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Nå peker pilene igjen oppover for skogbruket. Det hogges 
mer enn på lenge, og det investeres mer i skogkultur og 
skogsbilveier. Etter mange år med svært dårlige priser har 
endelig også massevirkemarkedet begynt å ta seg opp. 
Interessen for å bygge i tre er økende og det kommer stadig 
nye fleretasjes hus og andre signalbygg i tre. Ny massevirke-
forbrukende industri og bruk av tre til nye miljøvennlige 
produkter er ikke lenger bare festtaler, men har kommet 
nærmere en realitet som følge av beslutningen om å bygge 
et demoanlegg for biodrivstoff på Tofte. Skog har fått stor og 
positiv politisk oppmerksomhet, og viktige signaler for skog-
bruket er nedfelt i den nye regjeringserklæringen. Fremtiden 
ser ganske mye lysere ut enn på lenge. Det betyr ikke at vi 
kan lene oss tilbake, for utfordringene står i kø. Men det må 
være lov til å glede seg litt over denne gode utviklingen.

KONSESJONSLOV OG PRISREGULERING
Oppmykning av lovgivningen rundt omsetning av fast 
eiendom har over lang tid vært blant NORSKOGs kjernesaker. 
Jordbruks- og skogbruksorganisasjonene har ulike interesser 
og forutsetninger for sine holdninger til dette lovverket, 
og det har i praksis vært umulig å få til noen nevneverdig 
oppmykning av konsesjonsloven.  NORSKOG fremmet derfor 
forslag om å lage et skille mellom jord og skog i konsesjons- 
lovgivningen. Dette var begrunnet ut i fra at skogbruket lever 
i et internasjonalt marked med full konkurranse uten subsidier, 
og slik sett skiller seg vesentlig fra jordbruket. Skogbruket 
må derfor få rammevilkår som gjør det mulig å tilpasse seg 
utviklingen i markedet ved å kunne utvikle mer rasjonelle og 
effektive driftsenheter.  Dette forslaget bidro til å løse knuten, 
og 2017 ble året da mange års arbeid endelig ga resultater. 

Helt siden Solberg-regjeringen startet, har en endring av 
konsesjonsloven vært en viktig sak for regjeringen. Det ble 
imidlertid en lang og turbulent reise fram til avgjørelsen som 

kom sommeren 2017. Både regjeringen og NORSKOG skulle 
ønsket at resultatet hadde blitt noe annerledes, men det ble 
et stort steg på veien i riktig retning.

Resultatet ble at bebygde eiendommer med inntil 35 daa 
fulldyrket eller overflatedyrket jord ikke lenger skulle 
underlegges priskontroll. Dette gjaldt også for ubebygde 
rene skogeiendommer uten noe jord.

I regjeringsplattformen som ble lagt frem rett på nyåret 2018, 
står det at regjeringen vil arbeide videre med dette området 
med ønske om å fjerne konsesjonsloven og boplikten på 
skogeiendommer. Styret ser det som logisk at man gjør det 
samme skillet mellom jordbrukseiendommer og skog-
dominerte eiendommer for boplikt slik som for priskontroll. 

SKATT
Skogbeskatning er et felt som NORSKOG har viet mye opp- 
merksomhet gjennom en årrekke, og hvor vi har opparbeidet 
betydelig kompetanse.

I 2017 kom det flere endringer på dette feltet. Formuesskatte- 
grunnlaget blir for første gang delt mellom arbeidende 
kapital og annen kapital. Slik som vedtatt i skatteforliket våren 
2016, får arbeidende kapital en verdsettingsrabatt på 10 % 
i 2017, som er vedtatt økt til 20 % for 2018. Dette er et stort 
steg i riktig retning, og det kommer også som et resultat av 
vårt arbeid gjennom Alliansen for norsk, privat eierskap.

2017 ble også året da de minste skogeierne kunne levere sin 
Skattemelding (selvangivelse) med resultatet fra skogen som 
en inntekt med flat kapitalbeskatning. Det er grunn til å håpe 
at dette på sikt vil bidra til økt hogst på de minste eiendom-
mene. På slutten av året ble det også vedtatt at disse mindre 
eiendommene kan slippe mva-registrering fra 2018.

DET LYSNER I SKOGEN



4 5

Den store gjennomgangen av landbruksbeskatningen ble 
avsluttet i 2016, og mye av det nye regelverket trådte i kraft 
fra 2017. Gjennomsnittsligningen ble erstattet av tømmerkonto.

En skatt som har vist seg svært vanskelig for vår treforedlings- 
industri, er eiendomsskatten på produksjonsutstyr. Dette er 
en ren fiskal avgift som belaster industrien uansett om 
virksomheten går med overskudd eller ikke. Praksis for 
beregning av denne skatten har vært varierende rundt om 
i landet og dermed uforutsigbar. Denne beskatningen av 
skogbrukets kunder er også viktig for oss da den påvirker 
lønnsomhet og betalingsevne. NORSKOG har derfor arbeidet 
med å få endret denne skatten, både i egen regi, men også 
sammen med Verdikjeden Skog og Tre. Det ble til slutt 
vedtatt i Statsbudsjettet at denne skatten skal fases ut over 
de neste 7 år. Vi hadde håpet at den kunne fjernes i sin helhet 
fra 2018, med det ble det ikke flertall for.

SKOG I KLIMASAMMENHENG
I meldingsåret har det kommet opp en alvorlig sak som 
gjelder EUs kommende klimaregnskap for skog og arealbruk, 
benevnt som LULUCF (Land use, land-use change and forestry). 
Vi er svært bekymret for at EU vil vedta et regelverk der bruk 
av en referansebane for historisk hogst legges til grunn for 
fremtidig hogst. Som følge av en kunnskapsbasert forvaltning 
har tilstanden i norske skoger endret seg svært mye de siste 
100 årene, og biomassen er i perioden tredoblet. Dette gir 
et bærekraftig grunnlag for en vesentlig høyere avvirkning 
fremover enn den historiske. En slik økt avvirkning kan, ved 
eventuell innføring av slike regler, føre til at økt hogst i Norge 
blir vurdert som nettoutslipp. En avvirkning som vil gi negativ 
uttelling i det nasjonale klimaregnskapet, vil naturlig nok gi 
dårlig grunnlag for økt næringsvirksomhet.

NORSKOG er derfor sterkt engasjert i dette arbeidet i samar-
beid med andre aktører i verdikjeden som også vil bli påvirket 
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av utfallet av dette. Norske skogeiere samarbeidet aktivt med 
andre europeiske skogeierorganisasjoner og bedrifter for å 
påvirke EU i dette spørsmålet. Det er avgjørende for norske 
klimamål, for bioøkonomien og for verdiskaping i det grønne 
skiftet at vi får gode formuleringer inn i regelverket mht 
hogstmoden skog, bærekraftig skogbruk og økt handlings-
rom rundt referansebanen. 

SAMFERDSEL
Samferdsel har i mange år vært et prioritert område for  
myndighetene. Dette har tiltatt i styrke med Solberg- 
regjeringen. For skogbruket er og blir transport en kritisk 
kostnadsfaktor. Under finanskrisen i 2008 redegjorde  
NORSKOG for næringens behov for langtrekkende og  
kostnadseffektiv transport. Daværende regjering responderte 
på NORSKOGs anbefalinger og satte i gang utredninger for 
de to transportbærerne som NORSKOG mente måtte  
prioriteres. Jernbane og sjøtransport ble for alvor satt på 

kartet for å sikre kostnadseffektiv geografisk rekkevidde og 
tilgang til nye markeder. 

Lastebiltransport vil nødvendigvis alltid være en del av  
næringens logistikk og har vært prioritert høyt over lang  
tid. Derfor er det også viktig å øke skogsbilvegdekningen for 
å kunne erstatte en del av terrengkjøringen med lastebil- 
transport. 

Bevilgningene til skogsbilveger er økt, noe primærskogbruket 
har stor nytte av. Avgjørende for kostnadsreduksjoner har 
det også vært at mange offentlige veger har blitt oppgradert 
til å kunne takle lengre og tyngre vogntog. Når det gjelder 
jernbanesatsingen, er det spesielt gledelig at «Godspakke 
Innlandet» har vunnet politisk støtte. Det viktigste i denne 
satsingen er utvidelse av Norsenga-terminalen på Kongsvinger 
og effektiviseringstiltak for fremføringen av gods. 

Bevilgningene til kaier har fortsatt i 2017 og vi ser at dette er 
et viktig bidrag til å øke avvirkningen, spesielt på Vestlandet. 
Samtidig er det viktigere enn noensinne at det blir etablert 
et alternativ til kaifronten ved Lier-terminalen for fremtiden. 
Denne er i dag et kritisk viktig punkt for uttransport av  
massevirke, slik at flere store sagbruk vest for Oslo sikres 
tilgang på sagtømmer. 

VERDIKJEDEN
Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, 
Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges 
Skogeierforbund, NORSKOG og NoBio utgjør samarbeidet 
"Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å styrke innovasjons- 
kraft og produktivitet i verdikjeden, og sikre næringen 
konkurransedyktige rammevilkår.

Verdikjeden har i løpet av året vært involvert i mange av de 
prosessene som er av stor betydning for vår næring. Når en 
hel verdikjede presenterer sine synspunkter samlet, gir det 
adskillig større tyngde ved påvirkning av politiske prosesser. 
NORSKOG er svært fornøyd med at hele Verdikjeden kan stå 
samlet om mange av de viktigste sakene. NORSKOGs styre 
har prioritert Verdikjeden som NORSKOGs viktigste samar- 
beidsplattform.

EIENDOMSRETT
Norge har en større andel privateid skog enn de fleste andre 
land. Staten er en nokså liten aktør i norsk skogbruk, f.eks. ut- 
gjør Statskog bare om lag 4 % av norsk avvirkning til industrien. 
Hovedprinsippet ved drift av skogene er «frihet under ansvar» 
og skogbruket i Norge er i det alt vesentlige basert på privat 
eierskap og private beslutninger.

Skogbruket har innført omfattende rutiner for sin drift. Vi er 
muligens det eneste landet i verden som har en sertifisert 
andel på 100 % og statistisk holdbare data dokumenterer at 
tilstanden i skogen, både produksjonsmessig og biologisk, 
utvikler seg meget bra. Til tross for dette opplever vi at 
mange interesseorganisasjoner og miljøer stadig ønsker å 
innføre restriksjoner på skogbrukets drift.
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Regjeringen Solbergs tiltredelseserklæring fra 2013 formulerte 
at man ville «avvikle inngrepsfrie naturområder (INON) som 
verktøy i arealpolitikken». INON er et system etablert på 
90-tallet som måler naturkvaliteter etter en gitt geometrisk 
avstand fra visse tekniske inngrep. Ved utgangen av 2017 
opplever vi at dette uvitenskapelige forvaltningsverktøyet 
fremdeles eksisterer og legger bånd på utnyttelsen av norske 
arealressurser.

Norsk lovgiving er prisverdig nok basert på et kunnskaps-
basert system. Ved at samfunnet også har store økonomiske 
interesser, blir det igangsatt betydelige kartleggingsprogrammer 
for å kartfeste ulike kvaliteter ved arealer. De mest omfattende 
sett fra skogbrukets synsvinkel, har vært kartlegging av 
viktige friluftsområder samt naturtyper.

Dette er begge kartleggingsprosjekter som ikke har retts-
virkning, og som ideelt sett derfor kun skal øke kunnskapen 
blant arealbrukere og forvaltningen. Men det man opplever, 
er at slike registreringer blir brukt som selvstendige avslags-
grunner når skogeier skal gjennomføre søknadspliktige tiltak. 
I tillegg skaper dette ofte forventninger om at skogeier ikke 
skal hogge der hvor det er gjort spesielle registreringer. 

Selv om bakgrunnen og målet med kartleggingen er aldri 
så ideell, fremstår derved slike registreringer i stor grad som 
ubetalt fredning.

På den positive siden oppleves det at prosjektet Frivillig vern 
av skog er svært vellykket og har befestet sin politiske  

forankring. Her har skogbruket vist at eierne selv makter å 
komme frem med gode prosjekter uten de voldsomme  
konfliktene man hadde på 80- og 90-tallet.

Samlet sett merker vi likevel et betydelig «fotavtrykk» av 
omverdenens krav og forventninger til skogbruket og vår 
arealbruk. Det skogbruket vi driver i Norge, er basert på store 
tilpasninger til miljø og omgivelser. Men dersom man skal 
realisere potensialet i det grønne skiftet, må skogeiernes 
handlefrihet ikke innskrenkes av mer eller mindre populariserte 
fremstillinger av hva som er riktig bruk av naturen. Privat eier- 
skap må innebære et visst minimum av privat handlefrihet 
for å kunne fungere.

ULV
Ulveforvaltningen har i 2017 vært preget av en statsråd og 
et departement som ikke vil la seg styre av Stortinget, samt 
rettslige behandlinger av politiske spørsmål. For styret er  
rovdyrpolitikk et prioritert tema da den griper sterkt inn i 
eiendomsretten og påvirker næringsutøvelse på eiendommene 
og eiendommenes verdi. Styret har i årets melding valgt å 
vie oppmerksomhet til ulvepolitikken. Ikke fordi temaet 
prioriteres foran andre viktige oppgaver, men fordi det har 
skjedd mye innen dette området i meldingsåret, og fordi 
konflikten etter all sannsynlighet vil eskalere i tiden fremover. 
Det er derfor redegjort for ulvepolitikken i 2017 i egen artikkel 
i Årsmeldingen. Styret vil understreke at det nå er behov for 
at vi får en forvaltning av ulven som baserer seg på korrekte 
og oppdaterte bestandsdata, og som oppfyller Stortingets 
bestandsmål.
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NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere i hele 
Norge. Administrasjonen er lokalisert i Oslo. Konsernet 
består av morselskapet NORSKOG og datterselskapene 
NORTØMMER AS, som driver omsetning av tømmer og  
tilknyttede tjenester, Norsk Skogsertifisering AS, som er 
et miljøsertifiseringsselskap, og Hovdmoen Terminal AS. 
NORSKOG eier også 46,7 % av FORAN AS som driver med 
skogtaksering. 

