergrupper å få innsikt i og

interesse for det som skjer i skogbruket generelt og skogeier-

samvirket spesielt.  Siktemålet er bl.a. å vise et skogbruk pre-

get av fremtidstro, skapertrang og påvirkningskraft.

Styret konstaterer at omleggingen har blitt godt mottatt, og

at målsettingen om å nå lesergrupper ut over den tradisjonelle

skogeieren i stor utstrekning oppnås. 

Videreutvikling av organisasjonen
Arbeidet for en videreutvikling av skogeiersamvirket som en

effektiv organisasjon med sterk konkurransekraft har også

vært et hovedarbeidsmål for Skogeierforbundet.  Også i 2012

har hovedfokus i dette arbeidet vært å gi bistand slik at alle

skogeierlagene har vært gjennom vedtektsendringer og ved-

tatt overgang fra å være selskaper med begren set ansvar (BA)

til samvirkeselskaper (SA).  Samtlige har fått dette registrert i

Foretaks regis teret i Brønnøysund.  

Parallelt har det pågått et omfattende arbeid i mange lokale

skogsbilveilag og utmarkslag med en tilsvarende prosedyre

for å tilpasse seg Samvirkeloven.  Ved årsskiftet sto fortsatt

mye igjen.  Styret konstater at det er behov for en gjennom-

gang av loven, slik at den ikke praktiseres mer byråkratisk og

omstendelig enn det som er nødvendig.

Styret har videre vedtatt at det skal settes i gang en

gjennomgang av Skogeierforbundets arbeidsform for å tydelig-

gjøre Skogeierforbundets ledende rolle og posisjon som

næringspolitisk aktør gjennom en kraftsamling rundt organi-

sasjonen.  Dette krever involvering av andelslagene for å sikre

en rasjonell og hensiktsmessig arbeidsdeling.

Olav A. Veum ble valgt til ny styreleder etter Helge Evju på
årsmøtet 2012.
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Administrasjon og økonomi 
Skogeierforbundets administrasjon er delt i Norges Skogeier-

forbund og et heleid datter selskap Skogeierfor bundets Ser-

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

avgiftsmessig virksomhet.  Arbeidsmessig sees virksomheten

som en enhet, men den er adskilt regnskapsmessig.  

I Skogeierforbundet har det i 2012 vært 3 årsverk.  Skogeier-

forbundets Service kontor AS har hatt 11 årsverk.  Etter sty-

rets oppfatning er arbeidsmiljøet i administrasjonen godt.  Det

har ikke vært ulykker eller skader.  Det var 2 sykefraværsda-

ger i Skogeierforbundet i 2012.  I den samlede virksom heten

har sykefraværet vært 62 dagsverk, tilsvarende 2 % av total

arbeidstid.  Virksomheten belaster ikke det ytre miljøet.

Skogeierforbundets styre har en kvinneandel på 11 prosent,

og det er én kvinne av fire i organisasjonens ledergruppe.

Både styret og administrasjonen arbeider bevisst for å fremme

likestilling i organisasjonen.

Skogeierforbundets regnskap for 2012 er satt opp med forut-

setning om videre drift. Regnskapet er gjort opp med et over-

skudd på kr 355.630.  Organisasjonens egenkapital er fortsatt

negativ, men med en svak positiv egenkapital i konsolidert

regnskap.  Det arbeides løpende med tiltak for å styrke det

økonomiske fundamentet. 

Styret foreslår at årets resultat på kr 355.630 overføres

egenkapitalen.

Framtidsutsikter 
Tømmer kan erstatte olje som råstoff – det gir store mulighe-

ter for en verden som må utvikle seg til et lavutslippssamfunn

og få et mer klimavennlig samfunn.  I tillegg finnes en rekke

nye, spennende anvendelsesområder.  Det er helt avgjørende

med en bred satsing på forskning og utvikling, slik at nye pro-

dukter kan utvikles.  Forbedringsarbeid er også viktig for å

sikre et effektivt driftsapparat som gjør at kostnadene mellom

stubbe og foredling ikke gjør næringen ulønnsom. 

