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Styrets årsmelding 2014

Året 2014 vil bli husket som året da skogeierandels-
lagene begynte å konkurrere med hverandre. På den 
politiske siden ble året preget av klare signal om en 
ny kurs i landbrukspolitikken. Først kom forslaget om 
å oppheve priskontrollen og deretter om å fjerne hele 
konsesjonsloven. 

En av hovedutfordringene for utvikling av verdikjeden 
ligger i råvareleddet, som til tross for høy aktivitet i 
2014 har langt mer å gå på. Årsaken til at potensialet 
i skogen ikke utnyttes er grundig dokumentert, men 
løsningene kan vise seg å utebli som følge av politiske 
partier og organisasjoner som har andre målsettinger 
for skogbruket enn effektivitet. 

Det regjeringsoppnevnte utvalget SKOG22, bestående 
av representanter fra hele verdikjeden fikk i oppdrag 
av den da nytiltrådte regjeringen å foreslå tiltak for 
å utvikle den skog- og trebaserte verdikjeden. Ved 
utgangen av dette meldingsåret ble rapporten over-
levert til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 
Utvalget slo fast at verdikjeden har potensial for å fire-
doble verdiskapingen og ga sine forslag til hvordan 
det kan gjøres. 

NORSKOG har fått gjennomslag for flere av sine kjer-
nesaker i utvalget, men savner et helhetlig oppgjør 
med det regelregimet som i stor grad er utformet for 
jordbruket, men som direkte skader skogbruket. Styret 
oppfordrer derfor spesielt regjeringens støttepartier 
til å gå inn i vårens behandling av konsesjonsloven 
med objektivitet og vilje til å finne løsninger som leg-
ger grunnlag for den firedoblingen av samlet verdi-
skaping i verdikjeden som SKOG22 mener er mulig.    

Fra depresjon til Bonanza

I 2014 skjedde det en utvikling internt i primærskog-
bruket der geografiske innkjøpsområder i skogeier-
samvirket i stor grad ble visket ut. 

Andelslagene søker vekst som løsning på sine lønn-
somhetsutfordringer, og når konkurranseforhold i 
eget geografiske område bremser muligheten for 
utvikling av konkurransekraft er slike tiltak forståe-
lige. Siden konkurranse om tømmerstokken er en av 
NORSKOGs bærende målsettinger, og selve formålet 
med NORTØMMER, er styret fornøyd med å ha lyktes 
med å stimulere til nettopp dette. Konkurransen har 
beviselig bidratt kraftig til å skape høy aktivitet i en 
vanskelig periode for næringen. 

Samtidig er det viktig å være klar over at den høye 
avvirkningen også må forklares med et godt mar-
ked for svensk skogsindustri i kombinasjon med fal-
lende kronekurs. Dette gjorde det lønnsomt for 
svensk industri å hente virke i Norge, samtidig som 
det bidro til å kjøle ned det svenske tømmermarke-
det. Helhetsbildet utløste en knivskarp konkurranse 
på lave marginer mellom omsetningsleddene i Norge.  
Vinneren i denne konkurransen er skogeieren, noe 
styret finner både hensiktsmessig og ønskelig for å 
øke aktiviteten ytterligere. Styret understreker at situa-
sjonen fortsatt hviler på svensk avsetning og lav norsk 
kronekurs, og frykter at effekten av flere nedleggel-
ser av norsk massevirkeforbrukende industri enda ikke 
har kommet til syne. Hele verdikjeden er til dels reddet 
av tilfeldigheter som raskt kan vise seg forbigående, 
noe som gjør arbeidet med oppfølgingen av SKOG22 
svært viktig. 

I motsatt fall er faren overhengende for at norsk skog-
bruk i større grad enn tidligere vil avhenge av uten-
landsk industri, og være den første leverandøren 
som strupes i nedgangstider. Dette vil være en uleve-
lig virkelighet for norsk sagbruksindustri som i ned-
gangskonjunkturer må kompensere tømmerprisen for 
manglende avsetning av massevirke, samtidig som cel-
luloseflisa er vanskelig å få solgt. Sagbruksindustrien 
representerer på sin side hele 70 % av verdien fra den 
norske virkesflyten.             

Norsk skog i globalt perspektiv

Global befolkningsvekst kombinert med generelt økt 
kjøpekraft fører verden mot en uunngåelig ressurs-
krise. Vann, mat og energi er grunnleggende forutset-
ninger for både velferd og ikke minst sikkerhet. 20 % 
av verdens befolkning lever i områder der ferskvann 
er mangelvare. Differansen mellom tilgang og behov 
er raskt økende og daglig dør 1800 barn av sykdom-
mer som relateres til mangel på rent vann. Samtidig 
lever en milliard av verdens totalt syv milliarder men-
nesker i sult. Med en antatt befolkningsøkning til ni 
milliarder i løpet av noen få tiår, kombinert med en 
gjennomsnittlig økt levestandard og forbruk, er beho-
vet for bærekraftige råvarer akselererende. Vann og 
areal er grunnleggende forutsetninger for fremtidens 
matproduksjon og gjør det helt påkrevet at et råvare-
behov som kan dekkes av skog ikke legger beslag på 
matproduserende arealer, ofte med et uhensiktsmes-
sig vannforbruk. Alle nasjoner har en moralsk plikt til 
å bidra med sine ressurser. For Norges del er dette 
ansvaret blant annet å sikre at nasjonale skogressurser 
tas til anvendelse.  
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Areal som knapphetsressurs

Dyrkbare arealer er en knapphetsressurs, og det for-
ventes sterkere internasjonal oppmerksomhet mot 
en optimalisering av verdens samlede produksjon av 
vekster. Ikke bare i forhold til volumavkastning, men 
også ut fra innsatsfaktorene og alternativene. Globale 
makrotrender gjør allerede at vare- og pengestrøm-
mer endrer retning og trekkes mot bærekraftige alter-
nativer, drevet av de mest innflytelsesrike landene i 
verden. Utviklingen baner vei for nye produkter fra 
skogen. En stor andel av Borregaards imponerende 
arbeid med biokjemiske bestanddeler er viktige skritt 
mot å ta i bruk skogressursene for å løse de kompli-
serte ressursutfordringene. 

Skogen vil sannsynligvis bli en stadig viktigere bære-
kraftig råvarekilde til et raskt økende produktspekter. 
I tillegg til å være et miljøriktig alternativ, kan trevirke 
også erstatte produksjon som i dag foregår på mat-
jord, slik at denne frigjøres til nettopp matproduksjon. 
Bærekraftig produksjon på riktige arealer er helt nød-
vendig for å ivareta globale målsettinger, og er etter 
vårt syn en plikt som påhviler alle land som har mulig-
het til å bidra til en grønnere fremtid. Plikten til å opti-
malisere bærekraftig høsting og bruk av fornybare 
ressurser hviler ikke bare på eieren av arealene, men 
også på myndigheter og organisasjoner som påvirker 
forutsetningene for høsting, foredling og bruk. Som 
landets største volumprodusent av biologisk materiale 
er skogbruket som aktører i et internasjonalt marked 
utvilsomt en del av løsningen.

Faksimile fra Finansavisen:

Tømmerkrigen

Konkurranse med til dels subsidierte priser, kombi-
nert med lav kronekurs og høy etterspørsel løftet den 
samlede hogsten til et omfang som vi må tilbake til 
1980-tallet for å finne. Selv om mange forklaringsva-
riabler ligger utenfor vårt herredømme har NORSKOG 

gjennom NORTØMMER en betydelig del av æren for 
dette. Våre største konkurrenter har bygget en sterk 
økonomi i en epoke med omsetningsplikt og sentrale 
prisforhandlinger, kombinert med markedsdeling for å 
sikre hverandre et kjøpsmonopol. 

NORSKOG har allikevel gjennom NORTØMMER lyk-
tes med å skape den konkurransen i tømmermarke-
det som vi mener er nødvending for å øke aktiviteten i 
primærskogbruket. Etter vårt syn er et vitalt skogbruk 
som leverer i samsvar med potensialet viktigere for å 
tiltrekke investorer til industri, enn å binde råvareled-
det til en leveringsforpliktelse. Et mangfold av tøm-
merkjøpere er viktig for å sikre den enkelte skogeier 
best mulig pris for tømmeret, slik at flest mulig skog-
eiere tar skogen i bruk. Dette gir i neste omgang en 
stabil flyt av råvarer som er en forutsetning både for 
å sikre eksisterende- og å utvikle ny industri i Norge. 

Industri

Styret mener det er helt avgjørende at det finnes tøm-
merkjøpere uten kopling til industri som et korrektiv 
i markedet. Både industrien og det politiske miljøet i 
Norge trenger dette korrektivet. En industri som til-
synelatende fungerer regningssvarende vil ha proble-
mer med å argumentere for rammebetingelser på nivå 
med konkurrerende naboland. I det øyeblikket råva-
releddet må kompensere for særnorske betingelser 
i industrien, vil utvikling av verdikjeden bli en stadig 
seigere prosess. En håndtering av utfordringer etter 
dette prinsippet gir kortsiktige løsninger som uteluk-
kende forskyver problemet internt i verdikjeden. 

Faren er stor for at maktforholdet mellom industri og 
råvareleverandør gradvis forskyves mot den enden 
av verdikjeden som skaper størst verdier av råvaren, 
slik man f.eks. ser i dagligvarebransjen. Selv om dag-
ligvarehandelen i Norge har et kjøpesterkt kunde-
grunnlag og generelt god bunnlinje, er råvareleddet 
så svekket at det er avhengig av statsstøtte for å pro-
dusere lønnsomt. Dagligvarehandelen tilstreber makt 
over råvareleddet, og har i noen grad allerede lyktes 
med dette. Allikevel aksepterer altså råvareleveran-
dørene i jordbruket en politisk tilnærming med plan-
messig næringsstruktur og økonomi. Etter styrets 
syn er dette å si nei til innflytelse over egen eiendom 
og hverdag, som altså er de bærende elementene i 
eiendomsretten. 

NORSKOG frykter en tilsvarende situasjon også i skog-
bruket. Vår næring har vesentlig dårligere tilpasnings-
muligheter for en slik hverdag enn jordbruket og vil 
lettere havne inn i rollen som underlegne råvareleve-
randører til sterke industriforetak. Konsekvensen er 
en avkastning for den enkelte eier som virker passi-
viserende og reduserer avvirkningen. Samtidig mener 
styret det er viktig å være klar over at eksisterende 
industri ikke uten videre ønsker nyetableringer vel-
komne, fordi disse vil konkurrere om råvaretilfanget. 
Om man ikke har armlengdes avstand mellom led-
dene i kjeden skades ikke bare skogeierne men hele 
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sektoren. NORSKOG har derfor til hensikt å levere 
mest mulig av tømmerverdien tilbake til skogeier, som 
på sin side må vurdere eierskap til industri for tøm-
merinntektene sine. I motsetning til et institusjonelt 
eierskap der omsetningsleddene sitter på eiersiden, vil 
dette bryte tilknytningen i nødvendig grad for å sikre 
sunn forretningsførsel i det enkelte ledd av verdikje-
den. Hvert ledd i kjeden må ta ansvaret for å løse sine 
utfordringer isolert, slik at de kostnadskrevende utfor-
dringene faktisk kommer til overflaten og løses, ikke 
bare skyves over på den andre. 

I motsatt fall vil utfordringen fortsatt ligge i verdikje-
den. Det kan man ikke lenger tillate hvis man skal ha 
forhåpning om å styrke verdikjedens konkurranse-
evne. En organisering som går på bekostning av tøm-
merprisen fører til redusert driftighet og initiativ blant 
mindre eiere, noe som særlig vil ramme Norge med 
sin småskala eiendomsstruktur. Dette slår dessuten ut 
i lavere eiendomsverdier, redusert kredittverdighet og 
svekket eiendomsrett.    