Resultatregnskapet for NORSKOG som konsern er gjort opp 
med et driftsoverskudd på kr 6.064.000, ordinært resultat 
før skatt på kr 6.409.000 og et årsresultat etter skatt på kr 
4.474.000.
 
Resultatregnskapet for morselskapet NORSKOG er gjort opp 
med et driftsunderskudd på kr 1.633.343. Ordinært resultat 
før skatt er et overskudd på kr 2.240.060, og årsresultatet er et 
overskudd på kr 1.561.786 etter skatt.
2017 har vært preget av arbeid med en rekke viktige saker 
som angår skogbrukets rammevilkår slik som konsesjonslov, 
endringer i skattesystemet, skogens bidrag i klimasammen-
heng, samferdselspolitikk, ulv, miljøsertifisering, og ikke minst 
ulike former for inngrep i den private eiendomsretten. Flere 
av disse er kjernesaker for NORSKOG og av stor viktighet for 
NORSKOGs medlemmer. Som alltid i et Stortingsvalgår, har 
NORSKOG arbeidet aktivt mot ulike politiske partier for å få 
viktige skogsaker inn i partiprogrammene, regjeringserklæring 
og statsbudsjett. Styret registrerer at et systematisk og  
langsiktig næringspolitisk arbeid bærer frukter og at  
NORSKOG blir lyttet til. 

NORSKOG har de siste årene foretatt en betydelig ned- 
bemanning og kostnadsreduksjon. Målet har vært å utvikle 
en driftsmodell som gjør organisasjonen mer fleksibel, og 
som sikrer lønnsomhet for konsernet samlet sett. Det er med 
tilfredshet at vi nå ser en økning av oppdragsvolumet til 
konsulentavdelingen og dermed en gradvis økning av be-
manningen. Det er lagt vekt på å utvikle konsulentoppdrag 
som gir grunnlag for en kompetanse som underbygger 
kunnskapsbehovet i næringspolitikken og i øvrig drift. Styret 
er av den oppfatning at NORSKOG har en meget kompetent 

bemanning som er en stor ressurs for medlemmene, og som 
har potensial for videre utvikling.

NORTØMMER har foretatt en omfattende effektiviserings- og 
omstillingsprosess de siste 2 år. Bemanning på logistikk- 
området er styrket, og det er særlig fokusert på å utvikle gode 
logistikkløsninger og interne rutiner. I 2017 var NORTØMMER 
den aktøren i tømmermarkedet som hadde den største 
volumøkningen. Det kan ikke forstås på annen måte enn at 
NORTØMMERs priser er konkurransedyktige og at kundene 
er tilfredse. Totalt omsatte NORTØMMER 1.649.278m³ og 
driftsoverskuddet etter at det er betalt et næringspolitisk 
bidrag til NORSKOG på kr 1.650.000, ble kr 8.756.000 noe som 
er ny resultatrekord for selskapet. Styret er meget tilfreds med 
utviklingen i NORTØMMER, og ser dette som svært viktig for 
å sikre ressurser til selskapets egen utvikling og til fremtidig 
finansiering av den medlemsrettede næringspolitikken og 
faglige virksomheten i NORSKOG.

Det mangler ikke på politiske utfordringer for skogbruket i 
Norge, og det politiske ambisjonsnivået blant medlemmer 
og administrasjon overstiger ressurstilgangen. Styret har 
derfor vært opptatt av å sikre en langsiktig og forutsigbar 
finansiering av NORSKOGs næringspolitikk på et høyere 
aktivitetsnivå enn hva avvirkningsavgiften fra medlemmene 
alene tillater. Et av delmålene for NORTØMMER er å bidra til 
finansiering av NORSKOGs næringspolitikk, og med bakgrunn 
i dette har styret fra og med 2017 valgt å innføre en fast 
modell hvor det ytes et næringspolitisk bidrag fra NORTØM-
MER til NORSKOG basert på det tømmervolum som omsettes 
gjennom NORTØMMER. For 2017 gikk kr 1 pr m3 av omsatt 
virke til å finansiere NORSKOGs næringspolitikk. I tillegg til å 
bidra til sikrere finansiering av NORSKOGs næringspolitikk, 
skaper dette også et incitament for NORSKOGs medlemmer, 
og andre skogeiere som deler NORSKOGs næringspolitiske 
syn, til å omsette sitt virke gjennom NORTØMMER. Jo mer 
virke som omsettes gjennom NORTØMMER, jo mer nærings- 
politikk fra NORSKOG. 

Norsk Skogsertifiserings resultatregnskap er gjort opp med 
et overskudd på drift på kr 17.488.  Ordinært resultat før skatt 

STYRETS BERETNING FOR 2017
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ble et overskudd på kr 19.526, og årsresultatet etter skatt 
er et overskudd på kr 14.230

Hovdmoen terminal har så liten omsetning at det ikke 
konsolideres i konsernregnskapet for 2017.

Styret og daglig leder bekrefter at forutsetning om fortsatt 
drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 

Morselskapet NORSKOG hadde i gjennomsnitt 10,2 årsverk i 
2017, hvorav 2 kvinner og 10 menn. Da organisasjonens 
stillingskategorier er typiske mannsyrker er det få kvinner, 

men etter vår oppfatning er likestillingsspørsmål tilfreds-
stillende ivaretatt. Sykefraværet i morselskapet har i 2017 
vært på 0,4%. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, og det har 
ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. NORSKOGs 
virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Styret retter en stor takk til alle ansatte i NORSKOG og 
NORTØMMER for innsatsen i 2017 og for den positive 
utviklingen konsernet har opplevd i meldingsåret.

Oslo, 6. mars 2018

Christian Anker-Rasch
Styreleder

Anders Christian Haneborg
Nestleder

Haaken Eric Mathiesen
Styremedlem

Carl Gustaf Rye-Florentz    
Styremedlem

Brede Bredesen Opset    
Styremedlem

Arne Rørå
Adm. direktør

NORSKOGs styre i 2017. Fra venstre: Arne Rørå, Carl Gustaf Rye-Florentz, Brede Bredesen 
Opset, Christian Anker-Rasch, Haaken Eric Mathiesen og Anders Christian Haneborg.
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Etter en periode med omstilling og nedbemanning ser vi nå 
en økning av oppdragsvolumet til konsulentavdelingen og 
dermed en gradvis økning av bemanningen. Det er lagt vekt 
på å utvikle konsulentoppdrag som gir grunnlag for en  
kompetanse som underbygger kunnskapsbehovet i nærings- 
politikken og i øvrig drift. Konsulentavdelingen har særlig 
bidratt i det næringspolitiske arbeidet innen temaene skatt, 
konsesjonslov, viltforvaltning og ulike inngrep i eiendoms- 
retten. Konsulentavdelingen bistår NORTØMMER med  
kompetanse innen miljøsertifisering og ulike miljøutfordringer. 

NORSKOG har gjennom perioden med omstilling spisset sin 
kompetanse innen skogøkonomi. NORSKOG har nå utvilsomt 
Norges fremste skogøkonomiske fagmiljø i den operative 
del av skognæringen. Dette er en kompetanse som er viktig i 
skogbruksmessige spørsmål og som medlemmene drar nytte 
av. Det gjelder særlig i forbindelse med generasjonsskifter, 
kjøp og salg av eiendom, vern av skog, ekspropriasjon, skatt, 
beregning av hogstprognoser med mer.

For å sikre tilstrekkelig markedsmessig grunnlag for det 
økonomiske fagmiljøet vi har ambisjon om å bygge opp, har 
NORSKOG i flere år arbeidet for å komme seg inn i det  
internasjonale oppdragsmarkedet for verdsetting av skog. 
Det er med en viss stolthet at vi registrerer at NORSKOGs 
kunnskap i stadig større grad etterspørres også av kunder 
utenfor Norge. I 2017 har NORSKOG gjennomført to store 
verdsettingsoppdrag i Latvia og det er inngått avtale om 
verdsetting av skog i Finland og Litauen i 2018. 

I løpet av året har NORSKOG ansatt en medarbeider med 
doktorgrad i økologi. Det er strategisk viktig for NORSKOG 
og NORTØMMER å ha sin egen biolog med forståelse for 
skogbrukets utfordringer og ikke være avhengig av å leie inn 
denne kompetansen fra ulike miljøtilknyttede organisasjoner. 
Dette er også en ressurs som er tilgjengelig for NORSKOGs 
medlemmer ved behov for biologiske registreringer av  
ulike slag.

Ny leder av konsulentavdelingen er ansatt i løpet av året, 
noe som har bidratt positivt til utviklingen. Samtidig har det 
gjort det mulig for NORSKOGs skogsjef å prioritere mer tid 
til tunge faglige oppgaver som utvikling og forhandling av 
opplegg for FSC-sertifisering i Norge samt ulike FoU-oppdrag 
og tjenester til medlemmene. Konsulentavdelingen teller nå 
8 personer.

FRIVILLIG VERN
Etter en konfliktfylt periode på 80- og 90-tallet lyktes 
skogeiersiden på 2000-tallet å oppnå dialog med Staten i 
å ta initiativet til fredning av skog over til skogeierne. Siden 
ordningen ble ordentlig etablert for over 10 år siden, har all 
fredning av skog nå kommet opp som private initiativ basert 
på frivillighet. NORSKOGs standpunkt er selvsagt at det er 

bedre naturvern å bruke skogen enn å frede den, men i 
erkjennelsen av at vekslende flertall på Stortinget hele tiden 
har ønsket mer fredning, må det være bedre å realisere dette 
gjennom frivillige prosjekter enn gjennom offentlig tvang.

Alle som ønsker utredet mulighet for frivillig vern på sin 
eiendom, kan få dette vurdert av en skogeierorganisasjon og 
kostnaden ved dette arbeidet dekkes av Staten.

Det er stor forskjell mellom hvor stor økonomisk uttelling 
ulike verdielementer gir i erstatningsfastsettelsen. Enkelte 
arealtyper er derfor ulønnsomme å frede, mens andre kan  
det være veldig god økonomi i. Mange skogeiere har arealer 
som allerede delvis er klausulert av ulike arts- eller livsmiljø- 
registreringer. Når hele eller deler av området likevel ikke kan 
drives som følge av restriksjoner, kan frivillig vern være et 
godt alternativ som, relativt sett, gir veldig god økonomisk 
uttelling.

Ved frivillig-vern-prosjekter er det viktig at skogeierne blir 
bistått av et kompetent firma. NORSKOG har det mest 
kompetente private skogøkonomimiljø i Norge og arbeider 
kontinuerlig med mange frivillig-vern-saker over hele landet 
– både for medlemmer og for andre som ønsker å trekke 
veksler på vår kompetanse.

FOU
NORSKOG har en sterk involvering i ulike forsknings- og 
utviklingsprosjekter. NORSKOGs andel i prosjektene varierer 
fra at vi er den største deltakeren med prosjektledelses- 
ansvaret til at vi bidrar med mindre deler av prosjektene. 
Formålet med FoU-aktiviteten er dels å bidra til å videre- 
utvikle NORSKOG som et spisskompetansemiljø og dels å 
løse konkrete utfordringer og oppgaver i skogbruket.

Av de prosjektene der NORSKOG hadde sentrale oppgaver 
og som ble sluttlevert i 2017, vil vi nevne:
• NORSKOG-rapport 2017-1: Alternativ sporskadeoppretting
• NORSKOG-rapport 2017-2: Nabo-organisering for bedre  
 skogforvaltning
• Forstudie: TV-Program om Skogens rolle i bioøkonomien
• Gjødslingsøkonomi. Beregning av lønnsomhet fra 3  
 gjødslingsforsøk.
• Skogbeskatning som virkemiddel (sammen med Statskog  
 og Norges Skogeierforbund)
• To delrapporter basert på analyseprogrammet HEUREKA  
 tilknyttet prosjektet Sustainable Utalization of Forest  
 Resources in Norway (prosjektet er sammen med NIBIO og  
 NMBU)

MILJØSERTIFISERING
NORSKOG har gjennom de heleide selskapene Norsk Skog-
sertifisering og NORTØMMER ulike sertifiseringsløsninger 
tilpasset ulike behov og ønsker fra både skogeiere og 

KONSULENTAVDELINGEN
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skogindustri. Selskapene har samlet følgende kategorier av 
sertifikat: 
• PEFC/ISO 14001 : 2015 Gruppesertifikat for skogforvaltning  
 i samsvar med norsk PEFC skogstandard.
• PEFC CoC Sporbarhetssertifikat for virkesomsetning.
• FSC® FM Gruppesertifikat for skogforvaltning i samsvar  
 med norsk generisk standard basert på FSC prinsipper og  
 kriterier (FSC-C104999). 
• FSC® CoC CW

Alt virke som omsettes av NORTØMMER er sertifisert i henhold 
til PEFC/ISO 14001. I løpet av 2017 har det vært arbeidet mye 
med opplæring og innarbeiding av oppdatert norsk PEFC 
skogstandard og ny versjon av ISO 14001 standard. 