Ved inngangen til ett nytt år har det kommet signaler om at

ytterligere en av de store treforedlingsbedriftene i Norge er

nedleggingstruet. Dersom dette blir en realitet står man oven-

for en av de mest kritiske fasene noensinne for norsk skognæ-

ring.          

Styret mener allikevel at de kortsiktige utfordringene ikke

må bli så altoverskyggende at vi glem mer de store mulighe-

tene.  Vi må klare å beholde kompetanse som er bygd opp

gjennom år.  I et presset marked med store muligheter i andre

næringer, kan en nedbygging av ressurser og kompetanse skje

raskt.  Det vil etter styrets oppfatning være svært uheldig. 

Styret understreker at det er et klart mål å utvikle bioba-

serte næringer i Norge.  Gjennom den nåværende råstoffek-

sporten mister Norge mye verdiskaping.  Derfor er det viktig å

sikre en stor og lønnsom foredlingsindustri i Norge.  Det vil

være avgjørende for å opprettholde et aktivt skogbruk i Norge.

Vi skogeiere sitter på en varig ressurs som verden vil få større

og større behov for.  Det gjør oss optimistiske, selv i tøffe tider.
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Eilif DueIngunn Kjelstad Knut Aas Bengt Drageset

Mikael LøkenEven Mengshoel Helge Evju Rolf Th. Holm

Olav A. Veum
Styreleder

Gudbrand Kvaal
Adm. direktør

Styrets beretning

Oslo, 13. februar 2013



Norsk Landbrukssamvirke   Olav Veum Styremedlem

Norges Bondelag Olav Veum Rep.sk.medl.

Skogtiltaksfondet   Mikael Løken  Styreleder

Helge Evju   Styremedlem

Bengt Drageset   Styremedlem

Utviklingsfondet for skogbruk   Mikael Løken   Nestleder

Garantiutv. for Oppgjørs- og driftskr.ordn. Runar Krokvik   

Landbrukets Sikringsradio A/S   Martinus Bekken Styreleder

Dag Skjølaas Styremedlem

Norsk Virkesmåling   Erik Dahl   Styremedlem

Per S. Slettebø   Styremedlem

Olav Sletbakk Styremedlem

Skogbrukets Landsforening Gudbrand Kvaal Styreleder

Per Simon Slettebø Styremedlem

Skogbrukets Kursinsitutt Mikael Løken   Styreleder

Svein M. Søgnen   Styremedlem

Skogbrukets Konferansesenter A/S Rolf Th. Hom   Styremedlem

TreFokus Even Mengshoel Nestleder

Haakon Myhra Styremedlem

Tresenteret i Trondheim Eilif Due Styreleder

Even Mengshoel Styremedlem

Studieforbundet Samfunn og Næring   Sjur Haanshus   Styremedlem

Norske Lakseelver  Gudbrand Gulsvik Styremedlem

The Confederation of European 
Forest Owners (CEPF) Helge Evju Styremedlem

PEFC-Norge   Ellen Alfsen  Styreleder

Inatur   Øyvind Wang  Styremedlem

DinTur AS Øyvind Wang Styremedlem

IInternational Council for Game and 

Wildlife Conservation (CIC) Vidar Holthe Visepresident

Nasjonale kontaktutvalg store rovdyr Vidar Holthe Nestleder

9 2012ÅRSRAPPORT

Representasjon pr. 31.12.2012Andelslagenes styreledere og
Skogeierforbundets styre 2012
Leder: Olav A. Veum, AT Skog

Nestleder: Eilif Due, Allskog

Styremedlemmer: Helge Evju, Viken Skog

Mikael Løken, Glommen Skog

Even Mengshoel, Mjøsen Skog

Ingunn Kjelstad, Sogn og Fjordane Skogeigarlag

Bengt Drageset, Vestskog

Rolf Th. Holm, Havass Skog

Knut Aas, AT Skog

Andelslagenes nestledere er personlige varamedlemmer 
til Skogeierforbundets styre.