I dette bildet er det etter vårt syn uforenlige målset-
tinger å tilstrebe et institusjonelt eierskap til råvare-
kjøperen og samtidig arbeide for å bevare dagens 
eiendomsstruktur. En slik modell bremser ressurs-
uttaket som alle mener må økes for å sikre vekst i 
verdikjeden.  

Synet på tømmerkrigen

NORSKOG registrerer at fremtredende personer omta-
ler konkurransen i tømmermarkedet som et problem. 
For hvem er det et problem? For medlemmene eller 
for organisasjonen? Når omsetningsleddene bruker 
egenkapital for å vinne andeler i markedet må man 
forutsette at dette er profesjonelle strategiske valg 
som er riktige for eierne av organisasjonen. Ingen er 
tvunget til å betale mer for tømmeret enn det indus-
trien er villige til å gi. Å skape inntrykk av at dette er 
et pliktløp som utløses av konkurransen er å sette kik-
kerten for det blinde øye. 

NORSKOG er forundret over at noen lykkes med denne 
villedende beskrivelsen av situasjonen. Konkurransen 
utløser imidlertid krav til den enkelte konkurrent om å 
drive mer rasjonelt, fremforhandle bedre avtaler, knipe 
kostnader, og yte bedre service overfor sine eiere og 
kunder. Konkurransen gjør aktørene mer profesjo-
nelle og serviceorientert, noe som er helt nødvendig 
for at råvareleddet skal fylle sin rolle i verdikjeden. 
Konkurransen vil også kunne fremtvinge sammenslå-
inger og en mer rasjonell struktur i omsetningsleddet. 
Et råvareledd som tilstreber høyest mulig driftsnetto til 
skogeier er nødvendig for å utløse hogst i et land der 
hovedvekten av eierne er små og hogger hvis prisen 
er god nok. Profesjonelle tømmerkjøpere er derfor en 
forutsetning for et aktivt skogbruk. Skarp konkurranse 
er ubehagelig men nødvendig, og jo mer ubehagelig 
det oppleves desto mer nødvendig er den. 
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Internasjonalt marked

Tidligere var Norge netto importør av virke. Nå er vi 
netto eksportører og opp mot 3,5 millioner m3 virke 
må ut av landet.  Styret i NORSKOG mener at eksport 
både er nødvendig for å holde hele verdikjeden skog 
i gang i Norge samtidig som den gir et nødvendig 
priskorrektiv i et marked der også norsk industri i 
lange perioder selv har importert virke for å dressere 
det norske tømmermarkedet. For NORTØMMER som 
utelukkende har hatt lave omsetningsmarginer som 
konkurransefortrinn, har eksport vært helt nødven-
dig. Det er både sunt og nødvendig at markedskana-
ler ut av landet nå brukes av samtlige omsetningsledd. 
Uten dette ville gjenværende norsk industri slite med 
virkestilgang, og investorer se bort fra Norge som 
vertsnasjon for industriell satsing. At Norge har et 
overskudd av industrielt virke og at norsk skogsråstoff 
tilflyter verdensmarkedet er den beste markedsførin-
gen av landet som industrilokasjon. 

Transport

Differansen mellom råstofftilgang og innenlandsk 
behov er stor og må for en periode antas å øke. Det 
er allikevel helt avgjørende at aktiviteten i primærled-
det opprettholdes slik at vi unngår lekkasje og bort-
fall av et driftsapparat som avhenger av kontinuitet 
og slik at Norge kan bidra til en grønn utvikling selv 
om vi for tiden ikke har tilstrekkelig innenlands etter-
spørsel. I tråd med dette er eksport av virke grunnleg-
gende nødvendig for å utvikle verdikjeden som helhet 
i et lengre perspektiv. For å gjøre norsk virke attraktivt 
også i eksportmarkedene er effektiv logistikk viktigere 
enn noensinne.  

I møte med daværende landbruksminister Lars Peder 
Brekk foreslo NORSKOG, i forbindelse med finans-
krisen i 2008, derfor en helhetlig gjennomgang av 
langtrekkende transportårer. Dette innebar i prak-
sis sjøtransport og jernbane. Forslaget resulterte i to 
adskilte utredninger som næringen har hatt merk-
bar effekt av de senere årene. Satsingen på kaier er 
en direkte følge av dette arbeidet og det er bygd ut 
en rekke kaianlegg i kjølvannet av satsingen. Ikke 
minst gjelder dette utviklingen av en kailøsning ved 
Lierstranda som etter mye lokal motstand nå er en 
realitet for en periode. 

Etter massiv innsats har NORSKOG i samarbeid med 
andre aktører på denne måten lyktes å sikre avset-
ning for massevirke for en stor region med fire sag-
bruk. NORSKOG tok også initiativ for å få bygd ut 
kaien i Kaupanger som åpnes i første kvartal 2015. 
Sjøtransport er vårt rimeligste transportalternativ, og 
er i tillegg til jernbane de viktigste bindeledd for en 
volumkrevende næring til verdensmarkedet. 

Uten jernbanen på Østlandet ville utfordringene vært 

store for verdikjeden i de største skogbruksområdene i 
landet. I møtet med Lars Peder Brekk ba vi også om en 
utredning av situasjonen på bane, noe som bidro klart 
til å rette politisk oppmerksomhet mot godstrans-
porten på norske jernbanespor. Godstransporten har 
lenge vært taperen i samferdselsbudsjettet, men det 
er nå flere tiltak i gang for å effektivisere godsavvik-
lingen. Styret vil imidlertid understreke betydningen 
av at tilgang til tømmerterminaler og kaier ikke kan 
tillates brukt som konkurranseelement, noe vi har sett 
en klar tendens til. 

Logistikken i skogbruket vil alltid fordre bruk av laste-
bil langs deler av transportruten fra skog til industri. 
NORSKOG er derfor glad for at næringen, med Norges 
Skogeierforbund i spissen, på dette feltet har lyktes 
med å øke lengde og vekt for tømmertransporten. 
Næringen arbeider for tiden videre for å kunne øke 
bruken av modulvogntog, noe som er avgjørende for 
industriens transportvilkår. 



7

NORSKOG aktive i industripolitikken

Norge har riktig nok verdens dyreste arbeidskraft, 
men samtidig god tilgang på kapital, kompetanse, 
energi og råvare. Siden dagens industri er sta-
dig mer automatisert og betinger mer kapital enn 
arbeidskraft, skulle forutsetningene ligge vel til rette 
for etablering og utvikling av trebasert industri. Selv 
om NORSKOG står for armlengdes avstand i kom-
mersielle forhold mellom råvareledd og industri, er 
organisasjonen svært aktiv for å fremme industriens 
sak i næringspolitikken. Hvert ledd i verdikjeden har 
alltid utfordringer som hver enkelt må løse isolert, 
men et nært samarbeid om utforming av ramme-
betingelser er allikevel avgjørende for å løfte kjeden 

som helhet. I tillegg til å fremme industriens sak i 
det vedvarende politiske arbeidet, har NORSKOG 
bidratt til å etablere Verdikjedesamarbeidet. I dette 
arbeidet står nå kjeden sammen om næringspoli-
tisk påvirkning for både tunge fellesprosjekter og 
enkeltaktørers utfordringer. Vår primære arbeids-
oppgave er imidlertid å sikre avsetning for skogeiers 
avvirkning til en best mulig pris og en jevn, stabilt 
høy råvareforsyning til industrien. For å kunne øke 
avvirkningen mener styret at råvareleddet må effek-
tiviseres, noe som ligger til grunn for ønsket om 
rasjonalisering av eiendomsstruktur og sterk kon-
kurranse i tømmeromsetningen. Dette gir grobunn 
for høye tømmerpriser, aktive eiere og utvikling av 
norsk industri.     
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SKOG22 og Verdikjedesamarbeidet

NORSKOG har deltatt i ulike posisjoner i prosessen 
med å klargjøre tiltak for å løfte verdikjeden skog og 
tre. Den tidligere omtalte SKOG22-prosessen kom 
på et optimalt tidspunkt i forhold til den politiske 
oppmerksomheten rundt skog- og trenæringen, og 
det er knyttet sterke forventninger til oppfølgingen. 
NORSKOG vektla særlig skatt og eiendomsstruktur for 
primærskogbrukets del, og fikk gjennomslag i utval-
get for å anbefale opphevelse av gevinstbeskatningen 
og innføring av kapitalskatt på skoginntekt. 

I forkant av SKOG22 utviklet og gjennomførte konsu-
lentavdelingen i NORSKOG et prosjekt for å avdekke 
flaskehalser langs hele verdikjeden. Arbeidet ble 
finansiert av Landbruks- og matdepartementet og 
innlemmet en rekke aktører fra næringen, fors-
kningen og utredningsmiljøene. Konklusjonene fra 
dette prosjektet har gitt viktige bidrag til SKOG22-
prosessen og til det næringspolitiske fundamentet i 
Verdikjedesamarbeidet skog og tre. 

Verdikjedesamarbeidet hadde på sin side utspring 
i Treindustrien og kom i stand i tett samarbeid med 
NORSKOG. Verdikjedesamarbeidet er satt sammen av 
representanter fra hele verdikjeden, herunder også 
arbeidstakersiden. Styret legger vekt på betydningen 
denne gruppen vil ha for å videreføre arbeidet fra 
SKOG22-prosessen, og er fornøyd med at NORSKOG 
har prioritert disse viktige politiske prosessene.   

Skog Norge

Norges Skogeierforbund (NSF) inviterte NORSKOG 
inn som medlem i Skog Norge. Skog Norge skulle 
etter planen bli skogbrukets felles næringspolitiske 
organ og NORSKOG ville ha måttet legge ned sin poli-
tiske virksomhet. NORSKOG som organisasjon  bygger 
på et næringspolitisk fundament som gjør at all aktivi-
tet i organisasjonen er skarpt rettet mot en omforent 
målsetting. Målet er en sterk, privat eiendoms- og dis-
posisjonsrett som grunnlag for et aktivt skogbruk og 
en dynamisk verdikjede. Ved å fjerne næringspolitik-
ken ville fellesnevneren i organisasjonens arbeid være 
borte og man ville i realiteten styre NORSKOG mot 
en avvikling. Saken ble behandlet i et medlemsmøte, 
hvor det fremkom et klart flertall for å opprettholde 
NORSKOG som selvstendig næringspolitisk aktør.

Med bakgrunn i medlemsmøtet konkluderte styret for 
NORSKOG med at samarbeidet innenfor skogsekto-
ren best kan utvikles innenfor Verdikjedesamarbeidet. 
Styret vektla at det fortsatt er ulikheter mellom 
NORSKOG og NSF i det politiske verdigrunnlaget, og 
i konkrete viktige næringspolitiske saker. Styret mente 
derfor at både NORSKOG sine medlemmer og skog-
næringen for øvrig er best tjent med at NORSKOG 
opprettholdes som egen organisasjon.

Styret er enig i at det er viktig å styrke arbeidet med 
å forbedre rammevilkårene for verdikjeden skog, fra 
stubbe til ferdig produkt, men mener at de fleste over-
ordnede utfordringer som samferdsel, klima osv. er 
felles for hele verdikjeden og løses best i et samarbeid 
langs verdikjeden. Verdikjedesamarbeidet for skog- og 
trenæringen er et samarbeidsforum der skogeierne, 
trebearbeidende industri og treforedlingsbedriftene,
maskinentreprenørene, fellesforbundet, LO og Nobio 
samarbeider for å skape best mulige rammevil-
kår for verdikjeden skog og tre. NORSKOG mener at 
Verdikjedesamarbeidet bør være hovedarena for å 
styrke rammevilkårene for verdikjeden skog og tre, 
og at denne samarbeidskonstellasjonen har gode 
forutsetninger for å oppnå best mulige resultater. 
NORSKOG mener dette samarbeidet også er det beste 
utgangspunktet for å videreføre arbeidet i SKOG22 i 
formalisert form.  
 