For det meste av det ikke-FSC sertifiserte virke som 
eksporteres kreves også FSC Controlled Wood. Dette inne-
bærer at vi må ha rutiner for å minimalisere risikoen for at 
dette omfatter virke fra konfliktfylte områder, av hensyn til 
lovverk, urfolks rettigheter og skog med spesielle miljø- 
verdier (HCV). Frem til og med 2017 har vi kunnet ha en 
egen risikoanalyse med tilhørende tiltak for å oppfylle dette 
kravet. Det har kommet nye sentrale krav til leveranse og 

kvalitetssikring for FSC  Controlled Wood. Fra 2. halvår i 2018 
kan vi ikke lenger klare oss med vår egen risikoanalyse. Vi må 
ha en felles risikoanalyse for Norge (NRA), etablert i en felles 
prosess med representanter for skogbruk og skogindustri, 
miljøbevegelse og representanter for sosiale interesser som 
urfolk, fagbevegelse og friluftsliv. NORSKOG har sammen 
med Skogeierforbundet vært sentrale i denne prosessen 
for å ivareta skogeierinteressene. Utkast til en felles norsk 
risikoanalyse (NRA) er laget og sendt FSC internasjonalt for 
godkjenning. Denne vil innebære noen justeringer i våre  
sertifiseringsrutiner og krav, men totalt sett vurdert som 
akseptabelt, og langt mer akseptabel enn det vi først ble 
forelagt (CNRA) som et forslag fra FSC® sentralt.  

Det er i løpet av 2017 også igangsatt arbeid med å få  
en norsk FSC-standard for skogforvaltning. Denne frem- 
forhandles i tilsvarende forum som gjennomførte norsk NRA. 
Ambisjonen er å ha et utkast til norsk FSC-skogstandard klar 
i løpet av 2018. Intensjonen er at FSC-sertifisering av skog-
forvaltning skal være frivillig for skogeiere. Også her deltar 
NORSKOG aktivt sammen med Skogeierforbundet for å få en 
standard som blir mest mulig praktikabel og minst belastende 
på eiendomsnivå.

Andreas Gaarder (til venstre), Norges ambassadør til Etiopia, signerer 
kontrakt med Øystein Aasaaren, NORSKOG.
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INTERNASJONALE OPPDRAG
Markedet for bistandsprosjekter innen skogsektoren har i 
lengre tid ligget nede som følge av at ressurser har vært 
prioritert til bl.a. å løse/avdempe flyktningkrisen. For NORSKOG 
har dette medført redusert internasjonal aktivitet, men i 2017 
løsnet det endelig. NFG (Norwegian Forestry Group) er en 
overbygning for felles salg av norsk skogkompetanse og  
driftes av NORSKOG. I november inngikk NFG en avtale med 
den norske ambassaden i Etiopia om et 3-årig prosjekt for  
skogreising i Etiopia. Prosjektet er på drøye 50 millioner 
kroner og er antakelig det største skogprosjektet et norsk 
fagmiljø noen gang har utført utenfor Norge. Prosjektet  
skal ledes av NORSKOG og finansieres av Klima- og miljø- 
departementet.

Etiopia har svært store mengder beitedyr. Dette gir et sterkt 
beitepress som fører til at vegetasjonen beites helt ned. 

Trærne er allerede hugget ned, og uten trær som beskyttelse, 
tørker vegetasjonen ut og blir svært utsatt for erosjon når 
regntiden setter inn. Store mengder av jordsmonnet vaskes 
ut fra landbruksarealene og ender opp i vassdragene. Vår  
oppgave er å utarbeide arealbruksplaner, hvor lokale behov 
for både beiteinteresser og skogreising skal ivaretas. Flere 
norske miljøer er involvert i prosjektet. Sammen med  
NORSKOG deltar også NIBIO med sitt meget kompetente 
forskningsmiljø, Skogkurs med sin formidlingskompetanse og 
Det Norske Skogselskap med sin erfaring fra planteskoledrift.

For NORSKOG betyr dette prosjektet to personer på heltid  
og salg av spesialkompetanse fra flere andre av NORSKOGs 
konsulenter. Vi har engasjert en person på heltid som  
stasjoneres i Etiopia. 
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Norske skogeiere solgte 10,62 mill kubikkmeter tømmer til 
skogindustri i inn- og utland i 2017. Dette er den høyeste 
registrerte tømmeravvirkning siden målingene startet på 
1920-tallet. Avvirkningen i Norge har vist en jevn vekst de 
siste år. Årsaken til denne veksten i avvirkning er sammensatt. 
Figuren under viser at veksten ikke kun kan forklares med 
prisutvikling på tømmer. Vi mener at den viktigste årsaken til 
økt avvirkning er den økende konkurransen mellom tømmer- 
kjøperne. I tillegg ser vi nå at de store avvirkningene på 
70-tallet med påfølgende plantinger begynner å komme 

til avvirkning, noe som tilsier fortsatt vekst i avvirkningen 
i årene framover. Men mer virke og konkurranse mellom 
tømmeromsetningsvirksomhetene ville ikke gitt vekst uten 
at det også fantes et marked. I 2009 var det den industrielle 
etterspørselen etter virke som var den begrensende faktoren, 
ikke tilbudet av virke. Siden den gang har etterspørselen etter 
trebasert råstoff økt, det er åpnet nye eksportmarkeder, og 
valutasituasjonen har utviklet seg positivt for norske  
eksportører av trevirke. Summen av alt dette har gitt grunnlag 
for en vekst i avvirkningen i Norge. 

NORTØMMER AS

I desember 2017 var gjennomsnittsprisen for hele landet for 
sagtømmer av gran og furu på hhv. 490 og 455 kr/m3. Dette 
er en økning fra desember 2016 på 55 kr (12,7 %) for gran og 
15 kr (3,4 %) for furu. Massevirkeprisen var på samme tid 237 
kr/m3 for gran og 207 kr/m3 for furu. Dette er en økning på 
26 kr/m3 (12,1 %) for gran og 5 kr/m3 (2,6 %) for furu. Dette 
er snitt-tall for hele landet, og vi ser at NORTØMMERs priser lå 
godt over dette nivået i de geografiene hvor vi er tilstede. 
Vi er ikke i tvil om at det er et aktivt skogbruk som gir den 
beste klimaeffekten. Derfor er det godt å se at mange piler 
peker oppover for skogbruket, ikke bare når det gjelder av-
virkning, men også for investeringer i ny skog og infrastruktur. 
Planteaktiviteten i Norge har også økt de siste årene. Mye av 
dette skyldes selvfølgelig hogstøkning, men vi ser at de fleste 
tømmerkjøperne fokuserer på salg av skogkulturtjenester og 

det er konkurranse også innen dette området.  I 2017 ble det 
satt ut 36,4 millioner skogplanter, 4 % flere enn i 2016. Noe 
av veksten skyldes nok at det er innført tilskudd til tettere 
planting samt en ordning for suppleringsplanting i etablerte 
plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet. Dette 
er en hyggelig økning siden bunnåret 2005 hvor det ble 
plantet 16,8 millioner planter. Det er likevel ennå et stykke 
igjen til f.eks 1995 hvor det ble satt ut 45 millioner planter. 
Foredlet plantemateriale gir en betydelig gevinst i vekst-
hastighet og volumproduksjon. Langt på vei ser vi at dette 
plantematerialet gir en effekt som tilsvarer økning på en 
bonitetsklasse. NORTØMMER har satset aktivt for å øke sitt 
salg av skogkulturtjenester de senere år. Dette er gjort både 
ved å skaffe gode avtaler med norske og svenske produsenter 
av skogsplanter og å knytte til seg gode leverandører av 

NORTØMMER AS 
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plantearbeid og andre skogkulturtjenester. I tillegg tilbyr nå 
tømmerkjøperne sine tjenester mer aktivt enn tidligere.  
Kombinasjonen av disse tiltakene førte til at NORTØMMER 
i 2017 solgte 3,5 mill planter, og av dette sto selskapet for 
planting av 3 millioner planter. Tilsvarende tall for solgte 
planter var i 2016 2.4 mill. og i 2015 var det 2.8 mill. 
Sett i forhold til tømmerkvantumet kan 3,5 millioner planter 
virke som litt i underkant av hva det burde være. Årsaken 
til dette er at en del av de større eiendommene som er 

medlem i NORSKOG har egne avtaler på platekjøp. Vi ser 
likevel en trend til at flere av disse etter hvert velger å benytte 
NORTØMMER som leverandør av planter og planting.

Nåværende regjering har hatt en målrettet satsing på å styrke 
investeringene i skogbrukets infrastruktur. Dette gjelder både 
det offentlige veinettet, jernbane, kaier og skogsbilveinettet. 
Dette har ført til en god utvikling, særlig i ombygging av 
eksisterende skogsbilveier.
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I bunnåret 2006 ble det investert 62 millioner kroner i skogsbilveier, mens det i 2016 ble investert 
222 millioner. I 2016 var byggekostnaden for nybygging av skogsbilvei 660 kr/løpemeter, ombygging 
av skogsbilvei 335 kr/m og traktorvei 202 kr/m. Dette er en kostnadsreduksjon fra 2015, da var 
snittkostnaden for nybygging 769 kr/m 

 

Virkesåret 2017 har vært preget av den uavklarte situasjonen omkring Norske Skog. NORTØMMER 
har valgt å øke sine leveranser til Norske Skog og har mer enn doblet leveransekvantumet. For 
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I bunnåret 2006 ble det investert 62 millioner kroner i skogs-
bilveier, mens det i 2016 ble investert 222 millioner. I 2016 
var byggekostnaden for nybygging av skogsbilvei 660 kr/
løpemeter, ombygging av skogsbilvei 335 kr/m og traktorvei 
202 kr/m. Dette er en kostnadsreduksjon fra 2015, da var 
snittkostnaden for nybygging 769 kr/m.

Virkesåret 2017 har vært preget av den uavklarte situasjonen 
omkring Norske Skog. NORTØMMER har valgt å øke sine 
leveranser til Norske Skog og har mer enn doblet leveranse- 
kvantumet. For NORTØMMER har dette vært en avveining 
mellom å bidra til at Norske Skog sine to norske fabrikker har 
nok virke, og risikoen for tap i tilfelle en konkurs eller akkord-
løsning. I samarbeid med Norske Skog har vi utviklet meget 
gode logistikk-løsninger som reduserer transportkostnadene 
for virket. Dette gir grunnlag for en høyere pris til skogeier. 
Etter bortfallet av flere norske massevirkeforbrukende  
fabrikker har Norge blitt en betydelig netto eksportør av 
massevirke. Dette har også ført til at massevirkeprisen har 
ligget lavere og utviklet seg svakere i Norge enn i Sverige og 
Finland. Høsten 2017 begynte vi å få effekten av økt etter-
spørsel etter massevirke som følge av de store investeringene 
i ny massevirkeforbrukende kapasitet i Sverige og Finland. 

Samtidig var det i høst ekstremt mye nedbør og lite frost i  
de baltiske land, noe som reduserte utbudet av virke derfra. 
Tilsammen førte dette til en kraftig prisøkning i Norge med 
mer enn 25 % økning i massevirkeprisen. Marginale virkes-
markeder, med ubalanse i tilbud og etterspørsel, har en 
tendens til å ha svært høye priser når markedet er godt og 
svært lave priser i dårlige tider. Inntil det kommer ny masse-
virkeforbrukende industri i Norge er det grunn til å frykte at 
Norge vil fremstå mer som et marginalmarked for massevirke 
med risiko for store svingninger i etterspørsel og pris. Likevel 
tror vi at den norske massevirkeprisen nå har gjort et 
permanent steg oppover. Med dagens prisnivå er det igjen 
sterkt fokus på tynning.

Sagtømmerprisene har utviklet seg positivt gjennom hele 
2017, og er nå oppe på det nivået de var før finanskrisen for 10 
år siden. Trelastlagrene er relativt lave ved inngangen til 2018, 
og forholdene ligger til rette for at det gode prisnivået vil holde 
seg en stund. Statistikken for svenske sagbruk viser reduserte 
trelastlagre og økende priser gjennom 2017 og inn i 2018.

Figuren på neste side  viser sammenhengen mellom trelast-
pris og lagerstørrelse hos svenske sagbruk.
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Figuren under viser at husbyggingen i Norge gikk noe 
ned i 2017. Et svakere innenlands byggmarked og økende 
etterspørsel i eksportmarkedene førte til at den norske 
eksporten av sagtømmer og trelast igjen økte i 2017 etter et 
fall foregående år. Det var særlig eksporten mot Tyskland som 
økte kraftig. NORTØMMER ønsker å levere til norske sagbruk, 

og hoveddelen av vårt sagtømmer går derfor selvfølgelig til 
norske bruk. Samtidig må vi sikre at skogeierne får med seg 
den ekstra betalingsvilje som ligger i eksportmarkedene. 
Dette er en balansekunst som også krever et godt samarbeid 
med norske sagbruk.
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Figuren viser at husbyggingen i Norge gikk noe ned i 2017. Et svakere innenlands byggmarked og 
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NORWAY - MONTHLY EXPORT OF SPRUCE SAWLOGS
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De siste årene har NORTØMMER arbeidet aktivt for å utvikle 
gode og kostnadseffektive logistikkløsninger og interne 
rutiner for å styre forretningsprosessen og forhindre mulige 
feil. I 2017 er dette arbeidet videreført ut i felt. NORTØMMER 
har kjøpt og videreutviklet Södra Skog sitt nettbrettbaserte 
verktøy «FeltApp». Den ferdige løsningen skal gi støtte for 
og kvalitetssikring av alt arbeid i felt med driftsplanlegging, 
miljøhensyn, gjennomføring og kontrahering av virkeskjøp 
og skogkultur.  