Resultatregnskap 2012
Note Skogeier- Skogeier-

forbundet Konsernet forbundet Konsernet
DRIFTSINNTEKTER 2012 2012 2011 2011
Kontingent / serviceavgift 3 4 469 683 12 770 524 4 501 559 12 861 954
Abonnements- og annonseinntekter 4 7 612 585 7 612 585 6 432 215 6 432 215
Konferanseinntekter 42 966 279 966 1 246 562 1 343 562
Honorarinntekter og andre salgsinntekter 55 850 3 051 371 43 858 3 142 824
Honorar mor/datter 645 600 951 500
Prosjektbidrag fra Skogtiltaksfondet 1 033 400 1 349 400 2 015 900 2 415 900
Offentlige tilskudd prosjekter 5 900 000 6 535 000 6 583 333 7 290 925
Andre driftsinntekter 691 571 750 440 957 820 975 058

SUM  DRIFTSINNTEKTER 20 451 655 32 349 286 22 732 746 34 462 437

DRIFTSKOSTNADER
Variable kostnader «SKOG» 3 688 137 3 688 137 2 743 700 2 743 700
Info-matriell/profilannonser 64 653 71 471 92 007 110 146
Driftsandel andre organisasjoner 5 287 471 801 175 462 560 966 018
Kjøp av andre fremmede tjenester 7 407 224 9 960 695 8 451 959 11 467 974
Lønn- og personalkostnader 2/6/7 8 678 910 14 650 132 8 224 190 13 276 855
Andre administrasjonskostnader 1 718 338 4 292 756 1 559 992 4 539 607
Reise- og møteutgifter 1 049 427 1 373 491 745 143 976 976
Konferansekostnader 0 146 851 1 097 477 1 260 816
Bevilget rettshjelp 0 0 687 398 687 398
Avskrivning 10 0 0 72 000 72 000
Tap 0 0 -25 050 -25 050
DRIFTSKOSTNADER 22 894 160 34 984 708 24 111 376 36 076 440
DRIFTSRESULTAT -2 442 506 -2 635 422 -1 378 630 -1 614 003
Finansresultat 8 2 798 136 2 841 432 -3 278 615 -3 219 039
Ekstraordinære poster 0 0
RESULTAT FØR SKATTER 355 630 206 010 -4 657 245 -4 833 042
Skatter 9 0 0 0 0
ÅRSRESULTAT 355 630 206 010 -4 657 245 -4 833 042

Forslag til disponering
Belastet/avsatt til Opptjent egenkapital -2 717 037   -4 833 042   
Udekket tap 355 630   206 010   -1 940 208   
SUM 355 630   206 010   -4 657 245   -4 833 042 

Årsregnskap
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Balanse 31.12.2012
Note Skogeier- Skogeier-

EIENDELER
forbundet Konsernet forbundet Konsernet
2012 2012 2011 2011

Varige driftsmidler
Kontorutstyr / inventar 10 0 0 0 0
Biler 10 0 0 0 0
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper 11 2 000 000 0 2 000 000 0
Investeringer i andre aksjer og andeler 12 3 017 808 3 017 808 3 215 980 3 215 980
Langsiktig utlån 8 267 000 712 143 267 000 892 951
Pensjonsmidler 9 0 4 876 395 0 4 745 344
Sum anleggsmidler 5 284 808 8 606 346 5 482 980 8 854 275

Omløpsmidler
Kundefordringer 127 388 359 113 355 183 637 834
Mellomværende med skogeierandelslagene 84 993 195 843 -54 807 -145 639
Andre kortsiktige fordringer 1 227 777 1 355 797 374 491 507 099
Omløpsaksjer 13 1 310 443 1 310 443 1 608 272 1 608 272
Forskuddsbetalte kostnader 44 692 431 338 527 759 1 230 013
Bankinnskudd, kontanter o. l. 14 777 135 2 398 227 1 472 237 3 334 203
Sum omløpsmidler 3 572 429 6 050 761 4 283 135 7 171 782
SUM EIENDELER 8 857 237 14 657 107 9 766 115 16 026 057