Ønsker samarbeid
Styret ser allikevel nytten av å effektivisere ressurs-
bruken i det næringspolitiske arbeidet som mer spe-
sifikt retter seg mot rammevilkår for skogeierne, og 
inviterer NSF til et omfattende samarbeid innenfor 
de saksfeltene der vi er enige og hvor vi i fellesskap 
kan oppnå best resultater. Styret har tro på at orga-
nisasjonene i fellesskap kan utvikle et samarbeid der 
man innen flere saksfelter kan trekke veksler på de 
to organisasjonenes samlede kapasitet og kompe-
tanse. Dette til beste for alle skogeiere uavhengig av 
organisasjonstilhørighet.

Kjernen av NORSKOGs politikk

I meldingsåret la Damwad frem en rapport som ble 
utarbeidet for Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). 
Denne rapporten underbygger etter styrets syn beho-
vet for den liberaliseringen NORSKOG representerer i 
skogbruket. I korte trekk retter rapporten fokus mot 
kostnadsdriverne i norsk skogbruk. Det vises spesi-
elt til eiendomsstrukturen som fører til små drifter og 
høye faste kostnader fordelt på få kubikkmeter tøm-
mer. I tillegg viser rapporten hvordan manglende 
investeringer i skogen reduserer rotnettoen. Dette 
gjelder særlig lang terrengtransport som følge av lave 
investeringer i skogsveier, kombinert med redusert 
effektivitet i driften som følge av manglende skjøtsel. 
Investeringsviljen følger hogstføringen på eiendom-
men, og tilsier at passive eiere er en flaskehals for hele 
verdikjeden. 70–80 % av industriens produksjonskost-
nader knyttes til tømmer levert på tomt, samtidig som 
skogeiers rotnetto er førende for viljen til å hogge. 
Kostnadsreduksjon i råvareleddet er derfor en av de 
overordnede utfordringene for skogsektoren i Norge 
og fordrer tiltak av betydning. Rammer som legges 
gjennom konsesjonsloven bidrar i retning av å bremse 
en slik utvikling. Det er et syn som støttes også av 
industrien.  
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Høyesterettsdom og  
kapitaliseringsrenten 

Kapitaliseringsrentefoten som brukes ved ekspro-
priasjon av blant annet skogareal har lenge ligget 
på 5 %. Dette samtidig som konsesjonsrenten er 
4 %. Differansen innebærer i praksis 20 % forskjell 
mellom et ekspropriasjonsoppgjør fra staten og en 
konsesjonspris på samme areal. Rentefoten settes i 
sammenheng med rentefot brukt ved erstatning for 
personskade, der Høyesterett nå har slått fast at 4 % 
skal benyttes. Allikevel trekker Regjeringsadvokaten 
dette i tvil når det gjelder ekspropriasjon. Styret fin-
ner det helt uakseptabelt at staten ved ekspropriasjon 
opererer med en pris som er løsrevet selv fra annet 
lovverk, og i disharmoni med Høyesteretts beslutning.
Styret mener samtidig dette er i strid både med 
Ekspropriasjonserstatningsloven og Grunnloven. 

Arealbaserte tilleggsnæringer

NORSKOG har arbeidet lenge for å fjerne merverdi-
avgiften for private tilbydere av jakt og fiske, og har 
påklaget systemet ved gjentatte anledninger. Senest i 
brev og purring til dagens regjering. Avgiften svekker 
muligheten for å satse på jakt og fiskebasert nærings-
utvikling, siden det må skje i konkurranse med en sub-
sidiert offentlig aktør. I dag er Statskog, allmenninger, 
Jeger og fiskerforeninger med flere fritatt fra mva på 
salg av jakt. Dette er en uakseptabel markedsvridning. 

Det fremstår nærmest som en parodi at da Statskog 
kjøpte aksjene i Borregaards Skoger AS fra Orkla så ble 
dette aksjeselskapet fritatt for mva på jakt. Om man 
trekker fra merverdiavgiften fra private tilbyderes pris-
nivå er vårt anslag at staten ligger blant den dyreste 
fjerdeparten av jakttilbudet. Styret mener at det beste 
er om alle fritas for mva på salg av jakt og fiske, men 
det viktigste er at alle aktører i markedet behandles 
likt.

På et overordnet nivå er et ensidig fokus mot pris på 
jakt generelt med på å kanalisere lite midler tilbake 
til viltforvaltning. Dette svekker den samlede kvalite-
ten og volumet av viltet som nasjonal ressurs. Styret 
mener tiden har løpt fra de historiske argumentene 
om jakt og fiske for matauke. Dette er i dag en adspre-
delse på lik linje med å løpe på ski eller gå i operaen. 
Forsøkene på å fremstille jeger- og fiskerstanden som 
en mer særegen og vanskeligstilt del av befolkningen 
enn det som er tilfellet for andre kjøpere av fritidstil-
bud er etter vårt syn langt fra realiteten. Jakt og fiske 
er generelt svært billig og godt tilgjengelig i Norge. 
Bildet som tegnes bidrar til en politikk som til syvende 
og sist gjør det umulig både å drive målrettede kvali-
tetshevende forvaltningstiltak og dermed utvikling av 
næringen.

I tillegg mener styret at en utvidelse av jakttidene 
generelt er et godt tiltak for å kunne tilby spesialpro-
dukter og for å kunne øke utnyttelsen av landbrukets 
investeringer i overnattingskapasitet.

Jakttidsrammene er i dag oftest snevrere enn den bio-
logiske jakttidsrammen og styret mener det er rom for 
å ta i bruk en større del av den biologiske jakttids-
rammen for å utvide tilbudet. 

Rovdyrproblematikken generelt og ulven spesielt er 
en betydelig utfordring for de som har satset på eller 
ønsker å utvikle jaktbasert reiseliv. Det finnes ingen 
kompensasjonsordning for tapene disse påføres 
som følge av et politisk vedtak om høy tetthet av ulv. 
Konsekvensen er både store tap på investeringer blant 
eksisterende- og usikkerhet blant potensielle tilbydere 
av jaktprodukter. NORSKOG mener primært at det 
ikke skal være ynglende ulv i Norge. Det er slått fast at 
Norge ikke er underlagt internasjonale forpliktelser om 
å ha ulv, samtidig som det miljøfaglig er høyst usikkert 
hvorvidt ulven kan true nasjonale miljømål. NORSKOG 
mener sekundært at ulvesonen bør oppheves og at 
bestandsmålene samtidig må reduseres. Dette slik 
at belastningen blir mindre og dessuten jevnere for-
delt over tid og i geografi. NORSKOG laget i 2000 
en modell på oppdrag for Miljøverndepartementet 
for hvordan en kompensasjon for tapte jaktinntekter 
kunne gjennomføres i praksis. Modellen ble bare til-
synelatende prøvd ut. En kompensasjonsordning også 
for tapte utmarksinntekter som følge av rovdyr er en 
forutsetning for å avlaste risiko for de som er aktuelle 
tilbydere av slike etterspurte produkter. 

Småkraft

Som sentral aktør i etableringen av, og som sekretariat 
for Småkraftforeninga, er styret svært fornøyde med 
at foreningen fikk gjennomslag for grønne sertifikater 
til verk som tidligere ble lovet dette. Styret mener at 
Småkraftforeninga med dette utførte et meget godt 
og viktig næringspolitisk arbeid av stor betydning for 
mange grunneiere. 

Eiendomsretten som bærebjelke

Det ingen eier er det heller ingen som føler et ansvar 
for. Særlig naturressurser som fyller ulike samfunns-
funksjoner trenger et sterkt og ansvarlig eierskap 
for å forvaltes i balanse mellom ulike formål. Retten 
til å eie og forvalte slike ressurser innenfor praktika-
ble rammer er derfor sentral for NORSKOGs politikk. 
Samfunnet stiller fra tid til annen uhensiktsmessige og 
irrasjonelle krav til utøvelsen av eierskapet, og rammer 
retten til å disponere eiendommen etter egen over-
bevisning. Storsamfunnet har rett til å stille krav på 
vegne av fellesskapet, men kravene må ha et beviselig 
formål og/eller representere et tungt ønske fra felles-
skapet. I den grad dette påvirker verdier for eieren skal 
det innebære en økonomisk kompensasjon etter gjel-
dende rettsprinsipper. NORSKOG opplever med dette 
som utgangspunkt at eiendomsretten er under ved-
varende press. Som grunneiere må vi naturligvis tåle 
at demokratiet gir retningslinjer, men det skal følge 
en bevisbyrde med de krav som stilles. Eksempelvis 
er nesten 1/3 av artsmangfoldet i Norge ikke kartlagt, 

10



11

noe som viser det faglige fundamentet som ligger til 
grunn for deler av miljøarbeidet. Russisk ulv, som i 
praksis er gjeninnført av Stortinget og forklart med 
internasjonale forpliktelser, skaper store komplika-
sjoner for grunneiere til tross for at påstandene om 
forpliktelsene er tilbakevist. Det brukes samtidig bety-
delig mere ressurser på rovdyr enn på artskartlegging, 
noe som viser at eiendomsretten angripes på et fag-
lig vaklende grunnlag. Dette gjenspeiler seg også i 
Naturmangfoldloven der erfaringsbasert kunnskap 
likestilles med den teoretiske, men som er et styrke-
forhold som misbrukes. Miljøforvaltningen risikerer 
med dette å gjøre seg til sin egen verste fiende. Dette 
er bare ett av en rekke eksempler på eiendomsretts-
lige utfordringer som NORSKOG setter fingeren på. 

Når det gjelder vederlag for ekspropriasjon, som er 
beskrevet tidligere, vil styret understreke at utfor-
dringene for å ivareta eiendomsretten hviler også på 
eieren selv. Hvis du som eier ikke bruker ressursene 
du har råderett over så vil arealene miste verdi. Eier 
kan ikke vise til verdiene, skatteinntekter til staten eller 
råvarer til samfunnsviktig produksjon. Eiendomsretten 
har ingen verdi for fellesskapet hvis den ikke brukes 
og har en betydning, noe som setter den i fare. Passivt 
eierskap leder til lav samfunnsnytte og er et problem 
både for verdiskapingen og for retten til å drive eien-
dom for de aktive eierne.
    



Beskatning av gevinst ved salg 
av eiendom ut av familien

Det er i dag flere interesserte kjøpere enn selgere 
av skogeiendom. For å stimulere til en mer rasjonell 
eiendomsstruktur er det derfor viktig å stimulere vil-
jen til salg. Det kanskje viktigste tiltaket i denne sam-
menheng er å fjerne eller redusere beskatningen av 
gevinst ved salg ut av familien. Dette har vært et prio-
ritert tema innen NORSKOGs skattepolitikk. I forbin-
delse med Stortingsvalget var dette et av de tema 
NORSKOG spilte inn til de aktuelle regjeringskonstel-
lasjoner. Vi ble godt fornøyd da regjeringen Solberg 
i sin regjeringserklæring klart uttrykte et mål om å 
redusere gevinstbeskatningen. Ulempen er at når man 
lover å fjerne en skatt i en ukjent fremtid så innstiller 
markedet seg på denne endringen. En god vilje ble til 
et problem. Markedet har nå stoppet opp i påvente 
av at regjeringen skal gjøre det den har lovet. Styret 
mener at det ikke finnes noen god grunn for å vente 
med å gjennomføre denne beslutningen. Styret vil 
samtidig berømme Skogeierforbundet for nå å støtte 
opp om NORSKOGs arbeid for å fjerne gevinstbeskat-
ningen ved salg av eiendom ut av familie. Dette er 
et viktig prinsipielt signal fra skogeiersamvirket for å 
starte utvikling av fremtidens eiendomsstruktur.   