NORTØMMER var den aktøren i tømmermarkedet som 
hadde størst volumvekst i 2017. Totalt omsatte selskapet 
1.649.278m³, noe som er ny volumrekord for selskapet. Enda 
viktigere er det at det også ble et rekordoverskudd. Etter et 
intenst arbeid med omstilling og utvikling av NORTØMMER 
er det med tilfredshet vi konstaterer at dette arbeidet har 
båret frukter. NORTØMMER er i dag antakelig den mest 
kostnadseffektive salgskanalen for tømmer, og har en stabil 
stab med kompetent og engasjert personell.  

Kilde: SCB, Statistisches Bundesamt
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Ulvepolitikk og forvaltning av ulv fikk større oppmerksomhet 
i samfunnet enn viktigheten av temaet skulle tilsi. Gjentatte 
forvaltningsvedtak, klagebehandling, Stortingsvedtak og 
rettskjennelse gjorde dette politikkområdet så komplekst at 
det er de færreste som har oversikt over hva som har skjedd, 
hvorfor det skjedde og hva som er konsekvensen.

BAKGRUNN
I 2016 fastsatte Stortinget et bestandsmål for ulv på 4-6 årlige 
ynglinger i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal 
være født i helnorske revir. Ulvekull som fødes i grenserevir 
mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5. 
Høsten 2016 vedtok rovviltnemdene i Hedmark og Akershus 
å åpne for lisensfelling av 3 familiegrupper av ulv i Hedmark. 
Av disse lå to revir innenfor ulvesonen, mens Osdalsflokken 
hadde hoveddelen av sitt leveområde utenfor ulvesonen. 

I tillegg ble det åpnet for felling av ett revirhevdende par,  
5 enkeltdyr i fylkene Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold, 
samt 10 ulv i landet for øvrig. På dette tidspunktet var det 
registrert 9 familiegrupper av ulv i Norge. Rovviltnemdenes 
hensikt var å bringe bestanden av ulv ned på det mål  
Stortinget hadde fastsatt. 

Rovviltnemdenes vedtak ble påklaget, og 20. desember 2016 
fattet Klima- og miljødepartementet (KLD) nytt vedtak i saken 
der lisensfelling av alle familiegruppene ble inndratt. Vedtaket 
var begrunnet med at departementet mente at det ikke 
fantes hjemmel for å felle ulv når det ikke er fare for skade på 
husdyr og tamrein. 

KLDs vedtak utløste en opphetet debatt om ulveforvaltningen 
utover vinteren 2017, og antakelig det største politiske 
folketoget i hovedstaden siden Vietnamkrigen. Klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen ble bedt om å redegjøre for 
Stortinget i januar, og der fastslo han at det var oppstått en 
«krevende situasjon» der det ikke var samsvar mellom  
hjemmelsgrunnlaget i lovverket og det bestandsmålet 
Stortinget hadde fastsatt. Stortinget ba Helgesen om å 
komme tilbake til Stortinget med en egen sak som i større 
grad la til rette for uttak av ulv slik at bestandsmålet kunne 

nås. Stortinget ba konkret om at KLD så nærmere på bruken 
av naturmangfoldlovens § 18 b og c som åpner for at andre 
forhold som skade på husdyr, tamrein, skog, eller annen 
eiendom kan tas inn i vurderingen, samt at det tillates uttak 
av ulv ut i fra allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre 
offentlige interesser av vesentlig betydning.

KLD FORESLÅR Å ENDRE NATURMANGFOLDLOVEN
Klima- og Miljødepartementet fremmet i februar 2017 
et forslag til endring i Naturmangfoldloven. I stedet for å 
besvare Stortingets anmodning om å gjøre de nødvendige 
forskriftsendringer forsøkte KLD å omgå dette ved å supplere 
bestemmelsene i Naturmangfoldlovens §18 med et nytt ledd, 
som åpnet for å tillate «Fangst, forvaring og annen skjønnsom 
bruk» av fredet vilt i «lite antall» og «begrenset omfang» etter 
helt bestemte formål. Departementet slo samtidig fast at en 
slik bestemmelse ikke ville kunne åpne for felling av ulv i et 
slikt omfang at bestandsmålet kunne nås. 

STORTINGET AVVISER LOVFORSLAGET FRA KLD
Stortinget avviste lovendringsforslaget fra KLD og vedtok i 
stedet å endre rovviltforskriften, slik at naturmangfoldlovens 
§§18 b og 18 c skulle inngå i hjemmelsgrunnlaget for felling 
av ulv. Videre la Stortinget gjennom flertallsmerknadene i 
innstillingen konkrete føringer for hvordan disse bestem-
melsene skulle praktiseres. Stortingsflertallet mente at 
distriktspolitiske hensyn må anses som en vesentlig offentlig 
interesse, og at dersom ulvebestanden virker negativt på den 
distriktspolitiske målsettingen om å opprettholde en spredt 
bosetting i Norge, kan det gi hjemmel for uttak. Flertallet 
mente at negativ påvirkning på bl.a. beitenæring, annen 
næringsvirksomhet, jakt, lokalbefolkningens trygghet og 
psykososiale forhold, må anses som faktorer som kan oppfylle 
vilkåret om distriktspolitiske hensyn. Flertallet mente også at 
den interesseavveiningen som må gjøres i forhold til NML 
§18 c innebærer at i perioder der bestanden er over be-
standsmålet, skal terskelen senkes for når vilkårene for felling 
for å ivareta offentlige interesser er oppfylt. 

Stortinget mente med dette at man hadde lagt virkemiddel- 
apparatet til rette slik at bestandsmålet kunne nås. Dette er 
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en meget sterk styring av et departement fra Stortingets side, 
og fremstår nærmest som en irettesettelse av en statsråd 
som ikke vil oppfylle Stortingets vilje.

ROVVILTNEMDENES VEDTAK OM FELLINGSKVOTE I 
REGION 4 OG 5 FOR 2017/2018
Rovviltnemdene i region 4 og 5 fattet 26. juni 2017 nytt 
vedtak om fellingskvoter for lisensjakt på ulv, nå for vinteren 
2017/2018. Det ble fattet ett vedtak om lisensfellingskvote 
utenfor etablerte revir, og ett vedtak om felling av ulv 
innenfor etablerte revir. 

Utenfor etablerte revir ble det fastsatt en fellingskvote på 
12 dyr. Innenfor etablerte revir vedtok rovviltnemdene å 
tillate felling av flokkene Osdalen, Julussa og Slettås med til 
sammen inntil 24 individer. Flertallsmerknaden om bruk av 
Naturmangfoldlovens § 18 c, herunder distriktspolitiske 
hensyn, var et sentralt element i Rovviltnemdenes 
begrunnelse for å tillate felling av disse flokkene. 

Begge vedtakene ble påklaget av en rekke organisasjoner, 
herunder NORSKOG som ønsket felling av ytterligere en flokk 
innenfor ulvesonen.

KLDs VEDTAK I KLAGESAKENE I REGION 4 OG 5
KLD vedtok i desember 2017 å opprettholde rovviltnemdenes 
vedtak om lisensfelling av 12 ulver utenfor revir.  I tillegg 
opprettholdt departementet vedtaket om å felle ulvene i 
revirene Osdalen og Julussa, men endret vedtaket når det 
gjaldt Slettåsflokken, og åpnet ikke for lisensfelling av denne. 
Departementet mente i sin vurdering at skadepotensialet for 
alle de tre flokkene var for lite til å tillate felling, men begrunnet 
felling av de to flokkene med Naturmangfoldlovens § 18 c 
«andre offentlige interesser av vesentlig betydning». For 
Slettåsflokken gjorde departementet imidlertid en annen 
vurdering, og anså at vilkåret etter Naturmangfoldlovens  
§ 18 c ikke var oppfylt. 

KLD GJØR ULVESONEN TIL ET ULVERESERVAT
NORSKOGs gjennomgang av departementets vurderinger 
knyttet til de ulike faktorene som vektlegges når et uttak skal 
vedtas viser at det er prinsippet om differensiert forvaltning, 
dvs ulik forvaltning utenfor og innenfor ulvesonen, som har 
ført til at Slettåsflokken ikke ble tillatt felt, mens vedtaket 
om felling av Osdalen og Julussa-flokkene ble opprettholdt. 
Det er altså ikke faktiske forhold ved flokkene eller deres 
påvirkning på omgivelsene som har ført til en ulik vurdering, 

kun det faktum at den ene flokken har sitt revir innenfor 
ulvesonen og de andre to er utenfor. KLD har benyttet seg av 
juridiske spissfindigheter av kategorien «prokuratorknep» for 
å unngå å følge opp Stortingets vilje. Ved denne anledningen 
kunne de ikke lenger benytte manglende hjemmel i lov og 
forskrift som grunnlag for å avslå felling av Slettåsflokken, 
det hadde Stortinget sørget for, men da innførte de i stedet 
hensynet til differensiert forvaltning. 

På det tidspunkt KLD fattet sitt vedtak var det registrert 
11-13 ulvekull i Norge, hvorav 7 var helnorske, så Stortingets 
bestandsmål var overoppfylt. Når KLD på grunn av prinsippet 
om differensiert forvaltning ikke reduserer bestanden ned 
til Stortingets bestandsmål, så mener styret at dette ikke 
kan forstås på annen måte enn at KLD gjør ulvesonen til et 
ulvereservat og at differensiert forvaltning oppfattes som 
viktigere enn Stortingets bestandsmål. 

NORSKOG minner om at i Innst. 330 S (2015-2016) ga Stortinget 
klare føringer knyttet til behandlingen av Meld. St. 21 (2015-
2016) Ulv i norsk natur. Flertallet understreket «at bestands-
mål fastsatt av Stortinget er det klart overordnede vedtak.»

Ulvesonen ble etablert som et virkemiddel for bl.a. å kunne 
nå opp til bestandsmålet for ulv. Med KLD sitt vedtak fremstår 
den nå som et hinder for å kunne redusere bestanden ned til 
Stortingets fastsatte bestandsmål. Etter NORSKOGs vurdering 
må dette medføre at spørsmålet om hensiktsmessigheten 
ved soneforvaltning tas opp til ny behandling. KLD sitt vedtak 
om at ulvesonen skal være et ulvereservat gir grunnlag for en 
uakseptabel, eksplosiv og ukontrollert vekst i ulvebestanden 
innenfor ulvesonen, med store konsekvenser også utenfor 
sonen.

RETTSPROSESSER
Med bakgrunn i KLD sitt vedtak om å opprettholde rovvilt- 
nemdenes vedtak om å felle 12 ulver utenfor etablerte 
ulverevir saksøkte WWF staten. WWF krevde en rettslig  
gjennomgang av hele den norske ulveforvaltningen og  
midlertidig forføyning i ulvejakten. WWF mente at ulve- 
forvaltningen i Norge er i strid med Grunnloven, Natur- 
mangfoldloven og Bernkonvensjonen. I november slo 
Tingretten fast at departementet ikke hadde begrunnet godt 
nok at lisensvedtaket ikke truet artens overlevelse. Klima- og 
miljøminister Vidar Helgesen løste dette ved å fatte et nytt 
vedtak, som var bedre begrunnet. WWF stevnet Staten også 
med bakgrunn i dette vedtaket. Hovedforhandling er  
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berammet i Oslo tingrett i slutten av april 2018.  Styret 
besluttet at NORSKOG skulle gå inn som partshjelper på 
statens side i disse rettsakene. Begrunnelsen for dette var å 
få belyst ulvepolitikkens konsekvens for den jaktbaserte ut-
marksnæring og eiendommenes verdi. I tillegg gikk også USS 
(Utmarkskommunenes sammenslutning), Norges Bondelag, 
Norges Jeger og fiskerforbund og Norges Skogeierforbund 
inn som partshjelpere.  

BEHOV FOR KORREKTE OG OPPDATERTE  
BESTANDSDATA
Rovdatas bestandstall baserer seg på sporing på snø, følgelig 
er ikke årets valper medregnet i det datagrunnlaget Rovvilt-
nemdene må bygge på når de fatter sitt vedtak om felling i 
juni, ei heller når KLD behandler klagen på vedtaket.  Rovdata 
oppga at det vinteren 2016-2017 var registrert 54-56 ulver 
som kun holdt til innenfor Norges grenser. I tillegg ble det 
registrert minst 51-56 ulver som lever i grenserevir. Det ble 
vedtatt å felle 47 ulv, og WWF fremstilte dette som at 90 % av 
den norske ulvebestanden skulle avlives.  Så langt i registrerings- 
sesongen 2017/18 er det dokumentert 13 ulvekull født i 
Norge og grenserevir i 2017. Minst sju kull er registrert i 
helnorske revir. Til sammen har man så langt i vinter registrert 
107-110 ulver med revirtilhold helt eller delvis innenfor Norges 
grenser. 69-72 av ulvene er registrert med helnorsk tilhold, 
hvorav 23 nå er skutt ved lisensjakt. 29 er registrert tilhold i 
grenserevir, mens ni ulver fortsatt har usikker grensestatus. 
Med unntak for mindre bevegelser som følge av inn- og 
utvandring fantes alle disse dyrene når Rovviltnemdener 
og KLD fattet sine vedtak. I praksis fattes vedtakene basert 
på ett år gammel informasjon. Hadde rovviltnemdene hatt 
oppdatert informasjon er det sannsynlig at de ville vedtatt 
felling av flere flokker. Denne forsinkelsen er uakseptabel og 
NORSKOG mener at prognoser må tas i bruk for fastsettelse 
av bestandens størrelse. Dette gjøres for andre arter som  
f.eks. gaupe. 