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital 15

Egenkapital -1 584 576 -3 076 732 -1 940 209 -3 194 462
Pensjonsfond 0 4 801 787 4 597 130
Sum egenkapital -1 584 576 1 725 055 -1 940 209 1 402 668

Ansvarlig lån 16 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000
Pensjonsforpliktelser 9 0 74 608 0 148 214

Kortsiktig gjeld
Kortsiktig lån 1 404 012 0 2 551 746 0
Leverandør gjeld 868 835 2 802 825 789 303 3 068 429
Skyldig offentlige avgifter o. l. 159 460 1 210 325 135 428 1 082 936
Påløpne kostnader/forskuddsbet inntekter 485 047 1 317 453 317 919 1 411 883
Annen kortsiktig gjeld 24 459 26 840 411 925 1 411 925
Sum kortsiktig gjeld 2 941 813 5 357 443 4 206 321 6 975 173
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 8 857 237 14 657 107 9 766 112 16 026 055

Årsregnskap
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Oslo, 13. februar 2013

Adm. direktør Gudbrand Kvaal
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Note 1 Organisering
Norges Skogeierforbund arbeider med næringspolitiske spørsmål, i tillegg til å utgi magasinet SKOG og drive annen informasjonsvirksomhet. 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 kri-
terier 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.
Anlegg smidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig etter lineær metode.Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester skal
inntektsføres i takt med utførelse. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntektved salget, og inntektsføres
deretter i takt med levering av ytelsene.

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

Pensjonsmidler og -forpliktelser
Samlede pensjonsmidler og -forpliktelser i Skogeierforbundet og Skogeierforbundets Servicekontor AS er balanseført i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er for-
sikrede pensjonsforpliktelser ikke balanseført,  jf Regnskapslovens § 5 – 10 vedr pensjonskostnader for små foretak. 

Note 3 Kontingent / Serviceavgift
Tilknyttede skogeierandelslagene betaler serviceavgift for tjenester utført av Skogeierforbundets Servicekontor AS, og kontingent til medlemsorganisasjonen Norges Sko-
geierforbund (til interessepolitisk arbeid). Serviceavgift og kontingent er av årsmøtet fastsatt til tilsammen kr. 2 pr  kbm tømmer omsatt til industrielle formål.   Styret
har for 2012 vedtatt at denne skal fordeles med 70 øre til kontingent Skogeierforbundet  og kr. 1,30 til serviceavgift til Servicekontoret. I 2012 har andelslagene omsatt
6,38 mill kbm tømmer til industrielle formål (6,43 mill kbm i 2011).

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

2012 2011 2010 2009 2008
Skogeierandelslagenes 
kollektivabonnement 5 516 400 4 858 490 5 014 230 4 631 640 4 427 960
Direkte abonnementer 230 371 224 737 207 556 211 565 194 087
Annonseinntekter 1 865 814 1 348 988 1 324 375 1 711 141 1 946 729
SUM 7 612 585 6 432 215 6 546 161 6 554 346 6 568 776

Note 5 Driftsandel andre organisasjoner
Posten omfatter direkte tilskudd / kontingenter til organisasjoner og samarbeidsordninger fra Skogeierforbundet 
og Skogeierforbundets Servicekontor AS:

2012 2011
Skogeier Service- Skogeier-
forbundet kontoret Konsernet forbundet Konsernet

Norsk Landbrukssamvirke 106 280   513 704   619 984   110 840   614 298   
Bygdefolkets Studieforbund 0   0   198 000   198 000   
CEPF - Europeisk skogeierorg 78 680   78 680   43 290   43 290   
Nordisk Brüsselkontor 80 511   80 511   90 430   90 430   
Tresenteret 22 000   22 000   20 000   20 000   
Kostnad 287 471   513 704   801 175   462 560   966 018  