     

Støttepartiene og konsesjonsloven

Regjeringen har valgt en skogpolitisk linje som langt 
på vei følger NORSKOGs syn. Regjeringen har signa-
lisert et klart skifte i landbrukspolitikken og har frem-
met flere forslag som bekrefter dette. Utfordringen 
ligger i at regjeringen er i mindretall og må ha støtte 
fra Venstre og/eller KrF for å sette politikken ut i 
livet. Samarbeidet på den borgerlige siden har vært 
begrenset like fra starten, og NORSKOG har lagt mye 
innsats i å forklare støttepartiene forskjellen mellom 
et skogbruk som lever i en åpen internasjonal konkur-
ranse uten grensevern og store overføringer og land-
bruket for øvrig. Når konsesjonsloven kommer opp til 
behandling er det styrets grunnleggende budskap å 
skille mellom jord og skog i forhold til bestemmelsene 
i konsesjonsloven. Det synes ikke som mulig å oppnå 
politisk flertall for å fjerne konsesjonsloven, men det 
bør være mulig å gjøre tilpasninger som ivaretar skog-
brukets behov for endringer. 

Det er spesielt prisreguleringen og boplikten som ska-
per utfordringene i konsesjonsloven, forutsatt at man 
lykkes med arbeidet for å innføre kapitalskatt på skog-
inntekter. NORSKOG har av skattemessige årsaker og 
innvirkningen dette har på hogstnivået, tatt til orde 
for å tillate aksjeselskap i skogbruket. Dersom det 
innføres kapitalskatt på skoginntekter, slik SKOG22 
har anbefalt, vil imidlertid behovet for selskapseie av 
skogeiendom reduseres. Styret finner det avgjørende 
at de borgerlige partiene nå finner sammen i skogpo-
litikken, og understreker behovene for effektivisering. 

Motargumenter som tar utgangspunkt i jordbruk og 
utfordringer i fraflyttingskommuner må ikke tillegges
vekt og hindre utvikling av en viktig verdikjede. 

Styret håper den borgerlige fløyen viser ansvarlighet i 
dette ytterst viktige arbeidet. Nå er det en unik poli-
tisk mulighet til å gi skogbruket grunnlag for å utvikle 
en mer rasjonell eiendomsstruktur basert på positive 
virkemidler. Dette feltet representerer et politisk skille 
mellom Norges Skogeierforbund og NORSKOG. 

Norges Skogeierforbund har et politisk standpunkt 
på linje med Norges Bondelag og Senterpartiet, 
mens NORSKOG står for et mer liberalistisk politisk 
syn som bygger på en sterk eiendomsrett og følge-
lig færre reguleringer av eiendomsretten og fokus 
på skognæringens behov. Vi kan ikke se argumen-
ter for at skognæringen skal hindres som følge av at 
jord- og skogbruk sorteres likt.  Fra Skogeiersamvirket 
er det kun Norges Skogeierforbund som har levert 
høringsuttalelse. Styret oppfatter dermed at synet om 
å opprettholde konsesjonsloven og de fleste av dens 
reguleringer støttes av samtlige skogeierandelslag. 
Likevel ser vi en stadig økende støtte til NORSKOGs 
synspunkt på ulempene ved reguleringen av eien-
domsmarkedet og behovet for å utvikle mer rasjonelle 
enheter. Styret setter pris på at NORSKOGs synspunkt 
nå også støttes av de industrielle aktørene i verdikje-
den skog.   

Skatten og skogbruket

Som kapitalintensiv næring er skogbruket avhengig 
av at grunnlaget for formuesskatt tar utgangspunkt 
i skogen som produksjonsapparat. NORSKOG klarte 
i 2005 å forhandle frem en løsning med skattemyn-
dighetene som tok hensyn til nettopp dette. På denne 
måten ble grunnlaget for formuesskatten vesent-
lig redusert for den enkelte skogeier i forhold til det 
opprinnelige forslaget. Nå har Scheelutvalget utfor-
dret denne problematikken på nytt ut fra et annet 
utgangspunkt. Det vil fra NORSKOG sin side arbeides 
for å synliggjøre konsekvensene dette vil ha i forhold 
til Regjeringens ønske om at skogsektoren skal vokse. 
I Revidert Nasjonalbudsjett 2014 ble hele landbruks-
beskatningen varslet tatt opp til diskusjon. NORSKOG 
mener det nå er viktig at regjeringen ser alle forslag 
til skatteendringer for skogbruket under ett og sørger 
for at skogbruket får de rammebetingelser som står i 
regjeringserklæringen. Der er det påpekt viktigheten 
av at avvirkningen skal øke og at skatteendringer skal 
bidra til bedre økonomi for eieren.

Vi står foran en omlegging av skattesystemet i Norge. 
Scheelutvalgets innstilling, gjennomgang av land-
bruksbeskatningen og Grønn skattekommisjon repre-
senterer både muligheter og trusler for skogbruket. 
Skogeiendommen representerer store verdier, store 
arealer og en relativt lav avkastning. Næringen er 
i bokstavelig forstand en rotfast næring som ikke 
kan flytte ut av landet for å redusere skattetrykket. 
Samtidig er skogbruket en klar eksponent for bioøko-
nomien med potensial for ytterligere å bygge opp en 
fremtidsrettet grønn verdiskaping. I denne situasjonen 
vil styret prioritere ressurser til NORSKOGs nærings-
politiske arbeid innen temaet skatt. 
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Privatisering av Statskog

Høsten 2014 ba landbruks- og matministeren Statskog 
SF å utrede ulike modeller for privatisering av fore-
takets skogvirksomhet utover det arronderingssalget 
som ble satt i gang under den forrige regjeringen. 
Oppdraget omfattet også en kartlegging av hvordan 
dette kunne gjennomføres uten at allmennhetens til-
gang til og vilkår for jakt og fiske ble svekket. Styret la 
fram sin utredning i begynnelsen av 2015. 

Styret for Statskog SF konkluderte med at det kan 
være fornuftig å øke arronderingssalget med 150 000 
dekar. Privatisering ut over dette ble anbefalt gjen-
nomført gjennom etablering og privatisering av ett 
eller flere AS som eier skog.

Styret for NORSKOG mener at dette er en meget inter-
essant modell. Arronderingssalg gir private skogeiere 
anledning til å kjøpe tilleggsareal og styrke sitt res-
sursgrunnlag samtidig som Statskog forbedrer sin 
arrondering. For NORSKOG er dette en foretrukket 
modell for privatisering. På et eller annet tidspunkt vil 
Statskog ha solgt unna alle mindre og spredte enhe-
ter og videre privatisering vil medføre oppsplitting 
av store velarronderte enheter. Vi har ikke detaljert 
kjennskap til Statskogs arealer, og vet ikke om denne 
grensen går ved ytterligere 150 000 dekar eller høy-
ere, men antar at man nå nærmer seg dette punkt. 
Styret mener at vi i Norge har alt for få store vel arron-
derte enheter og en oppsplitting av de som eksisterer 
vil være uheldig. Styret for Statskog sitt forslag om pri-
vatisering ved å etablere ett eller flere regionale eller 
lokale aksjeselskap er en ny og interessant modell. 

Det har i debatten vært argumentert med at Norge 
har lite statlig eiet skog sammenliknet med mange 
andre land. 

NORSKOG vil peke på at vi har ennå mindre av eierka-
tegorien aksjeselskaper som skogeiere. Et aksjeselskap 
med lokale eiere og med hovedformål å drive optimalt 
lønnsomt skogbruk kan tilføre en dynamikk både til 
markedet for kjøp og salg av skog, drift, tømmerhan-
del med mer. En privatisering basert på lokalt eierskap 
vil gi lokal styring over ressursene, lokalt kontor, lokal 
skatteinngang osv. Hvor store enheter som privatise-
res vil avgjøre hvem som vil investere i selskapene. Jo 
større enhetene er, jo mer aktuelle er de for institusjo-
nelle investorer som livselskaper, og jo mindre de er jo 
mer aktuelle er de for lokale investorer. NORSKOG ser 
også at det kan være synergi effekter for tilgrensende 
private skogeiere som kan inngå driftsavtaler for sine 
mindre eiendommer og likevel oppnå stordriftsforde-
ler. Tilsvarende kan man se for seg når det gjelder salg 
av jakt og fiske.

Styret for NORSKOG gir kompliment til Statskog for å 
tenke helt nytt og ser mange interessante muligheter i 
den modellen som er presentert.

Styrets takk til ansatte

Styret vil rette en stor takk til alle ansatte i hele  
NORSKOG-konsernet for deres innsats i 2014.
 
Styret vil spesielt rette en takk til Gaute Nøkleholm 
som har fungert som administrerende direktør frem 
til medio august.

13



14

NATIONEN · frEdAg 29. AugusT 2014 7

Mediekrangel ble avløst av «kon-
struktiv» dialog da Lier kommu-
ne møtte skognæringen tirsdag 
for å diskutere verkebyllen Lier-
stranda.

Skognæringen vil bruke tøm-
merterminalen til eksport. I år 
må 2,5 millioner kubikkmeter 
tømmer sendes ut av Norge. Kai-
kapasiteten ved Drammensfjor-
den er sprengt.

Kommunen planlegger 10.000 
boliger og sykehus på Lierstran-
da, som eies 55 prosent av kom-
munen.

Lokalpolitikerne frykter at 
tømmereksporten vil bite seg fast 
dersom den først kommer.

Åpner for ja
Men ordfører Helene Justad (H) 
bedyrer at hun kan komme til å 
stemme ja til tømmereksport.

– Vi har hatt et konstruktivt 
og ryddig møte med Drammens-
regionens Virkesterminaler og 
Sødra Cell Tofte AS. DVT vil nå 
sende søknad til Lier kommune 
etter plan- og bygningsloven. Det 
er for tidlig å si noe om utfallet av 

behandlingen, sier ordfører He-
lene Justad (H). 

– Er du som ordfører positiv 
til å åpne for eksport?

– Jeg skal informere formann-
skapet om at det kommer en søk-
nad. Som ordfører skal jeg snakke 
for alle, og jeg kan ikke forskut-
tere hva formannskapet sier.

– Så både ja og nei er realis-
tiske alternativer for kommu-
nen?

– Ja.

Beroliget
Det beroliger daglig leder Stig 
Sorthe i DVT. Han mener det ville 
være useriøst av kommunen å in-

vitere til en søknad om eksport 
dersom flertallet allerede har be-
stemt seg for å si nei til eksport.

– Vi hadde et positivt møte, sier 
Sorthe.

Kommunen peker på at forhol-
dene rundt leiekontrakten med 
Södra Cell Tofte må avklares se-
parat.

– Det ordner seg, dersom kom-
munen sier ja til eksport, sier 
Stig Sorthe. Södra signaliserte 
allerede i vår ønske om å leie ut 
eksportkapasitet til DVT på Lier-
stranda.

Gaute Nøkleholm, adminis-
trerende direktør i skogeierlaget 
Norskog, har tidligere kalt ordfø-
reren i Lier for «nonchalant», og 
ment at kommuneledelsen setter 
kjepper i hjulene for skognærin-
gen.

– Jeg er optimist på vegne av 
tømmereksporten, sier Nøkle-
holm etter ukens møte.

– Det jeg er usikker på, er hvor 

lang tid det vil ta å få åpnet opp. 
Det har vi ikke fått svar på. Men 
kommunen har garantert at den 
vil jobbe så fort den kan. Det er 
viktig, sier Nøkleholm:

– Hver ny dag uten en eksport-
løsning er et problem. Vi mister 
anseelse i massevirke-markedet. 
Det gir færre kontrakter til lavere 
pris.

Slutt på skittentøyvask
I mars i år sa ordførerens egen 
gruppeleder i kommunestyret, 
Søren Falch Zapffe (H), nei til 
tømmereksport.

– Midlertidige løsninger har 
en tendens å bli permanente, 
begrunnet Falch Zapffe overfor 
NRK Buskerud.

– Tonen er en annen i dag, sier 
en skogeierkilde.