Det stilles for strenge krav for dokumentasjon av ulv.  
For dokumentasjon av en familiegruppe skal man spore 
minimum 3 individer i minst tre kilometer ved tre ulike  
anledninger, og minst ett av individene må regelmessig 
markere revir. Dokumentasjon av familiegruppe på barmark 
krever at det samles og analyseres minst 32 møkkprøver. 
Disse svært strenge kravene fører til en systematisk under- 
rapportering av ulv i norsk fauna, noe som viste seg ved uttak 
av de to flokkene i vinter hvor registrert bestand lå 30 % 
under virkelig forekomst. Flertallet av distriktsbefolkningen 
kjenner ikke kravene til registreringsmetodikken, men opp- 
lever at rapporterte observasjoner av ulv eller valpekull de 
har sett på viltkamera ikke finnes i myndighetenes statistikk. 
Dette skyldes metodikken, men oppfattes som svindel med 
tall. NORSKOG mener at en metodikk som gir en systematisk 
underrapportering av bestandsnivå ikke er egnet for forvaltning 
av ulven i Norge, og bidrar til å skape en mistillit til hele 
miljøforvaltningen.
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NORSKOG
RESULTATREGNSKAP FOR 2017 (beløp i hele tusen)

Driftsinntekter og driftskostnader Noter 2017 2016 2017 2016

Salgsinntekter 0 0 973 266 819 414
Prosjektinntekter 12 793 11 285 10 630 9 333
Næringspolitisk bidrag 12 1 649 0 0 0
Avvirkningsavgift 1 639 1 592 1 639 1 592
Andre driftsinntekter 0 0 0 -269
Tilskudd rentemidler 482 1 198 482 1 198
Sum driftsinntekter 12 16 563 14 075 986 017 831 268

Varekostnader 0 0 923 401 776 541
Prosjektkostnader 2 444 1 898 2 444 1 899
Omsetningsbonus 896 0 896 0
Lønns- og andre personalkostnader 2 10 842 10 040 33 736 28 241
Etterslep avvikling av ytelsesordning 0 954 0 1 586
Avskrivning på varige driftsmidler 3 0 42 1 390 1 222
Andre driftskostnader 2 4 014 4 316 18 086 19 725
Sum driftskostnader 18 196 17 250 979 953 829 214

Driftsresultat -1 633 -3 175 6 064 2 054

Finansinntekter og Finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap 7 3 724 0 0 0
Renteinntekter fra foretak i samme konsern 229 360 0 0
Renteinntekter 186 18 559 178
Andre finansinntekter 0 0 660 926
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 155 0 0
Rentekostnader 0 239 303 466
Rentekostnader til foretak i samme konsern 261 345 0 0
Andre finanskostnader 5 0 571 414
Resultat av finansposter 3 873 -361 345 224

Ordinært resultat før skattekostnad 2 240 -3 536 6 409 2 278

Skattekostnad på ordinært resultat 7 678 -755 1 935 992

Årsresultat 1 562 -2 781 4 474 1 286

Overføringer
Overføringer eiendomsrettsfond 8 -151 -97 -151 -97
Overføringer annen egenkapital 8 1 713 -2 684 4 625 1 383
Sum overføringer 1 562 -2 781 4 474 1 286

Resultatregnskap for 2017

NORSKOG

Morselskap Konsern

(beløp i hele tusen)

Driftsinntekter og driftskostnader Noter 2017 2016 2017 2016

Salgsinntekter 0 0 973 266 819 414
Prosjektinntekter 12 793 11 285 10 630 9 333
Næringspolitisk bidrag 12 1 649 0 0 0
Avvirkningsavgift 1 639 1 592 1 639 1 592
Andre driftsinntekter 0 0 0 -269
Tilskudd rentemidler 482 1 198 482 1 198
Sum driftsinntekter 12 16 563 14 075 986 017 831 268

Varekostnader 0 0 923 401 776 541
Prosjektkostnader 2 444 1 898 2 444 1 899
Omsetningsbonus 896 0 896 0
Lønns- og andre personalkostnader 2 10 842 10 040 33 736 28 241
Etterslep avvikling av ytelsesordning 0 954 0 1 586
Avskrivning på varige driftsmidler 3 0 42 1 390 1 222
Andre driftskostnader 2 4 014 4 316 18 086 19 725
Sum driftskostnader 18 196 17 250 979 953 829 214

Driftsresultat -1 633 -3 175 6 064 2 054

Finansinntekter og Finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap 7 3 724 0 0 0
Renteinntekter fra foretak i samme konsern 229 360 0 0
Renteinntekter 186 18 559 178
Andre finansinntekter 0 0 660 926
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 155 0 0
Rentekostnader 0 239 303 466
Rentekostnader til foretak i samme konsern 261 345 0 0
Andre finanskostnader 5 0 571 414
Resultat av finansposter 3 873 -361 345 224

Ordinært resultat før skattekostnad 2 240 -3 536 6 409 2 278

Skattekostnad på ordinært resultat 7 678 -755 1 935 992

Årsresultat 1 562 -2 781 4 474 1 286

Overføringer
Overføringer eiendomsrettsfond 8 -151 -97 -151 -97
Overføringer annen egenkapital 8 1 713 -2 684 4 625 1 383
Sum overføringer 1 562 -2 781 4 474 1 286

Resultatregnskap for 2017

NORSKOG

Morselskap Konsern

(beløp i hele tusen)
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BALANSE PR 31.12.2017 (beløp i hele tusen)

Eiendeler Noter 2017 2016 2017 2016

Anleggsmidler
Immatrielle  eiendeler
Utsatt skattefordel 7 941 1 575 779 2 670
Goodwill 3 0 0 0 1 088
Sum immaterielle eiendeler 941 1 575 779 3 758

Varige driftsmidler
Tomter 3,10 0 0 4 827 4 827
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3,10 0 0 1 818 1 302
Sum varige driftsmidler 0 0 6 645 6 129

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 4 13 910 13 910 0 0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 1 000 1 000 1 000 1 000
Investeringer i aksjer og andeler 5 2 308 2 304 3 511 3 508
Andre fordringer 0 0 888 1 400
Sum finansielle anleggsmidler 17 218 17 214 5 399 5 908

Sum anleggsmidler 18 159 18 789 12 823 15 795

Omløpsmidler

Varebeholdning 10 0 0 12 505 6 527

Fordringer
Kundefordringer 6,10 3 849 2 948 77 117 84 484
Opptjent, ikke fakturert inntekt 1 269 483 1 269 483
Andre fordringer på selskap i samme konsern 6 5 483 22 090 0 0
Andre fordringer 111 240 9 373 9 668
Sum fordringer 10 712 25 761 87 759 94 635

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 5 194 7 971 6 661 8 676

Sum omløpsmidler 15 906 33 732 106 925 109 838

SUM EIENDELER 34 065 52 521 119 748 125 633

KonsernMorselskap

NORSKOG 

BALANSE PR. 31.12.2017
(beløp i hele tusen)
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Egenkapital og gjeld Noter 2017 2016 2017 2016

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Kapital 8 5 581 5 581 5 581 5 581
Eiendomsrettsfond 8 2 807 2 958 2 807 2 958
Sum innskutt egenkapital 8 388 8 539 8 388 8 539

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 21 765 20 052 27 559 22 934
Sum opptjent egenkapital 21 765 20 052 27 559 22 934

Sum egenkapital 30 153 28 591 35 947 31 473
 
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 10 533 21 046 533 21 046
Leverandørgjeld 652 700 70 161 62 368
Betalbar skatt 7 44 34 44 32
Skyldige offentlige avgifter 9 1 598 988 3 083 2 602
Gjeld til selskap i samme konsern 6 158 121 0 0
Annen kortsiktig gjeld 928 1 042 9 980 8 112
Sum kortsiktig gjeld 3 913 23 931 83 801 94 160
     
Sum gjeld 3 913 23 931 83 801 94 160
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 34 065 52 521 119 748 125 633

  
Christian Anker-Rasch Anders Christian Haneborg Haaken Eric Mathiesen

Styreleder Nestleder Styremedlem

Brede Bredesen Opset Carl Gustaf Rye-Florentz Arne Rørå
Styremedlem Styremedlem Adm.direktør

Styret for Norskog

Oslo, 06.03.2018

Konsern

NORSKOG

BALANSE PR. 31.12.2017

Morselskap
(beløp i hele tusen)
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Christian Anker-Rasch
Styreleder

Anders Christian Haneborg
Nestleder

Haaken Eric Mathiesen
Styremedlem

Carl Gustaf Rye-Florentz    
Styremedlem

Brede Bredesen Opset    
Styremedlem

Arne Rørå
Adm. direktør
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NORSKOG
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.01 - 31.12.2017 (beløp i hele tusen)

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2017 2016 2017 2016

Ordinært resultat før skattekostnad 2 240 -3 536 6 409 2 278
Periodens betalte skatt -34 -34 -34 -29
Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -20 0
Ordinære avskrivninger 0 42 1 339 1 221
Nedskriving finansielle anleggsmidler 0 155 0 0
Effekt av pensjonskostnad/utbetaling 0 954 0 2855
Endring i varelager, kundefordringer og 
leverandørgjeld -950 178 9 182 -17 942
Endring i andre tidsavgrensningsposter 16 482 338 2 278 11 395
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 17 738 -1 903 19 154 -222

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 115 1 659
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 0 -766 -2 767
Utbetalinger ved investering i ds og ts 0 0 0 -500

-5 0 -5 0
-5 0 -656 -1 608

0 0 0 0
-20 512 -680 -20 513 -680

0 3 0 3
-20 512 -677 -20 513 -677

-2 779 -2 580 -2 015 -2 507
7 973 10 551 8 676 11 185

Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av lån
Utbetalinger ved nedbetaling av lån
Brukt/tilført eiendomsrettsfondet
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endringer i kontanter og -ekvivalenter 
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1 
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 5 194 7 971 6 661 8 678

NORSKOG

Kontantstrømoppstilling  1.1 - 31.12 2017

KonsernMorselskap

(beløp i hele tusen)

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2017 2016 2017 2016

Ordinært resultat før skattekostnad 2 240 -3 536 6 409 2 278
Periodens betalte skatt -34 -34 -34 -29
Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -20 0
Ordinære avskrivninger 0 42 1 339 1 221
Nedskriving finansielle anleggsmidler 0 155 0 0
Effekt av pensjonskostnad/utbetaling 0 954 0 2855
Endring i varelager, kundefordringer og 
leverandørgjeld -950 178 9 182 -17 942
Endring i andre tidsavgrensningsposter 16 482 338 2 278 11 395
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 17 738 -1 903 19 154 -222

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 115 1 659
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 0 -766 -2 767
Utbetalinger ved investering i ds og ts 0 0 0 -500

-5 0 -5 0
-5 0 -656 -1 608

0 0 0 0
-20 512 -680 -20 513 -680

0 3 0 3
-20 512 -677 -20 513 -677
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7 973 10 551 8 676 11 185
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Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto endringer i kontanter og -ekvivalenter 
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1 
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 5 194 7 971 6 661 8 678

NORSKOG

Kontantstrømoppstilling  1.1 - 31.12 2017

KonsernMorselskap

(beløp i hele tusen)

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2017 2016 2017 2016

Ordinært resultat før skattekostnad 2 240 -3 536 6 409 2 278
Periodens betalte skatt -34 -34  -34 -29
Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -20 0
Ordinære avskrivninger 0 42 1 339 1 221
Nedskriving finansielle anleggsmidler 0 155 0 0
Effekt av pensjonskostnad/utbetaling 0 954 0 2855
Endring i varelager, kundefordringer og 
leverandørgjeld -950 178 9 182 -17 942
Endring i andre tidsavgrensningsposter 16 482 338 2 278 11 395
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 17 738 -1 903 19 154 -222

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 115 1 659
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 0 -766 -2 767
Utbetalinger ved investering i ds og ts 0 0 0 -500
Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer -5 0 -5 0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -5 0 -656 -1 608

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av lån 0 0 0 0
Utbetalinger ved nedbetaling av lån -20 512 -680 -20 513 -680
Brukt/tilført eiendomsrettsfondet 0 3 0 3
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -20 512 -677 -20 513 -677

Netto endringer i kontanter og -ekvivalenter -2 779 -2 580 -2 015 -2 507
Beholdning av kontanter og -ekvvalenter 1.1 7 973 ##### 8 676 11 185
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 5 194 7 971 6 661 8 678

NORSKOG

Kontantstrømoppstilling  1.1 - 31.12 2017

KonsernMorselskap

(beløp i hele tusen)
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NORSKOG
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2017 (beløp i hele tusen)
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NOTE 1  -  REGNSKAPSPRINSIPPER  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven,  
og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder i samsvar 
med god regnskapsskikk. 