Note 6  Lønns og personalkostnader
2012 2011

Skogeier- Skogeier- 
forbundet Konsernet forbundet Konsernet

Lønninger / honorar 3 421 546   10 903 789   3 108 911   10 263 018   
Folketrygdavgift 469 854   1 729 508   387 242   1 456 923   
Pensjonskostnader 529 558   1 421 912   647 665   1 284 804   
Personalkostnad innleid 
fra datterselskap 3 931 988   4 010 240   
Andre ytelser 325 963   594 922   70 132   272 110   
SUM 8 678 910   14 650 132   8 224 190   13 276 855 

NOTER  TIL  REGNSKAPET

Antall årsverk i 2012 har vært 3 i Skogeierforbundet og 11 i Skogeierforbundets Sevicekontor. Til sammen 14 årsverk i konsernet. Innleie av personell
fra servicekontoret er ført som honorar i Skogeierforbundets regnskap. Skogeierforbundets honorar til styrets medlemmer utgjorde kr 657.750. I tillegg
kommer møtegodtgjørelse (tapt arbeidsfortjeneste) på kr 455.650 og telefongodtgjørelse på kr 27.000. Lønn og andre ytelser til Skogeierforbundets
administrerende direktør utgjorde kr 1.083.938, inklusiv verdi av fri bil. Adm. dir er med i samme pensjonsordning  som øvrige ansatte. Skogeierforbun-
det har ikke lån til ansatte. Konsernet har lån til ansatte på til sammen kr. 445.142 Skogeierforbundet har kostnadsført kr 42.919 for revisorkostnader
2012, av dette er kr. 19 211,- annen konsulentbistand. Revisorkostnaden i konsernet er kr 97.796 hvor kr. 54 937,- er annen konsulentbistand.



Note 7  Pensjonskostnader og pensjonsmidler
Norges Skogeierforund og Skogeierforbundets Servicekontor AS har plikt til å ha tjenestepensjon etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapene oppfyller dette krav
ved en pensjonsforsikring som dekker pensjonsforpliktelsene. Hittidig pensjonsordninger (ytelsesplan) ble lukket i 2011, slik at alle nyansatte får pensjonsordning behandlet
som innskuddsplan.Skogeierforbundet har pensjonsordninger for i alt 3 yrkesaktive (herav 1 førtidspensjonert) og 8 pensjonister. Skogeierforbundets  Servicekontor AS har
pensjonsordninger for i alt 14 yrkesaktive (herav 1 førtidspensjonert) og 2 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Fremtidige ytelser for ansatte med
ytelsesplan avhenger i hovedsak av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. For ansatte med  innskuddsbasert
ordning vil fremtidige ytelser være avhengig av innskudd (som i sin tur er avhengig av lønn), forvaltningen av midlene og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. AFP finan-
sieres over driften. 

Konsernets samlede pensjonsforpliktelse for ansatte i hhv Skogeierforbundet og Skogeierforbundets Servicekontor AS er balanseført i konsernregnskapet, jf note 2 - Regn-
skapsprinsipper.

Pensjonskostnad konsernet:
2012 2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 103 706 1 067 809
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 818 446 1 007 966
Avkastning på pensjonsmidler -935 063 -1 242 019
Resultatført nettoforpliktelse overgang ny AFP 0 0
Resultatført estimatavvik overgang ny AFP 0 0
Resultatført virkning av estimatavvik 221 208 260 398
Administrasjonskostander 224 524 190 650
Netto pensjonskostnad før arb.giveravg. 1 432 821 1 284 804
Arbeidsgiveravgift 170 837 144 441
Netto pensjonskostnad inkl arb.giveravg. 1 603 658 1 429 245

Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i konsernets balanse:

31.12.2012 31.12.2011
Midler  > forpliktelser Midler  < forpliktelser Midler  > forpliktelser Midler  < forpliktelser