– Kommunen føler presset. 
Lokale aktører har forståelse for 
eksportbehovet vårt, sier kilden.

Kommunen mener fortsatt at 
eksport krever reguleringsend-
ring. Terminalen er leid ut til bruk 
for cellulosefabrikken på Tofte, 
ikke til eksport.

– Vi må ha avklart varigheten 
for planene. DVT trenger dispen-
sasjon fra hovedformålet. Så må 
de komme med en byggesøknad, 
sier ordfører Justad.

Hans Bårdsgård
hans.bardsgard@nationen.no

Nyheter · NæriNgsliv

Fakta
Tømmerkork i fjorden

✱✱ drammen havn stengte 240.000 
kubikkmeter tømmereksport-kapasi-
tet i sommer, etter funn av setnings-
skader på kaia.

✱✱ det øker transportkostnadene 
med 70 til 100 kroner kubikken.

✱✱ Tømmerkjøperne på Østlandet 
vil åpne terminalen på Lierstranda 
for eksport. staten har gitt 11,1 mil-
lioner kroner til formålet.

Kilde: drammen havn/Norskog/ 
Landbruksdirektoratet

Tror pÅ ja
«Det jeg er usikker på,  
er hvor lang tid det  
vil ta å få åpnet opp  
Lierstranda.»
gAuTE NøKLEhOLm
NOrsKOg

Skognæringen og kommunen har av-
sluttet skittentøyvasken om tømmer-
terminalen på Lierstranda. Kommunen 
inviterer til søknad om tømmereksport.

På vent: 2,5 millioner kubikkmeter tømmer skal eksporteres i år. skogeiernes organisasjoner leter etter en eksporthavn.  fOTO: KETIL BLOm hAugsTuLEN

 ✱ sKOgBruK

Søker eksporthavn 
i Lier
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KLar for drift: Etter konkursen i Søra Cell i 2013, har det vært stille på tømmerterminalen. Nå 
starter det imidlertid opp med utskiping av tømmer.

Lier kommune og 
eiendomsselskapet 
Eidos har nå besluttet 
å gi skognæringen 
tilgang til bruk av 
Lierstranda for utski-
ping av tømmer.
– Dette er en gledens dag for 
hele verdikjeden i en stor og 
viktig skogregion, sier Gaute 
Nøkleholm i NORSKOG i en 
pressemelding.

Dermed har konflikten mel-
lom partene funnet en forelø-
pig løsning.

I siste møte i planutvalget til-

latelse til å skipe ut tømmer i en 
toårsperiode.

Ifølge en pressemelding har 
Norskog skal det også være 
kommet til en enighet med 
grunneier Eidos.

I pressemeldingen skriver 
Norskog blant annet:

– Drammens-området er det 
sjeldne knutepunktet mellom 
vei, bane og sjø som ønskes av 
volumintensive næringer. Lier-
stranda er særdeles viktig for 
utskiping av masse- og palle-
virke som utgjør 30 prosent av 
volumet som avvirkes i en regi-
on som strekker seg fra Dram-
mensregionen vest for Oslo og 
langt nordover i Oppland. Dette 

volumet må kunne selges med 
lønnsomhet for at sagbrukene i 
regionen skal få sin del av stok-
ken. Vi snakker om flere milliar-
der i verdiskaping og flere tusen 
arbeidsplasser som nå hviler på 
muligheten for effektiv trans-
port uten omlastinger, som via 
havn går til et verdensmarked. 
Mangel på utskipingsmulighet 
påfører en av regionens økono-
misk viktigste næringer store 
utfordringer. Derfor er det 
svært viktig og gledelig at Eidos 
har innvilget søknaden om 
bruk.

Nå starter arbeidet med å få 
på plass en flytende kaifront 
ved Lierstranda.

– dette er en 
gledens dag

Pinnekjøtt
Matmestern, røkt/urøkt, pr. kg

Farris 1,5 liter
Farris, 3 x 1,5 liter, 13,-/stk. Ordinærpris:
18,80-19,30/stk + pant. SPAR minst kr. 17,40

Plukk og miks mellom
jordbær, blåbær og bringebær
3 x 125-250 g, 93,07-104,-/kg. Pris ved kjøp
av én: 19,50-34,90/stk. Ta tre betal for to - vi
spanderer den rimeligste!

Alltid billig
julemat

Prisene er gyldig t.o.m 31.12.2014

Fersk krydret
tynnribbe

Smart365, pr. kg

39,-
3
FOR

FOR

3990

9450

Følg oss også på 

lierposten.no
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Da det svenske Södra-konsernet 
for ganske nøyaktig ett år siden 
la ned cellulosefabrikken på Tof-
te, var det krisestemning blant 
skogeierne. Det var kanskje ikke 
så rart siden en fjerdedel av alt 
tømmeret som ble tatt ut av nor-
ske skoger gikk til anlegget på 
Hurum. 

Ett år etter nedstengingen vi-
ser det seg imidlertid at norske 
skogeiere klarer seg bra. I går la 
Statistisk sentralbyrå (SSB) frem 
tall som viser at skogavvirkningen 
i andre kvartal steg med 60.000 
kubikkmeter sammenlignet med 
samme kvartal i fjor. Den totale 
skogavvirkningen var på 2,6 mil-
lioner kubikkmeter i tremåne-
dersperioden. 

I tillegg har tømmerprisen 
steget med 14 prosent det seneste 
året.

«Bruttoverdien for tømmer solgt 
til industrien utgjorde 905 millio-
ner kroner. Det er en økning på 17 
prosent fra samme periode i fjor,» 
skriver SSB.

– Ikke sett langtidseffekten
– Grunnen til at skogavvirkningen 
holder seg høy er at det er et godt 
marked i Sverige og at vi har hatt en 
gunstig utvikling i kronekursen, sier 
adm. direktør Gaute Nøkleholm i 
Norskog.

Medlemsorganisasjonen repre-
senterer skogeiere som står for 15 
prosent av den totale avvirkningen 
av skog i Norge.

– Jeg er tidligere blitt konfron-
tert med at vi har gått ut og ropt 
«ulv ulv» på vegne av næringen, 
men det er fortsatt min påstand 
at vi ikke har sett langtidseffekten 
av Tofte, sier han.

SSBs foreløpige beregninger vi-
ser at skogeierne gjennomsnittlig 
fikk 345 kroner pr. kubikkmeter 
solgt tømmer, noe som er 42 kro-
ner høyere enn for ett år siden. 
Det meste av prisoppgangen skyl-
des høyere priser på skurtømmer, 
som er tømmer som kan foredles 
ved sagbruk. Dette utgjør cirka 60 
prosent av den totale industrielle 
skogavvirkningen. 

Gjennomsnittsprisen for mas-
sevirke av gran og furu sank med 

henholdsvis 4 og 9 kroner, mens 
skurtømmer av gran og furu gikk 
opp henholdsvis 72 og 71 kroner pr. 
kubikkmeter.  

Mindre verdiskapning
– Det er en nærmest lineær sam-
menheng mellom prisen på tømmer 
og hvor mye som blir hugget. At vi 
har klart å finne nye avsetninger 
for det som tidligere ble levert til 
Tofte, er vi selvfølgelig glad for, sier 
Nøkleholm. 

Han viser imidlertid til at 
Norge i dag eksporterer cirka tre 
millioner kubikkmeter tømmer 
av en total avvirking på cirka ni 
millioner kubikkmeter i året. 
For noen få år siden importerte 

Norge netto rundt 2,5 millioner 
kubikkmeter. 

– Det betyr at mye verdiskap-
ning har forsvunnet på kort tid, 
og det mener vi er uheldig for hele 
verdikjeden.

SSBs fylkesoversikt for kvar-
talet viser at det i litt over halv-
parten av fylkene ble målt inn 
mer tømmer for salg enn i tilsva-
rende kvartal i 2013. Den største 
økningen fant sted i Østfold og 
Nord-Trøndelag, hvor det ble målt 
henholdsvis 28.500 og 21.800 ku-
bikkmeter mer enn i samme pe-
riode i fjor.

Hedmark er Norges tømmer-
fylke nummer én, og der var det en 
liten nedgang i avvirkningen. 

Reddes av svenskene

 � Tømmerprisene opp 14 prosent HUGGER MER: Norske skogeiere 
har økt hogsten tross krisen i norsk 
treforedlingsindustri.  FOTO: IVÁN KVERME

SIGURD SVEEN
SIGURD.SVEEN@FINANSAVISEN.NO

NORSK TREFOREDLING I KRISE SKOGEIERNE TJENER MER

INDUSTRI: Norske 
skogeiere feller 
flere trær og tjener 
mer penger enn i 
fjor, tross krisen 
i skogforedlings-
industrien. En svak 
krone og sterk etter-
spørsel fra Sverige 
er redningen.

NYE MARKEDER: Adm. direktør Gaute Nøkleholm i Norskog. FOTO: ANDERS HORNTVEDT
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Samferdselsdepartementet 
vil ikkje vente på ei overordna 
analyse om godstransporten i 
Noreg, slik den førre regjeringa 
la opp til i Nasjonal transport-
plan, og gir no Jernbaneverket 
klarsignal for å greie ut om ein 
ny godsterminal i Bergen.

Samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen (Frp) seier at 
han om kort tid kjem til å be 
Jernbaneverket lage ei såkalla 
konseptvalutgreiing for eit nytt 
logistikk-knutepunkt i Bergens-
området.

– Kapasiteten på godstermi-
nalen i Bergen er i ferd med å 
bli sprengd. Derfor startar vi 
arbeidet med å sjå på framti-
dige løysingar og alternativ til 
terminalen på Nygårdstangen, 
seier Solvik-Olsen i ei presse-
melding.

Han meiner det særleg er 
viktig å få avklart om det er 
mogleg å fl ytte godsterminalen 
frå dei verdifulle areala på 
Nygårdstangen, slik at området 
kan takast i bruk til andre 
føremål. (©NPK)

Skal greie ut 
om godsterminal

Kommunalkomiteen på Stor-
tinget reiser til Danmark for å 
studere kommunestruktur og 
IKT i off entleg forvalting.

Leiaren i kommunalkomite-
en, Helge André Njåstad (Frp), 
seier til Nationen at dei skal 
hente erfaringar til arbeidet 
med kommunereforma i Noreg.

Regjeringa har varsla at 
dei vil leggje fram forslag for 
komiteen alt i vår. I Danmark 
vart 271 kommunar reduserte 
til 98 i 2007. Samstundes vart 
det oppretta fem regionar som 
erstatta dei tidlegare amtskom-
munane. Erfaringane har vore 
delte, mellom anna når det gjeld 
lokaldemokrati og innsparingar.

Njåstad meiner Noreg har 
betre føresetnader for å lyk-
kast med ei kommunereform 
enn andre land fordi vi har 
betre økonomi.

– Vi kan bruke meir gulrøter 
enn andre insentiv, og det er 
store sjansar for at reforma 
skal lykkast, seier han til avisa. 
(©NPK)

Skal lære om 
dansk kommune-
samanslåing

Statoil har gjort eit gassfunn 
i Askja Vest og eit oljefunn i 
Askja Øst i Nordsjøen.

Leitebrønnane ligg mellom 
Oseberg- og Frigg-felta, rundt 
13 kilometer søraust for dei 
Statoil-opererte Krafl a-funna.

Statoil anslår at dei samla 
voluma i Askja Vest og Askja Øst 
er på mellom 19 og 44 millionar 
fat utvinnbare oljeekvivalentar.

– Vi er godt nøgde med å 
starte 2014 med gass- og olje-
funn i Askja Vest- og Øst-pro-
spekta, i hjertet av Nordsjøen. 
Dette viser igjen at sjølv dei 
mest modne delane av norsk 
sokkel framleis har eit spen-
nande verdiskapingspotensial, 
seier May-Liss Hauknes, Statoils 
leitedirektør for Nordsjøen.