Konsernregnskapet omfatter morselskapet og 2 datter-
selskaper. Konsernregnskapet er utarbeidet som om 
konsernet var en øknomisk enhet. Transaksjoner og mellom-
værende mellom selskapene i konsernet er således eliminert. 
Kontinuitetsmetoden er benyttet ved konsolidering av alle 
datterselskapene slik at de bokførte verdiene i selskaps-
regnskapene er videreført. Goodwill behandles som en  
residual og balanseføres med den andelen som er observert  
i oppkjøpstransaksjonen. Heleiet datter-datter selskap  
Glåmdal Skogservice AS er pr 01.01.2017 innfusjonert i  
datterselskapet Nortømmer AS.

AKSJER OG ANDELER I TILKNYTTET SELSKAP OG 
DATTERSELSKAP  
I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskaper og 
tilknyttede selskaper innarbeidet ihht. til kostmetoden. 
I konsernregnskapet er tilknyttet selskap innarbeidet etter 
egenkapitalemetoden. Negative andeler føres ikke opp.

SALGSINNTEKTER  
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig 
verdi av vederlaget. Tjenester inntektsføres i takt med 
utførelsen.

KLASSIFISERING AV BALANSEPOSTER
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som 
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps-
midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er 
uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 

VARIGE DRIFTSMIDLER  
Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler vurderes til 
anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når 
verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler 
med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

LANGSIKTIGE AKSJER OG ANDELER  
Vurderes til det laveste av historisk kostpris og antatt salgsverdi. 

VARER  
Varer vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost (etter FIFO 
prinsippet) og virkelig verdi.

FORDRINGER  
Kundefordringene og andre fordringer oppføres til pålydende, 
med fradrag for tapsavsetninger.

PROSJEKTARBEIDER 
Regningsarbeider føres løpende til inntekt.

SKATTER  
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skatte-
kostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før 
skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets 
skattepliktige inntekt / formue) og endring i netto utsatt 
skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i 
balansen.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING  
Kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte 
modellen.
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NOTE 2  -  LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER

NORSKOG
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2017 (beløp i hele tusen)

(Beløp i hele 1000)

NORSKOG
Noter til årsregnskapet 2017 

Tallene i oppstillingen er angitt i hele tusen
2017 2016 2017 2016

Lønninger 8 493 6 942 26 013 21 572
Arbeidsgiveravgift 1 323 1 202 4 035 3 267
Pensjonskostnader 913 874 1 797 1 623
Andre ytelser 113 1 022 1 891 1 779

10 842 10 040 33 736 28 241

Antall årsverk 10,2 10,5 38,2 41,0

Ytelser til daglig leder
Lønnskostnader 1 683
Pensjonskostnader 252
Andre godtgjørelser 11

Godtgjørelse til styret 207

I tillegg til deltakelse i kollektiv pensjonsordning har administrerende direktør en avtale om særskilt begrenset 
pensjon for å muliggjøre redusert stilling eller funksjon fra fylte 62 år.  Pensjonsrettighetene opparbeides frem
til fylte 62 år, og utbetales i årlige like store summer de 5 påfølgende år.  Det foretas løpende kostnadsføring
og avsetning til dekning av forpliktelsen.

Revisor Morselskap Konsern
Honorar lovbestemt revisjon 70 173
Honorar regnskapsteknisk bistand 36 61
Annen bistand 0 0
Sum 106 234

Godtgjørelsen er eks.mva. 

Note 3 Varige driftsmidler

Konsern

Goodwill Tomt
Maskiner, 
inventar

Anskaffelseskost pr 01.01. 4 438 4 827 2 955
Tilgang kjøpte driftsmidler 913
Avgang 96
Sum kostpris 4 438 4 827 3 772

Akkumulerte avskrivninger 01.01 3 350 0 1 652
Årets ordinære avskrivninger 1 088 0 302
Akkumulerte avskrivninger 31.12       4 438 0 1 954
Bokført verdi 31.12 0 4 827 1 818

Prosenter avskrivninger 20 % 0 % 10-33%

Ervervet goodwill i 2015 avskrives over 3 år. Ervevervet goodwill i 2013 avskrives over 5 år.

Morselskap Konsern

NOTE 3  -  VARIGE DRIFTSMIDLER
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(Beløp i hele 1000)

NORSKOG
Noter til årsregnskapet 2017 

Fordringer
Kundefordringene og andre fordringer oppføres til pålydende, med fradrag for tapsavsetninger.

Prosjektarbeider
Regningsarbeider føres løpende til inntekt.

Skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.  
Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt / formue) og endring i netto utsatt skatt.
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte modellen.

Note 2 Lønnskostnader og godtgjørelser

Tallene i oppstillingen er angitt i hele tusen
2017 2016 2017 2016

Lønninger 8 493 6 942 26 013 21 572
Arbeidsgiveravgift 1 323 1 202 4 035 3 267
Pensjonskostnader 913 874 1 797 1 623
Andre ytelser 113 1 022 1 891 1 779

10 842 10 040 33 736 28 241

Antall årsverk 10,2 10,5 38,2 41,0

Ytelser til daglig leder
Lønnskostnader 1 683
Pensjonskostnader 252

Morselskap Konsern

(Beløp i hele 1000)
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Andre godtgjørelser 11

Godtgjørelse til styret 207

I tillegg til deltakelse i kollektiv pensjonsordning har administrerende direktør en avtale om særskilt begrenset 
pensjon for å muliggjøre redusert stilling eller funksjon fra fylte 62 år.  Pensjonsrettighetene opparbeides frem
til fylte 62 år, og utbetales i årlige like store summer de 5 påfølgende år.  Det foretas løpende kostnadsføring
og avsetning til dekning av forpliktelsen.

Revisor Morselskap Konsern
Honorar lovbestemt revisjon 70 173
Honorar regnskapsteknisk bistand 36 61
Annen bistand 0 0
Sum 106 234

Godtgjørelsen er eks.mva. 

Note 3 Varige driftsmidler

Konsern

Goodwill Tomt
Maskiner, 
inventar

Anskaffelseskost pr 01.01. 4 438 4 827 2 955
Tilgang kjøpte driftsmidler 913
Avgang 96
Sum kostpris 4 438 4 827 3 772

Akkumulerte avskrivninger 01.01 3 350 0 1 652
Årets ordinære avskrivninger 1 088 0 302
Akkumulerte avskrivninger 31.12       4 438 0 1 954
Bokført verdi 31.12 0 4 827 1 818

(Beløp i hele 1000)
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pensjon for å muliggjøre redusert stilling eller funksjon fra fylte 62 år.  Pensjonsrettighetene opparbeides frem
til fylte 62 år, og utbetales i årlige like store summer de 5 påfølgende år.  Det foretas løpende kostnadsføring
og avsetning til dekning av forpliktelsen.

Revisor Morselskap Konsern
Honorar lovbestemt revisjon 70 173
Honorar regnskapsteknisk bistand 36 61
Annen bistand 0 0
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Godtgjørelsen er eks.mva. 

Note 3 Varige driftsmidler

Konsern

Goodwill Tomt
Maskiner, 
inventar

Anskaffelseskost pr 01.01. 4 438 4 827 2 955
Tilgang kjøpte driftsmidler 913
Avgang 96
Sum kostpris 4 438 4 827 3 772

Akkumulerte avskrivninger 01.01 3 350 0 1 652
Årets ordinære avskrivninger 1 088 0 302
Akkumulerte avskrivninger 31.12       4 438 0 1 954
Bokført verdi 31.12 0 4 827 1 818
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NOTE 4  -  INVESTERING I DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

(Beløp i hele 1000)

NORSKOG
Noter til årsregnskapet 2017 

Note 4 Investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper

Investeringer i datterselskapene og de tilknyttede selskapene vurderes etter kostmetoden i 
selskapsregnskapet.  I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskaper etter egenkapitalmetoden.

Morselskap Forretnings- Kostpris Bokført Eierandel Resultat Egenkapital
kontor verdi 100 % 100 %

Datterselskaper:
NORTØMMER AS Elverum 13 510     13 510      100 % 6 806        19 318     
Norsk Skogsertifisering AS Oslo 400          400           100 % 14             375          

13 910     13 910      6 820        19 693     

Bokført
Tilknyttede selskaper Kostpris verdi Eierandel

Morselskap:
Foran AS 3 225 0 46,70 %   

Konsern:
Foran AS 3 225 0 46,70 %

Note 5 Aksjer og andeler i andre selskaper
 
Langsiktige aksjer Antall Pålydende Verdi i

aksjer balansen
SIA Foran Real Estate 730           € 142 788           
Norteak AS 263 724    kr 0,13 500           
SIA Forestate 626           € 1 417           
Norwegian Forestry Group AS 300           kr 0,10 30              
Skog-Data AS 83             kr 1,00 116           
Norsk Biokull AS 50             kr 0,10 4               
Bio Oil AS 334           kr 0,10 -            
Sum mor 1 856        

Konsern
Langsiktige aksjer mor 1 856        
Hovdmoen Terminal AS 67             1,5            111           
Drammensregionens Virkesområde AS 1 000        1 000        1 003        
Tømmerkaier AS 26             1 000        26             
Tømmerterminaler AS 125           1               64             
Sum konsern 3 058        

Langsiktige andeler Anskaffelses- Bokført
kost verdi

Ringerike Næringsforum BA 1               1               
Skogbrukets Kurssenter AS 452           452           
Sum 453           453           

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern 
2017 2016

(Beløp i hele 1000)
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Note 4 Investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper
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Norsk Skogsertifisering AS Oslo 400          400           100 % 14             375          

13 910     13 910      6 820        19 693     

Bokført
Tilknyttede selskaper Kostpris verdi Eierandel

Morselskap:
Foran AS 3 225 0 46,70 %   

Konsern:
Foran AS 3 225 0 46,70 %

Note 5 Aksjer og andeler i andre selskaper
 
Langsiktige aksjer Antall Pålydende Verdi i

aksjer balansen
SIA Foran Real Estate 730           € 142 788           
Norteak AS 263 724    kr 0,13 500           
SIA Forestate 626           € 1 417           
Norwegian Forestry Group AS 300           kr 0,10 30              
Skog-Data AS 83             kr 1,00 116           
Norsk Biokull AS 50             kr 0,10 4               
Bio Oil AS 334           kr 0,10 -            
Sum mor 1 856        

Konsern
Langsiktige aksjer mor 1 856        
Hovdmoen Terminal AS 67             1,5            111           
Drammensregionens Virkesområde AS 1 000        1 000        1 003        
Tømmerkaier AS 26             1 000        26             
Tømmerterminaler AS 125           1               64             
Sum konsern 3 058        

Langsiktige andeler Anskaffelses- Bokført
kost verdi

Ringerike Næringsforum BA 1               1               
Skogbrukets Kurssenter AS 452           452           
Sum 453           453           

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern 
2017 2016

NOTE 5  -  AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER
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NOTE 6  -  MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

(Beløp i hele 1000)
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Andel konsernkonto bank 5 483 22 090
Fordringer inkludert i kunder 973 456
Sum konsernfordringer 6 456 22 546

Andel konsernkonto bank 158 121
Gjeld inkludert i leverandør 13
Sum konserngjeld 158 134

Note 7 Skatt
Morselskap Konsern

Resultat før skatt 2 240 6 410
Inntektsført konsernbidrag -3 724
Permanente forskjeller 233 1 329
Endringer midlertidige forskjeller 336 -859
Skattemessig resultat før konsernbidrag -915 6 880
Mottatt konsernbidrag 3 724
Anvendt fremførbart underskudd -2 809 -6 880
Årets skattegrunnlag 0 0

Overskudd i konsern går i sin helhet mot tildligere års fremførbare underskudd

24% skatt 0 0

Årets skattekostnad består av:
Formuesskatt 44 44
For lite avsatt skatt tidligere år 0 0
Årets betalbare skatt på inntekt 0 0
Sum 44 44
Endring utsatt skatt 634 1 891
Total skattekostnad 678 1 935

Betalbar skatt i balansen:
Formuesskatt 44 44
Årets betalbare skatt på inntekt 0 0
Skyldig betalbar skatt (+)/til gode(-) 44 44

Spesifikk grunnlag utsatt skatt morselskap:  31.12  01.01 Endring

Varige driftsmidler -69 -95 26
Kundefordringer -50 -50 0
Regnskapsmessig avsetning -1 630 -1 268 -362
Pensjon 0 0
Sum midlertidige forskjeller -1 749 -1 413 -336
Skattemessig fremførbart underskudd -2 341 -5 149
Grunnlag beregning utsatt skatt -4 090 -6 563

Utsatt skattefordel 23%/24% -941 -1 575

(Beløp i hele 1000)
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NOTE 8  -  EGENKAPITAL

(Beløp i hele 1000)
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Spesifikk grunnlag utsatt skatt konsern:  31.12  01.01 Endring

Varige driftsmidler 1 428 586 842
Kundefordringer -784 -1 326 542
Regnskapsmessige avsetninger -1 630 -1 268 -362
Sum midlertidige forskjeller -986 -2 008 -1 022
Skattemessig fremførbart underskudd -2 402 -9 119
Grunnlag beregning utsatt skatt -3 388 -11 127

Utsatt skattefordel 23%/24% -779 -2 670

Note 8 Egenkapital

Morselskap Kapital Eiendoms- Annen Sum 
rettsfond egenkapitalegenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 5 581 2 958 20 052 28 591
Årsresultat -151 1 713 1 562
Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 807 21 765 30 153

Konsern Kapital Eiendoms- Annen Sum 
rettsfond egenkapitalegenkapital

Egenkapital pr. 01.01 5 581 2 958 22 934 31 473
Årsresultat -151 4 625 4 474
Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 807 27 559 35 947

Bevegelse på eiendomsrettsfond består av renteintekter samt støtte til to rettsaker angående lisensjakt på ulv.