Opptjente pensjonsforpliktelser 22 879 912 -58 308 21 752 398 159 098
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser -16 373 -8 221 170 834 22 433
Beregnede pensjonsforpliktelser 22 863 539 -66 529 21 923 232 181 531
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 22 763 790 0 22 963 987 0
Ikke resultatført virkning av estimatavvik 5 008 890 -8 079 -3 362 921 -33 317
Netto pensjonsforpliktelser 4 876 395 -74 608 4 745 344 148 214

Økonomiske forutsetninger som er benyttet : 
2012            2011

Diskonteringsrente 4,20 % 3,80 %
Forventet lønnsregulering 3,50 % 3,50 %
Forventet pensjonsøkning 0,20 % 0,10 %
Forventet G-regulering 3,25 % 3,25 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,00 % 4,10 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede 
forutsetninger innen forsikring.

Note 8 Finansresultat
Finansresultatet i morselskapet utgjør: 2012 2011
Renteinntekter 93 678 90 225
Rentekostnader -195 811 -266 501
Aksjeutbytte 1 260 2 530
Gevinst ved aksjeslag 3 294 980 0
Tap ved aksjesalg -103 372 0
Nedskrivning aksjer -297 828 -3 107 339
Andre finansinntekt / kostnader 5 228 2 470
SUM 2 798 136 -3 278 615

Note 9  Regnskapsmessig behandling av skatt
Skogeierforbundets Servicekontor AS er en skattepliktig enhet. Skogeierforbundets Servicekontor AS har en en utsatt 
skattefordel på kr 3.564.265 som ikke er balanseført i selskapets regnskap. 

Note 10 Varige driftsmidler
Skogeierforbundets Servicekontor AS har ikke varige driftsmidler. Skogeierforbundet/konsernet har følgende:

Opprinnelig 
anskaffelses-verdi Tilgang Avgang Tidligere avskrevet Avskrevet 2012 Status

Kontormaskiner 56 332 0 0 56 332 0 0
EDB-utstyr 72 239 0 0 72 239 0 0
Biler 430 000 0 0 430 000 0 0
SUM 558 571 0 0 558 571 0 0
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Note 11 Skogeierforbundets datterselskaper
Eierandel i % Antall aksjer Pålydende Aksjekapital Kostpris

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

Note 12  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   
iNatur AS 56   0   336 080   
Din Tur AS 950   1 900 000   1 900 000   
Skogbrukets Konferansesenter AS 224   896 000   550 000   
SUM 2 950 808  

Note 13  Omløpsaksjer 
Antall aksjer Pålydende Opprinnelig Markedsverdi

kostpris
Norske Skogindustrier ASA 330 920 3 309 200 13 473 950 1 310 443
SUM OMLØPSAKSJER 330 920 3 309 200 13 473 950 1 310 443

Note 14  Bankinnskudd / kontanter
Av innestående i Skogeierforbundet er Kr 301 684,01 bundet på skattetrekkskonto.
Av innestående i Skogeiernes Servicekontor er kr 394 190,94 bundet på skattetrekkskonto.

Note 15  Egenkapital
Annen Overfinansiering SUM

Norges Skogeierforbund egenkapital pensjonsordning
Egenkapital 01.01.2012 -1 940 206 -1 940 206
Årets resultat 355 630 355 630
Egenkapital Skogeierforbundet 31.12.12 -1 584 576 0 -1 584 576

Konsolidert regnskap
Egenkapital konsern 01.01.2012 -3 194 462 4 597 130 402 668
Endring i pensjonsfond 116 377 116 377
Resultat konsern 2012 117 730 88 280 206 010
Egenkapital konsolidert regnskap 31.12.2012 3 076 732 4 801 787 1 725 055

Note 16  Ansvarlig lån
Norges Skogeierforbund har ansvarlig lån fra skogeierandelslagene på til sammen 7,5 mill. kr.  
Lånet er avdragsfritt og uoppsigelig fra långivers side. Lånet er rentebærende med en rente tilsvarende 
6 mnd NIBOR + 0,5%. 
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