Statoil har ein del på 50 pro-
sent. Partnarane er Svenska 
Petroleum Exploration AS (25 
prosent) og Det norske oljesel-
skap ASA (25 prosent). (©NPK)

Nye olje- og gass-
funn i Nordsjøen

Nortømmer AS skal 
sende tømmer med 
tog frå Nesbyen til 
Østfold-industrien 
og Sverige.

ARNE OLE LINDAHL
aol@hallingdolen.no

– For tømmertransport frå 
Hallingdal er det tog som tel 
om det skal bli rasjonelt. Det 
første tømmertoget går i slut-
ten av februar, seier distrikts-
ansvarleg Knut Esbjørnsen i 
Nortømmer AS.

Det betyr også at den domi-
nerande aktøren, Viken Skog, 
får konkurranse om tømmeret 
i Hallingdal.

– Me må berre svare – og 
skjerpe oss, seier nestleiar i 
styret i Viken Skog og skogei-
gar i Nes, Gudbrand Gulsvik.

Klare til avgang
Nortømmer AS har alt gjort 
dei nødvendige avtalar. Det er 
gjort avtale med Jernbanever-
ket, ein lokal skogsentrepre-
nør og lokal transportør.

– Det er snakk om eit kvan-
tum på 25.000-30.000 kbm i 
året, og det vil gå ca. eitt tog 
kvar tredje veke frå Nesbyen, 
seier Esbjørnsen.

Nesbyen stasjon vart for 

nokre år sidan tilrettelagt for 
tømmertransport. Dei siste åra 
er det ikkje sendt tømmer med 
tog herfrå, før Nortømmer tek 
opp denne transporten att.

– Fordi Nesbyen stasjon er 
tilrettelagt for tømmertran-
sport var det naturleg å bruke 
den, seier Esbjørnsen.

Har avtalar
Massevirke frå heile Halling-
dal skal transporterast hit og 
lastast over på togvogner. Det 
er svenske tog som skal hente 
tømmeret i Nesbyen.

– Toga går til Østfold og til 
Sverige. Etter at Tofte, Follum 
og Petterson i Moss er lagt 
ned, må me fi nne andre al-
ternativ. Tyskland og Finland 
er også ein del av marknaden, 
seier Esbjørnsen.

Nortømmer har også gjort 
avtale om levering av sagtøm-
mer til Moelven Sokna, og sel-
skapet er i dialog om levering 
til pelletsfabrikken i Kleivi.

– Kor kjem tømmeret ifrå?
– Me har avtale med skogei-

garar i heile Hallingdal, spesi-
elt i Nes og Gol. Men også i Flå 
og Ål. Dessutan skal massevir-
ke frå Krødsherad køyrast med 
bil til Nesbyen og bli lasta over 
på tog der.

– Blir det priskrig i Halling-
dal no?

– Det viktige for oss er å 
få opp aktiviteten i Halling-
dal. Me skal vere til for skog-
eigaren. Eg trur ikkje det blir 
nokon priskrig, men det blir 
ein meir korrekt pris. Då me 
gjekk inn i Valdres for fi re år 

sidan, vart det ein reell pris-
auke på tømmeret. Når me no 
går inn i Hallingdal, får skog-
eigaren også ein reell valmog-
legheit.

Auka konkurranse
Omkring 160.000 kbm tøm-
mer blir avvirka i Hallingdal 
i året. Det aller meste går til 
Viken Skog. 

– At ein ny aktør kjem inn, 
viser at Hallingdal er ein at-
traktiv region, seier Gudbrand 
Gulsvik.

– Er du bekymra for den 
auka konkurransen?

– Konkurranse er ingen 
ulempe. Men me driv for-
skjellig. Nye aktørar maksi-
merer profi tt i det korte bile-
tet. Me treng eit stort volum 
fordi me etter kvart også skal 
drifte Treklyngen i Hønefoss. 
Hjå oss ligg det også ein sam-
virketanke i botnen med lik 
pris anten skogen blir levert 
ved ein bilveg i Hallingdal 
eller utanfor Soknabruket. På 
grunn av den harde konkur-
ransen me møter, også andre 
stader, kan det føre til at me 
må gå frå fellesprisar til kom-
munevise prisar. Det er heller 
ikkje bra at tømmer blir køyrt 
ut av landet. Det må i staden 
etablerast verksemder i vårt 
land, seier Gudbrand Gulsvik.

Konkurranse om
hallingtømmeret

 Nortømmer AS køyrer tømmertog frå Nesbyen

Nortømmer AS
Nortømmer har vore 

i tømmermarknaden 
i over 50 år. Det er eit 
heileigd dotterselskap 
av Norskog.

Norskog er ein med-
lemsorganisasjon for 
skogeigarar uavhengig 
av landbrukssamvirke. 
I fjor hadde foreininga 
230 medlemmer.

Nortømmer omset 
tømmer for Norskogs 
medlemmer og kjøper 
elles tømmer i den frie 
marknaden.

Selskapet opererer 
over heile landet.

Nortømmer sette 
volumrekord i fjor med 
over ein million kbm 
med rundvirke. Det var 
ein auke på 20 prosent.

KJELDE: NORTØMMER 
OG WIKIPEDIA

FAKTA

TØMMERTOG: No skal det lastast tømmer frå bil til tog på Nesbyen stasjon att – som her i 2006.

Debatt

Delta i debatten, 
skriv til oss!

Tekstlengder:  

Kronikk: Maks 5000 tegn med mellomrom. 
Leserinnlegg: Maks 2000 tegn med mellomrom

KroniKK
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Send ditt innlegg til: debatt@nationen.no
Innlegg kan også sendes per post til Nationen, Postboks 
9390 grønland, 0135 Oslo. Merk konvolutten «debatt». 
Innlegg som sendes elektronisk blir prioritert.  

kun bestilte kronikker honoreres.
redaksjonen forbeholder seg retten  
til å redigere og forkorte innsendt stoff 
og til å publisere det elektronisk.
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Sagt på Twitter

Delte meninger: Finans-
minister Siv Jensen la  
fram statsbudsjettet i går.  
 FOTO: NTb scANPIx

Statsbudsjettet 
Omvendt Robin 
Hood politikk, var 

vel det dei fleste hadde for-
venta frå blå/brunt. Ved å 
ta frå fattige, distrikta og 
velferds-systemet, ser det 
ut dei langt på veg har fått til 
det. Vegane skal bli betre og 
bilane billegare, slik at fleire 
kan køyra flyttelassa til byn?
Terje Hilstad

Statsbudsjett II
Takket være den 
rød/grønne regjerin-

gen må de som er uføretryg-
det begynne å betale skatt 
fra neste år. Bra for Staten.
Morten Bakke

Kutt for organisasjoner
Var det ikkje nemdt 
noko om att Noreg 

treng dugnads-arbeid i 
nyttårstalla av statminista-
ren? Det verkar som hu-
komelsen sviktar?! 
 Espen Bjørnstad

Hvor blir det av de sure 
oppstøt fra de rød-

grønne vedr. #statsbudsjet-
tet. Mulig de er fornøyd med 
regj.Norge skulle jo raseres 
med de blåblå

PEr dAgFINrud @PErdAgFINrud

Det finnes ikke én 
aktverdig grunn til å 

lette skatter for de rikeste så 
lenge vi har folk som sliter i 
dette landet.

kETIl sTEIgEN @ksTEIgEN

Uføretrygdede med 
barn kan tape 28.000 

kr pr år hvis #statsbudsjettet 
som Siv Jensen la fram ons-
dag blir vedtatt 

FrANk MArTIN INgIlæ  
@FrANkINgIlA

Hvorfor sier Gahr Stø-
re stadig «de som har 

mest», og ikke «vi»?

AusuN MOldE @AuduNMOldE

-@Siv_Jensen_FrP 
sier hun har gått svan-

ger med statsbudsjettet i 9 
måneder, sier @snorrevalen 
-Resultatet er et barn bare en 
mor kan elske.

HEIkkI E. HOlMås @sVHEIkkI

Skogbruket venter fortsatt
S

tatsbudsjettet kan tol-
kes på to måter. Enten 
som en neglisjering av 
den situasjonen både 
oljenasjonen og skog-

næringen står i, eller som et signal 
om at et forestående løft er i gjæ-
re. Norskog velger å tro det siste. 

Nedleggelsen av Tofte satte ver-
dikjeden skog på den politiske 
dagsorden og politikerne har 
gjennomgått en bratt lærings-
kurve når det gjelder næringspo-
litikken i skogbruket. Av praktisk 
nytte har likevel lite skjedd, og 
næringen ble midlertidig reddet 
av et opphetet svensk marked 
og lav norsk kronekurs. Dette ga 
høy avvirkning og eksportrekord 
for norsk virke, men må ikke tas 
som et tegn på at faren er over for 
verdikjeden skog. Fremtidens in-
vesteringsvilje i norsk skogbasert 
verdikjede kan ikke baseres på 
flaks. Det er nødvendig med mål-
rettede og stabile rammevilkår 
som kan gi næringen et etterleng-
tet løft. 

Vi kan forstå at regjeringen ikke 
kommer med massive tiltak for 
skognæringen nå, i forkant av 
sluttføringen av SKOG 22. Men, 
politikerne må være forberedt 
på å følge de rådene de selv har 

bedt om når disse fremlegges på 
nyåret.  

Økt satsing på skogsbilvei gir for-
deler i form av økt lønnsomhet i å 
utnytte skogressursen, i tillegg til 
positive miljøeffekter. Et positivt 
signal for skognæringen er også 
regjeringens satsing på samferd-
sel gjennom en finansieringspak-
ke til fylkene. Selv om en økning 
på 10 millioner til skogsbilveier 
neppe skaper noen bølge av byg-
geaktivitet, skal man være klar 
over at skogfondsordningen er 
hovedverktøyet. Det viktigste 
med økningen er derfor bekref-
telsen av politisk situasjonsfor-
ståelse. Dette signalet føyer seg 
pent inn sammen med den ved-
tatte økningen av vektbegrens-
ningen for vogntog og viser at re-
gjeringen har lyttet til næringen. 
Ekstra penger til vei vil virke godt 
for dem som allerede er aktive. De 
titusener av skogeiere som i dag 
er passive, vil verken bygge veier 
eller avvirke selv om statstilskud-
det øker. Derfor må dette kombi-
neres med andre virkemidler. 

Særlig viktig er det at det må bli en-
klere å selge og kjøpe skog. Skatt 
virker! Det man vil ha mindre av, 
skattlegger man høyere. Det man 
vil ha mer av, skattlegges mindre. 
Både regjeringserklæringen, de 
foreløpige tilrådinger fra SKOG 
22 og skogeiernes organisasjo-
ner viser et samstemt ønske om 
å lette gevinstbeskatningen ved 
salg av landbrukseiendom ut av 
familien. Med regjeringens tyde-

lige signaler på dette feltet, sitter 
potensielle selgere nå og venter 
på skatteendringer. En god vilje 
har dermed forsterket problemet.  

Norskog håper at det påbegynte 
arbeidet med fjerning av prisregu-
lering og etter hvert konsesjonslo-
ven kan bli en realitet slik at vi kan 
få et fungerende marked for kjøp 
og salg av skogeiendommer. Målet 
er å oppnå mer rasjonelle enheter, 
bedre ressursutnyttelse og høyere 
investeringsnivå. 

I budsjettet foreslår regjeringen å 
redusere formuesskatten fra 1 til 
0,75 pst og øke innslaget fra 1 til 
1,2 millioner kroner. Dette er en 
beskjeden, men positiv utvikling 
som vil gjøre mer kapital tilgjen-
gelig for investeringer. Men målet 
må være å fjerne formuesskatten 
for arbeidende kapital. 

Grensen for merverdiavgiftspliktig 
omsetning skal økes fra 50.000 til 
150.000 kroner. For små skogei-
endommer kan dette virke avvir-
kningsfremmende, men primær-
effekten er en forenkling og effek-
tivisering av offentlig forvaltning.