(Beløp i hele 1000)
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Note 9 Bundne midler
Morselskap Konsern

Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler 437 1 161

Eiendomsrettsfondet er pr 31.12.2017 på 2 807. Eiendomsrettsfondet har egne vedtekter og disponeres av styret.

Note 10 Pantstillelser og garantier

Morselskap Konsern Pant
Gjeld til kredittinstitusjoner 533 533 28 000

Gjeld sikret ved pant
Valutafasilitetskonto 3 834 3 834 28 000
Fasilitetskonto -3 301 -3 301 28 000
Sum 533 533

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet
Varelager 12 505
Driftstilbehør 1 818
Kundefordringer 3 849 77 117
Tomt 4 827
Sum 3 849 96 267

Til sikkerhet for alt ansvar selskapet har eller måtte få til kredittinstitusjonene stilles overnevnte eiendeler som sikkerhet pålydenede 
kr 28 000 000. Det er i tillegg stilt selvskyldnerkausjon fra Nortømmer AS og Norsk Skogsertifisering AS,
pålydenende kr 28 000 000 til sikkerhet for fasilitetskonto og valutafasilitetskonto tilknyttet avtale om Cash Pool konsern. 

Note 11 Transaksjoner med nærstående parter

(Beløp i hele 1000)
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Til sikkerhet for alt ansvar selskapet har eller måtte få til kredittinstitusjonene stilles overnevnte eiendeler som sikkerhet pålydenede 
kr 28 000 000. Det er i tillegg stilt selvskyldnerkausjon fra Nortømmer AS og Norsk Skogsertifisering AS,
pålydenende kr 28 000 000 til sikkerhet for fasilitetskonto og valutafasilitetskonto tilknyttet avtale om Cash Pool konsern. 

Note 11 Transaksjoner med nærstående parter

(Beløp i hele 1000)

NORSKOG
Noter til årsregnskapet 2017 

Note 9 Bundne midler
Morselskap Konsern

Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler 437 1 161

Eiendomsrettsfondet er pr 31.12.2017 på 2 807. Eiendomsrettsfondet har egne vedtekter og disponeres av styret.

Note 10 Pantstillelser og garantier

Morselskap Konsern Pant
Gjeld til kredittinstitusjoner 533 533 28 000

Gjeld sikret ved pant
Valutafasilitetskonto 3 834 3 834 28 000
Fasilitetskonto -3 301 -3 301 28 000
Sum 533 533

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet
Varelager 12 505
Driftstilbehør 1 818
Kundefordringer 3 849 77 117
Tomt 4 827
Sum 3 849 96 267

Til sikkerhet for alt ansvar selskapet har eller måtte få til kredittinstitusjonene stilles overnevnte eiendeler som sikkerhet pålydenede 
kr 28 000 000. Det er i tillegg stilt selvskyldnerkausjon fra Nortømmer AS og Norsk Skogsertifisering AS,
pålydenende kr 28 000 000 til sikkerhet for fasilitetskonto og valutafasilitetskonto tilknyttet avtale om Cash Pool konsern. 

Note 11 Transaksjoner med nærstående parter
(Beløp i hele 1000)

NORSKOG
Noter til årsregnskapet 2017 

Salg av varer og tjenester 2017 2016
Nortømmer AS (administrative tjenester og næringspolitisk bidrag) 3 582 2 781
Norsk Skogsertifisering AS 231 268

Note 12 Næringspolitisk bidrag

Næringspolitisk bidrag fra Nortømmer AS på 1 kr/m3 for virke omsatt gjennom Nortømmer AS

(Beløp i hele 1000)

NORSKOG
Noter til årsregnskapet 2017 

Salg av varer og tjenester 2017 2016
Nortømmer AS (administrative tjenester og næringspolitisk bidrag) 3 582 2 781
Norsk Skogsertifisering AS 231 268

Note 12 Næringspolitisk bidrag

Næringspolitisk bidrag fra Nortømmer AS på 1 kr/m3 for virke omsatt gjennom Nortømmer AS
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§ 1 FORETAK
NORSKOG er en forening med vekslende kapital og 
medlemstall.

§ 2 FORMÅL
NORSKOG har til formål:
a) å samle grunneiere til næringspolitisk samarbeid for  
 skognæringen og virksomhet i tilknytning til  
 medlemmenes eiendomsressurser.
b) å fremme en sunn økonomisk utvikling innen den totale  
 forvaltning av en eiendom basert på en sterk eiendomsrett.
c) å ivareta medlemmenes interesser overfor myndighetene,  
 organisasjoner og samfunnet for øvrig. NORSKOG skal  
 arbeide for en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv  
 struktur på omsetningen av skogprodukter.
d) NORSKOG kan ved innskudd eller på annen måte stifte og  
 delta i foretak både nasjonalt og internasjonalt av  
 betydning for å fremme medlemmenes og NORSKOGs  
 formål.

§ 3 MEDLEMMER
Som medlemmer av NORSKOG opptas:
•  Alle som eier skog og/eller utmark.
•  Medlemmer kan opprettholde sitt medlemsskap også  
 etter at de har overdratt eiendommen til andre.  
 Kontingenten til NORSKOG fastsettes av styret.
•  Personer og juridiske enheter med tilknytning og  
 interesse for skog- og utmarksnæring kan innvilges  
 medlemskap. Søknaden(e) behandles individuelt av styret.  
 Denne medlemsgruppen har møterett, men ikke stemmerett  
 på foreningens årsmøte. Kontingenten fastsettes av styret.

Ved søknad om medlemskap må det gis oppgave over hele 
det produktive skogareal av høy, middels og lav bonitet, 
uproduktive arealer som uproduktiv skog, båndlagte arealer, 
fjell, myr, etc., samt opplysning om normal avvirkning. Ved 
annet grunnlag for medlemsavgift fastsettes denne av styret.

Utmeldelse av NORSKOG må skje skriftlig innen utgangen av 
et kalenderår. Medlem som har handlet i strid med NORSKOGs 
formål, eller med dens vedtekter eller bestemmelser truffet 
i henhold til dem, kan ekskluderes ved beslutning av styret. 
Beslutningen kan innankes for årsmøtet. Medlem som trer 
ut av NORSKOG har intet krav på NORSKOGs midler. Ved 
oppløsning gjelder forøvrig bestemmelsene i § 12.

§ 4 AVVIRKNINGSAVGIFT
Medlemmene skal betale en årlig avvirkningsavgift til NORSKOG. 
Avvirkningsavgiften og dens beregningsgrunnlag fastsettes av 
årsmøtet etter forslag fra styret. Avgiften kan graderes.

I særlige tilfelle kan styret gjøre unntak fra bestemmelsen 
om beregning av avgiften og fra satsene for den. Årets 
avvirkningsavgift skal innbetales innen 1. juni.

§ 5 EIENDOMSRETTSFOND
NORSKOGs eiendomsrettsfond har som formål å fremme 
retten til ressursene på medlemmenes eiendommer i tilfeller 
der denne trues. NORSKOGs styre legger til enhver tid føringer 
for eiendomsrettsfondets anvendelse.

§ 6 STYRE
NORSKOGs styre består av 5 styremedlemmer med 2 vara- 
medlemmer som velges på årsmøte for 2 år av gangen. Hvert 
år uttrer vekselvis 2 eller 3 medlemmer og 1 varamedlem, første 
gang etter loddtrekning, senere de medlemmer som siden 
siste valg har fungert lengst. Styrets leder og nestleder 
velges av årsmøtet for 1 år av gangen, ved særskilt valg. 
Styremedlemmene skal primært velges blant NORSKOGs 
medlemmer. Styret kan oppnevne utvalg av NORSKOGs 
medlemmer til å behandle særlige saker.

Til gyldig styrebeslutning kreves det at styrets leder eller 
nestleder og minst 2 av de øvrige styremedlemmer er til 
stede. Alle beslutninger fattes med alminnelig stemme-
flertall blant de møtende. Står stemmene likt gjør styreleders 
stemme utslaget. Hvert av styrets medlemmer kan forlange 
styremøte avholdt.

NORSKOG forpliktes av styreleder eller nestleder alene, 
eller av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele 
prokura.

Styret skal lede NORSKOG overensstemmende med 
vedtekter og årsmøtets beslutninger og gjeldende lover og 
regler forøvrig.

Styret skal ved regelmessige møter nøye følge driften og 
fremme NORSKOGs interesse og formål. Styret ansetter 
administrerende direktør. Administrerende direktør har den 
daglige ledelsen av foreningens virksomhet. Årsmøtet fast 
setter styrets samlede honorar, møte- og reisegodtgjørelse.

NORSKOG VEDTEKTER 
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§ 7 VALGKOMITE
Årsmøtet velger etter forslag fra styret en valgkomité på 3 
medlemmer for 2 år av gangen, idet 1 medlem trer ut hvert 
år, første og annen gang etter loddtrekning, senere det 
medlem som siden siste valg har fungert lengst. Årsmøtet 
velger komitéens leder for 1 år av gangen.

§ 8 ÅRSMØTE
Årsmøte er NORSKOGs høyeste myndighet. Årsmøte er åpent 
for alle medlemmer. Årsmøte holdes hvert år innen april 
måneds utgang. Innkalling skjer ved styrets formann med 
minst 14 dagers varsel i brev til medlemmene. Årsmøte ledes 
av styreleder eller en av årsmøtet valgt møteleder.

På årsmøtet behandles:
1. Styrets beretning om NORSKOGs virksomhet i det forløpne  
 år og årsregnskap, som fremlegges i revidert stand,  
 avsluttet pr. 31. desember. Disponering av årsresultatet  
 etter innstilling fra styret.
2.  Styrets forslag til avvirkningsavgift.
3.  Valg av
 a) Styre
 b) Leder
 c) Nestleder
 d) Valgkomité og dens leder
 e) Eventuelt valg av ny revisor
4.  Fastsettelse av godtgjørelse til styret
5.  Andre saker som er oppført i innkallelsen

Medlem som ikke møter personlig kan stemme ved skriftlig 
fullmakt til annet medlem eller funksjonær.

Alle beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall når 
ikke vedtektene bestemmer noe annet. Står stemmene likt, 
gjør styreleders stemme utslaget.

§ 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av styret, 
eller når det kreves av minst 10 % av stemmeberettigede 
medlemmer. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst  
14 dagers varsel i brev til hvert enkelt medlem. De saker som 
skal behandles, blir å anføre i innkallelsen. Saker som noe 
medlem forlanger behandlet på ekstraordinært årsmøte skal 
tas med i innkallelsen hvis styret har fått skriftlig anmodning 
om dette innen 14 dager før ekstraordinært årsmøte skal 
holdes. Ekstraordinært årsmøte ledes av styrets leder eller en 
møteleder valgt av møtet.

§ 10 MEDLEMSDISTRIKTER
For å styrke den faglige og sosiale kontakten og samarbeid 
mellom NORSKOG og dens medlemmer og mellom disse 
innbyrdes, skal medlemmene fortrinnsvis innen hvert fylke 
eller for en region (flere fylker) utgjøre et distrikt. Distriktet har 
eget utvalg på 2 - 4 medlemmer valgt på distriktsårsmøte for 
to år av gangen.

Hvert år uttrer vekselvis 1 eller 2 medlemmer. Distriktsårsmøtet 
velger utvalgsleder for 1 år av gangen. Valgkomité bestående 
av 2 medlemmer velges av distriktsårsmøtet.

Distriktsårsmøtet holdes hvert år innen juni måneds utgang. 
Her skal distriktsutvalget behandle politiske, organisasjons-
messige og faglige temaer som opptar medlemmene samt 
avholde valg.

NORSKOGs styre trekker opp retningslinjer for distrikts- 
utvalgets virksomhet. NORSKOG stiller til disposisjon for 
distriktsutvalgene årlig et beløp til dekning av løpende 
driftsutgifter innenfor en økonomisk ramme fastsatt av 
NORSKOGs styre.

§ 11 VEDTEKTSFORANDRINGER
Forslag om forandringer i vedtektene må behandles på 
årsmøte. Til gyldig vedtak av slikt forslag kreves at minst 
2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Det skal stå i 
innkallingen hva forandringen gjelder.

§ 12 OPPLØSNING
Beslutning om NORSKOGs oppløsning må, for å være gyldig, 
være fattet med 3/4 flertall av de møtende på årsmøte og 
gjentas med tilsvarende flertall på første ekstraordinære 
årsmøte som tidligst kan holdes 1 måned senere.

Styret forestår i så fall avviklingen og treffer bestemmelse 
om hvorledes det skal forholdes med NORSKOGs arkiv m.m. 
Besluttes NORSKOG oppløst, skal alle forpliktelser dekkes. 
Foreningens formue skal i så fall overdras til en skogeier- 
sammenslutning med lignende formål eller anvendes til 
fremme av tiltak innen norsk skogbruk etter vedtak i siste 
ekstraordinære årsmøte.