Regjeringen foreslår å bedre av-
skrivningssatsene for vindkraft-
anlegg på linje med de svenske. 
Vel og bra, men hva med annen 
fornybar energiproduksjon som 
bioenergi og vannkraft? Med da-
gens lave energipriser er det be-
hov for å stimulere til utbygging 
av fornybar energi dersom vi øn-
sker en grønn utvikling.

Verdikjeden skog står overfor 
store utfordringer. Evnen til å in-
vestere i FoU er viktig for å utvi-
kle mer effektiv produksjon samt 
bedre og nye produkter. Satsing 
på FoU i næringslivet skal styr-
kes ved å heve det maksimale fra-
dragsgrunnlaget for egenutført 
FoU i Skattefunn-ordningen. Et 
godt virkemiddel for å styrke be-
driftenes evne til utvikling, men 
effekten av dette svekkes ved at 
det kuttes i offentlige bevilgnin-
ger til FoU i skogbruket. 

I trontalen varslet Kong og re-
gjering at landets økonomi står 
overfor store omveltninger, der 
oljeinntektene vil spille en stadig 
mindre rolle. Økt bruk av landets 
ressurser ble uttalt som løsnin-
gen for et land hvor verdiskaping 
baseres på råvareeksport. Stats-
ministeren varslet i trontalede-
batten at det grønne skiftet må 
komme nå. I dette ligger en klar 
marsjordre til de politiske kref-
tene som skal virke for skog- og 
trenæringen. Vel vitende om at 
skogressursene er blant landets 
aller viktigste, må statsministe-
rens mål komme tydeligere fram i 
budsjettet, og vi må kunne stole på 
at KrF og Venstre viser ideologisk 
mot for å sikre bruk av skogen. 
En viktig sak blir da å kreve at be-
skatningen av gevinst ved salg av 
eiendom ut av familien oppheves. 
Ikke vent på SKOG 22, men gjør 
det umiddelbart!

Arne Rørå
Administrerende direktør i Norskog

HøyT prIorITerT
«Særlig viktig er det  
at det må bli enklere  
å selge og kjøpe skog.»

Veien videre: Regjeringen gir 10 millioner til nye skogsbilveier på statsbudsjettet, men de store løftene for skognæringen lar vente på seg, skriver 
kronikkforfatteren. Han håper løftet kommer etter utredningen til utvalget SKOG 22.  FOTO: cOlOurbOx
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Ønsker seg mer skog til jul

HURUM, BUSKERUD: – Jeg skulle 
gjerne ha kjøpt mer skog, men jeg 
får ikke kjøpt noe særlig mer. Ingen 
vil selge fordi jorda og skogen på ei-
endommen henger sammen og fordi 
selgerne forventer en høyere pris enn 
loven tillater, sier Erich Mons Mat-
hiesen, tredjegenerasjons skogeier 
og daglig leder ved familiebedriften 
Sætre Bruk. 

Lever av skogen
Finansavisen skrev sist fredag at 
kritikken flommer mot landbruks-
minister Sylvi Listhaugs forslag om 
å fjerne konsesjonsloven. Rundt 50 
småkommuner har så langt svart at 
de vil bevare dagens lov, muligens 
med mindre endringer.

Utenfor mobildekning og etter 15 
minutters kjøring innover en skogs-
bilvei finner vi en skogeier som støt-
ter regjeringen og gjerne vil ha loven 
fjernet.

– 5.000 mål til hadde hjulpet fælt, 
sier Erich Mons Mathiesen.

Han og kona Linda Mathiesen 
eier og driver 21.000 mål skog i Hu-
rum, omtrent fire mil sørvest for 
Oslo. 

Det gjør dem til noen av Norges 
største skogeiere. Samtidig er ektepa-
ret Mathiesen en av få familier som 
faktisk er i stand til å leve av skogeien-
dommen sin, og det uten at de mottar 
subsidier fra staten. 

Boplikt i to kommuner
– Konsesjonsloven setter klare be-
grensninger på handelen med skogei-
endommer. Du kan ikke inngå avtaler 
om pris på fritt grunnlag. Om Erich 
Mons Mathiesen fikk kjøpe en skog-
eiendom fra en nabo, ville naboen ha 
blitt pålagt full gevinstbeskatning. 

– Hadde han kjøpt skog i en na-
bokommune kunne han til alt over-
mål ha blitt pålagt boplikt der også, 
sier Gaute Nøkleholm. 

Norskog organiserer 250 av lan-
dets store og profesjonelle skogeiere, 
og er klare tilhengere av å fjerne kon-
sesjonsloven, slik regjeringen ønsker. 

– Vi må få en liberalisering av eien-
domsmarkedet slik at en større andel 
av eiendommene kan forvaltes aktivt, 

og brukes slik at eiendommene kan 
gå inn i verdikjeden og skape verdier.

Trenger mye areal
Erich Mons Mathiesen smører tøm-
merkloa på lastbæreren, skogsmaski-
nen som brukes til å frakte tømmer-
stokkene fra hogstfeltet og sortere 
dem i ulike stabler. 

Én haug med tømmer skal til 
Moelven for å bli saget og slipt til 
bygningsmaterialer. En annen skal 
til Borregaard i Sarpsborg for å bli 
trebaserte kjemikalier. En tredje 
skal til Tyskland for som såkalt pal-
levirke.

Samtidig, omtrent en mil unna, 
klyver kona Linda Mathiesen ved.

– Jeg kjører ut ved til folk mens 
Erich jobber i skogen. Jeg synes det 
er gøy å være ute og bruke kroppen. 
Vedmaskinen gjør det greit for en 
dame å drive med dette, sier hun. 

Hun styrer også andejakten. 

Jaktkort selges enten for én og én 
dag eller for en hel sesong.  

Erich Mons Mathiesen fastslår at 
det blir mange arbeidstimer i løpet 
av en uke.

– Det går alvorlig unna. 7,5 ti-
mer blir som en halv dag å regne. 
Samtidig trenger du ikke ha dårlig 
samvittighet når du jobber for deg 
selv. Du kan ta en skitur en dag det 
er fint skiføre, sier han. 

– Er ikke 21.000 mål nok?
– Vi vil gjerne jobbe med dette 

begge to, men hvis avkastningen 
skal tilsvare to årslønner, krever det 
litt areal. Vi gjør alt selv, både plan-
ter, tynner, hugger, driver veivedli-
kehold og driver naturbasert reiseliv. 

250 eiendommer til å leve av
Ifølge statistikk fra Norskog har 
Norge 130.000 skogeiendommer. 
Bare 250 av dem er på 10.000 mål 
eller mer, som er et nivå foreningen 

anslår som et minimum for å ha 
fulltids beskjeftigelse i skogen.

– 70 prosent av norske skogeiere 
har under 5 prosent av inntektene 
sine fra skogen. Den betyr forsvin-
nende lite økonomisk for eiere flest 
og blir ikke brukt, sier Nøkleholm.

– Det er ikke slik at den lokale 
ungdommen ser en lysende fremtid 
i å drive 1.000 mål med skog, og der-
med forventer at skog skal selges på 
billigsalg for at ungdom skal kom-
me inn i skogbruket, legger han til.

Nøkleholm fastslår at konse-
sjonsloven skulle være en forsik-

ring mot rovdrift på ressursene, 
men konsekvensen er nå at man 
styrer i den andre grøften, nemlig 
at ressursene i stor grad blir passivt 
forvaltet.

(Mill. kr) 2013 2012
Driftsinntekter 3,9 5,6
Driftsresultat 0,5 2,7
Resultat før skatt 1,1 2,9
Årsresultat 1,0 2,1

Eier: Erich Mons Mathiesen

Sætre Bruk  

ANDERS HORNTVEDT
ANDERS.HORNTVEDT@FINANSAVISEN.NO

STRID OM KONSESJONSLOVEN KUN 250 NORSKE SKOGEIENDOMMER ER STORE NOK TIL Å LEVE AV

LANDBRUK: De 
lever av det sko-
gen gir. De får 
ikke subsidier, og 
de er blant de få 
i norsk landbruk 
som støtter regje-
ringen i å fjerne 
konsesjonsloven.

SKOgSARBEIDER: – Jeg synes det er gøy å være ute og bruke kroppen. Vedmaskinen gjør det greit for en dame å drive med dette, sier Linda Mathiesen.  ALLE FOTO: EIVIND YGGESETH
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– Loven er en av de få virkemidlene 
vi har. Vi strever for å opprettholde 
bosettingen og vi har en del ungdom 
som vil drive gård selv. Vi vil ikke 
at gårdsbruk i Tokke skal bli kjøpt 
av kapitalsterke folk som skal bru-
ke gården som feriested, sier Hilde 
Alice Vågslid, ordfører i Tokke i 
Telemark.

Landbruks- og matdepartementet 
sendte i midten av oktober ut på hø-
ring et forslag om fjerning av konse-
sjonsloven. Tokke-ordføreren er ikke 
alene i å markere motstand. 

Flere lange svar
Omtrent en måned før fristen går ut 
strømmer det inn høringsuttalelser 
på landbruksminister Sylvi Listhaugs 
forslag om å oppheve konsesjonslo-
ven. 

«Suldal kommune vil på det ster-
keste gå mot at konsesjonsloven og 
bopliktbestemmelsene i odelsloven 
blir opphevet», heter det i en uttalelse.

Effekten blir «ubotelig skade for 
landbruket og bosettingen i kom-
munen», mener samme kommune.

«Med kniven på strupen må 
bøndene velge mellom å godta 
MRSA (multiresistente bakterier) 
eller å gå konkurs», mener Bardu 
kommune. 

Torsdag ettermiddag var det 
kommet inn 51 høringsuttalelser 
fra norske kommuner og fylker. De 
fleste høringssvarene er omfattende. 
Det lengste er på 31 sider. Så å si alle 
høringsuttalelsene så langt kommer 
fra småkommuner, og omtrent 9 av 

10 uttalelser er negative til departe-
ments forslag om å oppheve loven. 

Pengesterke krefter fra byen
Ifølge flere av uttalelsene kan man få 
inntrykk av at vitale, nasjonale interes-
ser står på spill. 

I Orkdal kommune heter det i 
rådmannens innstilling at «storka-
pitalen» til nå har sett på landbruket 
som et mindre interessant investe-
ringsobjekt. 

Om loven vil opphevet vil derimot 
«pengesterke krefter fra byen» kunne 
ta over arbeidsplassene, og effekten 
blir angivelig gjeninnføring av leilen-
dingsvesenet slik det var frem til utpå 
1700-tallet.

Departementet vet heller ikke hva 
det snakker om, skal vi tro en kom-
mune i Telemark. 

«Mange av påstandene i hørings-
notatet stemmer dårlig overens med 

den virkelige verden vi opplever i Tok-
ke kommune», heter det i den offisielle 
saksutredningen fra Tokke kommune. 

«Vi har personer som har job-
bet med disse sakene siden 1983, og 
verden ser ikke slik ut i Tokke, sett fra 
kommunehuset på Dalen».

Kun tre positive så langt
Da Finansavisen gikk gjennom hø-

ringsvarene tidligere denne uken 
var det kommet tre positive hø-
ringsuttalelser. Én kommer fra 
Buskerud fylkeskommune, der 
Høyre og Fremskrittspartiet sik-
ret flertall.

To større Vestfold-kommuner 
er også positive. Sandefjord kom-
mune legger vekt på at det bør være 
tunge samfunnsmessige behov for 

å overprøve eierinteresser og regu-
lere omsetning av eiendom, og råd-
mannen i kommunen kan ikke se 
noen slike behov.

Rådmannen i Sandefjord legger 
også vekt på at kommunen allerede 
har hensiktsmessige virkemidler 
for å styre arealbruken på en sam-
funnstjenlig måte, og nevner jord-
loven og plan- og bygningsloven.