Stiftet 24. august 1950  •  Vedtatt 21. april 2006
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STYREVERV
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

TILLITSVALGTE I 2017

NAVN
Christian Anker-Rasch
Anders Chr. Haneborg
Haaken Eric Mathiesen
Brede Bredesen Opset
Carl Gustaf Rye-Florentz
Mette Marie Heiberg
Leopold A. Løvenskiold

KOMMUNE
Halden
Aurskog-Høland
Hurdal
Grue
Bærum
Sogndal
Skien

STYRET hadde følgende sammensetning:

Leder Anne Gjerlaugsen Delphin
Carl Otto Løvenskiold
Anders Børstad

Kongsvinger
Bærum
Verdal

VALGKOMITEEN hadde følgende sammensetning:

Hedmark
Styreleder

Midt-Norge
Styreleder

Telemark-Agder
Styreleder

Vestfold/Buskerud/Oppland
Styreleder

Østfold/Akershus
Styreleder

Halvor Westye Egeberg
Per Sjølie
Brede Bredesen Opset

Per Hembre
Anton Jenssen
Eilif Peder Folstad
Anders Børstad
Fridthjof Plahte

Sten Roger Thorstensen
Pål Kirkeby
Per Jørgen Eskeland

Sven Brun
Erich Mons Mathiesen
Kjell Lie

Anders Chr. Haneborg
Kjetil Simonsen
Inger Johanne Gabrielsen
Fredrik Gedde
Kristian Lange

Kongsvinger
Åmot
Grue

Meråker
Inderøy
Grong
Verdal
Bindal

Skien
Drangedal
Gjerstad 

Ringerike
Hurum
Lardal

Aurskog-Høland
Aurskog-Høland
Aremark
Aurskog-Høland
Nes

DISTRIKTSSTYRENE hadde følgende sammensetning:
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REPRESENTASJON I 2017

DET NORSKE SKOGSELSKAP,
REPRESENTANTSKAPET:
Arne Rørå

EIDSVOLD VÆRKS SKOGPRIS:
Erling Bergsaker

NIBIO:
Arne Rørå (styremedlem)

NORSK VIRKESMÅLING:
Per Kveseth (styremedlem)
Hans Wimmer (medlem i
representantskapet)

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET:
Erling Bergsaker (styremedlem)
Yngve Holth (vara)

SKOGTILTAKSFONDET:
Erling Bergsaker (nestleder)
Arne Rørå (vara)

NORWEGIAN FORESTRY GROUP AS:
Erling Bergsaker (styremedlem)

SKOGKURS:
Gaute Nøkleholm (styreleder)
Benthe E. Løvenskiold (vara)

FORAN AS:
Yngve Holth (styreleder)
Erling Bergsaker (styremedlem)
Arne Rørå (styremedlem)

FORAN NORGE AS:
Yngve Holth (styreleder)
Erling Bergsaker (styremedlem)
Arne Rørå (styremedlem)

FORAN SVERIGE AB:
Yngve Holth (styreleder)

FORAN REAL ESTATE SIA:
Arne Rørå (styreleder)

NORTEAK AS:
Arne Rørå (styremedlem)
Per Kveseth (vara)

SKOGBRUKETS LANDSFORENING:
Arne Rørå (styremedlem)

RÅDGIVENDE UTVALG FOR RENTER AV SKOGFOND:
Erling Bergsaker (medlem)
Yngve Holth (vara)

NORTØMMER AS:
Arne Rørå (styreleder)
Anders Chr. Haneborg (nestleder)
Jens Chr. Delphin (styremedlem)
Erik Veiby (styremedlem)
Anders Børstad (styremedlem)
Terje Kristoffersen

NORSK SKOGSERTIFISERING AS:
Yngve Holth (styreleder)
Jens Kolstad, (styremedlem)
Øystein Løvli (styremedlem)
Bjørn Lybæk (styremedlem)

NMBU-FAKULTET FOR MILJØVITENSKAP OG 
NATURFORVALTNING:
Arne Rørå (styreleder)

HOVDMOEN TERMINAL AS:
Per Kveseth (styreleder)
Hans Wimmer (styremedlem)

STYRET FOR PEFC NORGE:
Erling Bergsaker

DRAMMENSREGIONENS TØMMERTERMINALER AS:
Per Kveseth (styremedlem)
Knut Esbjørnsen (vara)

VELG SKOG:
Arne Rørå (styremedlem)

MARKARÅDET:
Rolf Hatlinghus (rådsmedlem)

TIDSSKRIFTET ELGEN:
Gaute Nøkleholm (styreleder)

STYRINGSGRUPPEN FOR KOMMUNIKASJONS- 
STANDARDEN, SKOGDATA:
Narve Opsahl (leder)

TØMMERTERMINALER AS:
Tommy Anderson (styremedlem)

TØMMERKAIER AS
Tommy Anderson (styremedlem)
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ANSATTE NORSKOG

ANSATT Sentralbord: +47 481 71 000 Mobil firmapost@norskog.no

Asmyhr, Lasse Konsulent utmarksforvaltning 988 64 599 lasse.asmyhr@norskog.no

Bergsaker, Erling Skogsjef 915 11 467 erling.bergsaker@norskog.no

Dale, Tormod Skogkonsulent 958 73 385 tormod.dale@norskog.no

Holth, Yngve Avdelingsleder konsulentavdelingen 918 32 236 yngve.holth@norskog.no

Knudsen, Anne-Marit Økonomisjef 907 26 822 anne.marit.knudsen@norskog.no

Kolstad, Jens Skogkonsulent 913 35 485 jens.kolstad@norskog.no

Løvenskiold, Benthe E. Næringspolitisk sjef 918 78 054 benthe.lovenskiold@norskog.no

Rørå, Arne Administrerende direktør 913 35 914 arne.roraa@norskog.no

Sandven, Jakob Skogkonsulent 952 72 453 jakob.sandven@norskog.no

Østby-Berntsen, Øivind Skogkonsulent 926 17 388 oob@norskog.no

Aasaaren, Øystein Internasjonal konsulent 913 54 810 oystein.aasaaren@norskog.no



ANSATTE NORTØMMER

ANSATT Sentralbord: +47 904 78 000 Mobil post@nortommer.no

Anderson, Tommy Logistikksjef 975 85 903 tommy.anderson@nortommer.no

Bang, Karin
Virkeskjøper i Buskerud - Ringerike, Hole, Nes,
Krødsherad, Modum, Jevnaker og Hallingdal

912 42 980 karin.bang@nortommer.no

Bang, Aashild
Skogkulturkoordinator Buskerud nord og  
Hadeland

469 21 523 aashild.bang@nortommer.no

Elvig, Jørn Virkeskjøper -  Telemark og Vestfold 957 51 822 jorn.elvig@nortommer.no

Erlandsson, Ulf Virkeskjøper - Kongsvinger, Eidskog og Odalen 948 33 665 ulf.erlandsson@nortommer.no

Esbjørnsen, Joakim
Virkeskjøper - Stange, Løten, Ringsaker, Hamar, 
Gjøvik, Toten og Lillehammer

952 83 043 joakim.esbjornsen@nortommer.no

Esbjørnsen, Knut
Virkeskjøper - Søndre Land, Hadeland, Hedemark  
Distriktsasvarlig i Buskerud, Oppland, Vestfold øst, 
Midt-Norge og Møre

907 45 289 knut.esbjornsen@nortommer.no

Fjærtoft, Frode Tømmerkonsulent 995 06 646 frode.fjertoft@nortommer.no

Flaat, Torbjørn Virkeskjøper - Aust- og Vest-Agder 906 67 786 torbjorn.flaat@nortommer.no

Frøland, Bjørn
Virkeskjøper - Østfold og Follo Distriktsansvarlig i 
Østfold og Akershus

482 12 899 bjorn.froland@nortommer.no

Granskogen, Håvard Virkeskjøper - Sør Gudbrandsdal 959 46 661 haavard.granskogen@nortommer.no

Granum, Endre
Virkeskjøper og skogkulturkoordinator -  
Hadeland, Søndre Land og Vestre Toten

911 90 701 endre.granum@nortommer.no

Gjøra, Ivar Egil Virkeskjøper - Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 473 44 619 ivar.egil.gjora@nortommer.no

Gundersen, Lloyd
Virkeskjøper i Vest-Agder og Aust-Agder  
Distriktsansvarlig i Agder, Rogaland og Hordaland

413 20 032 lloyd.gundersen@nortommer.no

Harestad, Gunvor Krogh Skogkulturkoordinator Rogaland 976 75 001 gunvor.krogh.harestad@nortommer.no

Herland, Erling
Logistikkansvarlig - Massevirke og sagtømmer - 
Kjøperprislister

915 18 443 erling.herland@nortommer.no

Holtmoen, Øystein Virkeskjøper i Grue, Åsnes og Våler 992 58 986 oystein.holtmoen@nortommer.no

Houmb, Merete
Oppgjørsansvarlig, skogavgift, logistikk- 
oppfølging båt (delvis permisjon)

920 53 408 merete.houmb@nortommer.no

Håkenrud, Harald
Virkeskjøper Nord- og Sør-Odal, Nes og omegn 
Utsyning stamblokk og stolper

419 15 131 harald.hakenrud@nortommer.no

Jenssen, Sigbjørn Virkeskjøper - Trøndelag 482 11 918 sigbjorn.jenssen@nortommer.no

Junge, Markus
Virkeskjøper - Rogaland, Vest-Agder og                         
Sør-Hordaland

916 23 779 markus.junge@nortommer.no
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ANSATTE NORTØMMER

ANSATT Sentralbord: +47 904 78 000 Mobil post@nortommer.no

Kile, Rune Virkeskjøper i Aust-Agder og Vest-Agder 906 25 106 rune.kile@nortommer.no

Kjendalen, Petter Virkeskjøper - Elverum, Stange, Løten og Hamar 992 68 644 petter.kjendalen@nortommer.no

Koht-Nordbye, Øystein Virkeskjøper - Østfold 913 96 691 oystein.koht.nordbye@nortommer.no

Kvale, Knut
Virkeskjøper og skogkulturkoordinator -                       
Sør-Buskerud og Vestfold

997 02 989 knut.kvale@nortommer.no

Kveseth, Ole H Løvenskiold
Skogkulturkoordinator - Hedmark og Akershus           
Utsyning stamblokk

917 99 723
ole.harald.lovenskiold.kveseth@
nortommer.no

Kveseth, Per Daglig leder 901 33 307 per.kveseth@nortommer.no

Langdalen, Eva Kontormedarbeider (vikar tom juli 2018) 472 37 409 eva.langdalen@nortommer.no

Manger, Jens Virkeskjøper - Hordaland og Sogn og Fjordane 480 52 228 jens.mager@nortommer.no

Nesthorne, Erik Virkeskjøper - Sør-Buskerud og Vestfold 900 93 219 erik.nesthorne@nortommer.no

Opsahl, Ole Narve Virkeskjøper - Oslo, og Akershus vest for Glomma 901 64 067 narve.opsahl@nortommer.no

Sandhaugen, Odd Are Virkeskjøper Nord-Trøndelag 918 01 125 odd.are.sandhaugen@nortommer.no

Simonsen, Kjetil Virkeskjøper - Akershus øst for Glomma 926 39 173 kjetil.simonsen@nortommer.no

Skibness, Lisbeth Regnskaps- og kontormedarbeider 995 40 638 lisbeth.skibness@nortommer.no

Sorknes, Ole Teodor Virkeskjøper - Grue, Åsnes og Våler 915 80 155 ole.sorknes@nortommer.no

Storebø Marte
Skogkulturkoordinator Hordaland og Sogn og 
Fjordane

415 70 853 marte.storebo@nortommer.no

Strand, Vegar Økonomisjef 952 09 039 vegar.strand@nortommer.no

Sæhlie, Lars
Tømmerkonsulent - Virkeskontrakter                                 
Ansvarlig bioenergi og GIS

909 45 406 lars.sehlie@nortommer.no

Wimmer, Hans Virkeskjøper - Nordre Hedmark 911 66 660 hans.wimmer@nortommer.no
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Post og fakturaadresse:
NORSKOG
Postboks 123, Lilleaker
0216 OSLO

Besøksadresse:
NORSKOG
Lilleakerveien 31, oppgang B
0283 OSLO

Tlf: (+47) 481 71 000
Web: www.norskog.no
E-post: firmapost@norskog.no
Org.nr.: 956 911 117 MVA

KONTAKTINFORMASJON

Post, faktura og besøksadresse:
NORTØMMER AS
Svartbekkveien 1
2411 ELVERUM

Tlf: (+47) 904 78 000
Web: www.nortommer.no
E-post: post@nortommer.no
Org.nr.: 980 018 709 MVA

NORSK SKOGSERTIFISERING AS
(+47) 91 51 14 67
post@skogsertifisering.no

NORWEGIAN FORESTRY GROUP AS
(+47) 91 35 48 10
nfg@norskog.no

FORAN NORGE AS
(+47) 62 41 66 00
kontakt@foran.no

Tilknyttede selskaper:

Konsulentavdeling Administrasjon Næringspolitisk avdeling

NORTEAK AS
(<5 %)

FORAN Real
Estate, Latvia

(<5 %)

Norwegian Foresty
Group AS (17,1 %)

(sekretariat)

NORTØMMER AS
(100 %)

Norsk  
skogsertifisering

(100 %)

FORAN AS
(46,7 %)

Forestate
SIA (30 %)

NORTEAK
(Nicaragua) 

(100 %)

Drammensregionens 
Virkesterminaler 

(25 %)

Hovdmoen
Tømmerterminal AS 

(67 %)

Tømmer- 
kaier AS 
(26 %)

Tømmer- 
terminaler AS 

(12,5 %)

FORAN 
Norge AS
(100 %)

FORAN 
Sverige AB

(100 %)

FORAN 
Baltic SIA

(50 %)

FORAN 
REMOTE
SENSING

(70 %)
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