 � 15. januar går høringsfristen ut på 
et forslag som landbruksministeren 
har sendt ut. 

 � Forslaget går ut på å oppheve kon-
sesjonsloven, noe som innebærer 
at kjøp av jordbrukseiendom over 
25 mål ikke lenger vil trenge god-
kjenning fra myndighetene. 

 � Forslaget innebærer også at kom-
munene ikke kan kreve boplikt ved 
kjøp av landbrukseiendom. Hen-
sikten er å styrke den private eien-
domsretten, og gjør det enklere å 
få omsatt eiendom mellom private.

 � Fri prisdannelse er én av effektene 
av forslaget om å fjerne loven.

Bakgrunn
ANDERS HORNTVEDT
ANDERS.HORNTVEDT@FINANSAVISEN.NO

OPPHEVELSE AV LOV StOr SkriVEkLøE i kOmmunE-nOrgE

LANDBRUK: Alt fra utenlandsk stor- 
kapital til multiresistente bakterier vil herje 
norsk landbruk hvis kjøp av skog og jord 
slippes fri, mener norske småkommuner.

VIL BEVARE LOVEN: Hilde Alice 
Vågslid, ordfører i Tokke i Telemark.

Støtteflom for boplikt

ALVORLIG TRUSSEL: Pengesterke krefter fra byen kan ta over arbeidsplassene i landbruket, mener Orkdal kommune. Effekten blir gjeninnføring av leilendingsvesenet slik det var frem til utpå 1700-tallet, 
heter det. Her skogsdrift ved Sætre Bruk i Hurum kommune i Buskerud.  FOTO: EIVIND YGGESETH

 � Vil fjerne loven  
Kommune/fylke Begrunnelse
Sandefjord Kan anvende andre lover om nødvendig.
Larvik Støtter forslaget fra departementet.
Buskerud Boplikt fremmer ikke bolyst og kan avvikles.

 � Vil bevare loven 
Alvdal Eiere av landbrukseiendommer kommer i mindre grad til å bo i bygdene.
Bardu Bidrar til større spekulasjon i eiendom. Mister nasjonalt eierskap til naturressursene.
Bygland Må ikke fjerne loven. Bopliktreglene bør skjerpes og forenkles.
Bømlo Prisene vil øke, og verre for unge bønder å kjøpe landbrukseiendom.
Dovre Mange fordeler med dagens lov.
Etne Uthuling av landbruksmiljø og mindre skatteinntekter til kommunen.
Frogn Landbrukseiendommer vil kunne kjøpes av hvem som helst.
Harstad Går mot oppheving, men vil forenkle og lempe litt på loven.
Hjelmeland Vil føre til høyere priser på areal og svekke lønnsomheten i landbruket.
Kviteseid Bedre å justere reglene i loven enn å avvikle den.
Meldal Landbruksnæringen blir sterkt skadelidende.
Midtre Namdal samkommune Svekker mulighenten for å opprettholde landbrukets ressurser.
Nedre Eriker Ivaretar viktige nasjonale verdier.
Nome Inneholder viktige målsettinger for landets naturressurser.
Norddal Ønskelig å fremme drift og bosetting på flest mulig gårdsbruk.
Orkdal Samfunnsgavnet loven ivaretar blir for sterkt skadelidende.
Rakkestad Viktig at gårdsbrukene er bebodd.
Re Trenger effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer.
Røyrvik Ivaretar rasjonell utvikling av norsk landbruk.
Sarpsborg Ulempene ved oppheving av loven er større enn fordelene.
Stange Fraråder at konsesjonslov og boplikt oppheves.
Stord Oppheving kan ikke forenes med viktige mål for norsk landbruk.
Strand Loven gir en moderat, men viktig avgrensing av privat råderett over areal og eiendom.
Stryn Vil opprettholde loven, men kan vurdere å heve arealgrense for konsesjonsplikten.
Suldal Går på det sterkeste mot at loven og boplikten blir opphevet. Kan føre til ubotelig skade.
Sveio Fjerning av boplikt fører til færre bosatte i kommunen.
Tokke Påstander fra departementet stemmer ikke med den virkelige verden.
Vik Bosetting og kulturlandskap er fellesgoder som bør reguleres av det offentlige.
Volda Loven er nyttig redskap for lokal forvaltning av ressursene i landbruket.
Vågå Loven gir muligheten til å regulere erverv av fast eiendom.

Dette sier kommunene

Alt fra utenlandsk storkapital til 
multiresistente bakterier vil herje norsk 
landbruk hvis kjøp av jord og skog slip-
pes fri, mener norske småkommuner.
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Ønsker seg mer skog til jul
KUN 250 NORSKE SKOGEIENDOMMER ER STORE NOK TIL Å LEVE AV

SKOGSARBEIDER: – Vi vil gjerne jobbe med dette begge to, men hvis avkastningen skal tilsvare to årslønner, krever 
det litt areal, sier Erich Mons Mathiesen, skogeier og skogsarbeider.

For dyrt med 
e-faktura?

Regjeringen vil at alle bedrifter skal 
bruke e-faktura fra 2017. Amestos 
Per Inge Rygg mener at det er de 
små bedriftene som er nøkkelen til 
at dette målet skal nås.

– Vi har akkurat gjennomført 
en undersøkelse via Norstat som 
viser at hele 64 prosent av bedrifter 
med en til fem ansatte ikke benyt-
ter e-faktura. I bedrifter med 21-50 
ansatte har hele 62 prosent allerede 
innført e-faktura.

Enkle og rimelige 
Rygg mener at de løsningene som 
tilbys mindre bedrifter må være 
enkle, rimelige og tidsbesparende. 
Det er de ikke i dag. Små bedrifter 
har i dag tre alternativer å velge i 
mellom.

1. Fakturaportaler der man 
må legge inn all fakturainforma-
sjon en gang til. Fakturainnholdet 
punches inn i et webskjema og 
e-faktura sendes derfra. Rimelig, 
men tungvint.

2. Virtuell printer, hvor faktura 
sendes til en printer som tolker data 
og oversender det til en e-faktura. 
Mindre tungvint, men dyrere og 
veldig sensitivt for endringer på 
fakturablanketten.

3. Hente e-fakturadata direkte 
fra økonomisystemene. Leveran-
dører av økonomisystemer selger 
som oftest modulen som under-
støtter elektronisk distribusjon. 
Lave investeringskostnader, men 
høy kostnad pr. faktura ved lavt 
volum.

– Slik det er i dag er det faktisk 
en helt rasjonell beslutning av en 
liten bedrift med lavt faktura-
volum ikke å sende e-faktura til 
sine kunder, mens fortsatt benytte 

seg av papirfaktura så lenge det er 
mulig

Stimulere leverandørene
For å få e-fakturabruken opp blant 
de mindre bedriftene mener Rygg 
at det må stimuleres til at alle pro-
gramvareleverandører, som tilbyr 
fakturaløsninger til små bedrifter, 
skal ha en tilfredsstillende e-faktu-
raløsning allerede fra 2015.

– Det bør være en overkomme-
lig oppgave å sikre distribusjon fra 
økonomisystemer som har en liten 
kundemasse og begrensede res-
surser. Det eneste man trenger fra 
økonomisystemet er en fakturafil 
som kan være på et hvilket som helst 
format. For selve distribusjonen fin-
nes det en god infrastruktur på plass 
gjennom det offentlige initiativet på 
e-faktura, sier Rygg.

LØNNSOMT: – Slik det er i dag er det 
faktisk en helt rasjonell beslutning av 
en liten bedrift med lavt fakturavolum 
ikke å sende e-faktura, sier Per Inge 
Rygg.

BJØRN HENNING GRANDAL
BHG@FINANSAVISEN.NO

NÆRINGSLIV: Dagens e-fakturaløsninger er for dyre for 
små bedrifter, mener Per Inge Rygg i Amesto. – Det fort-
satt en rasjonell løsning for en liten bedrift å benytte seg 
av papirfaktura, sier han.

Verden i bilder: Washington, D.C.,USA

NY FRISK: Senator Ted Cruz og det amerikanske senatet sørget lørdag for 
at den amerikanske staten ikke stenger ned neste år, slik som skjedde i 2013. 
Vedtaket markerer slutten på en toårsperiode i senatet med mye politikk, men 
lite handling. På nyåret settes en ny kongress.  FoTo: NTB SCaNPIx

Tror ikke storkapitalen kommer og sier «bø»

Utenlandske oppkjøpsfond og 
velstående folk fra byen vil overta 
norsk utmark, har vært et av ar-
gumentene for å bevare konse-
sjonsloven.

– Erfaringene fra Sverige, som 
avregulerte markedet for skog på 
starten av nittitallet, er at bygdene 
ikke blir kjøpt opp av storkapital, 
sier Gaute Nøkleholm, assiste-
rende direktør i Norskog.

– Derimot førte det til at enke-
fru Medelsvensson i Stockholm 
faktisk solgte skogteigen hun ar-
vet i konfirmasjonsalder og knapt 

sporadisk hadde ofret en tanke 
gjennom livet. 

– Kjøperen var innenbygds 
boende skogeiere med interesse 
for faget. 

Nøkleholm beskriver en ve-

sentlig forskjell sammenlignet 
med landbruket.

Skogbruket har verken grense-
vern eller store subsidier, og kam-
pen for tilværelsen foregår i et in-
ternasjonalt marked, påpeker han.

– Landbruket er nok den eneste 
næringen som frykter kapitalster-
ke eiere, og som ynder å bruke det-
te som skremsel mot deregulering. 

– Attraktive og sentralt belig-
gende skogeiendommer vil anta-
kelig øke noe i pris, mens pris på 
skog utenfor allfarvei like gjerne 
kan reduseres. 

– Jordbruket må tale sin sak, 
men for skogbruket er loven et 
stort hinder for verdikjedens mu-
ligheter, understreker Nøkleholm.

Norskog avviser argumentet 
om at utenlandsk investorer 
vil kjøpe opp norsk utmark.

– IKKE SOM LANDBRUKET: 
Gaute Nøkleholm, assisterende 
direktør i Norskog.

OPTIMIST: – Landbruket er nok den eneste næringen som frykter kapitalsterke eiere, sier Gaute Nøkleholm,  
assisterende direktør i Norskog.
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– Kutt ut gevinstbeskatning av skogsalg
KrF foreslår i sitt forslag til 
statsbudsjett å fjerne 
gevinstbeskatningen av salg 
av skog. Det er det eneste 
riktige å gjøre, mener Gaute 
Nøkleholm i NORSKOG.

Den assisterende direktøren i 
skogeierforeningen, som re-
presenterer eiere med til 
sammen rundt 15 prosent av 
norske skogeiendommer, er 

bekymret for eierstrukturen i 
den norske skogen. Til 
sammen eies den norske sko-
gen av 130.000 skogeiere, gjen-
nomsnittsinntekten per skog-
eier ligger på 5.000 kroner i 
året. I Norge er det bare 250 
skogeiere som sitter på 10.000 
mål skog eller mer.

– Reglene er i dag slik at salg 
beskattes dersom kjøper er 
utenfor familien. Resultatet er 

at svært mange bare sitter på 
skogeiendommen og venter på 
at et familiemedlem skal bli in-
teressert. Resultatet er altfor 
mange passive skogeiere som 
ikke henter ut potensialet. Sko-
gen betyr for lite for altfor 
mange, sier Nøkleholm.

Han mener at uten beskat-
ning ville flere passive skogeie-
re ha solgt til aktive eiere som 
hadde utviklet skogen og sør-

get for en sikker og stabil leve-
ranse videre i næringskjeden.

Regjeringa foreslår i sitt for-
slag å kutte beskatningen fra 51 
prosent til 27 prosent, noe Nø-
kleholm sier ikke vil løse noe.

– Mekanismen med å vente 
vil fortsatt være der. Et kutt re-
presenterer noe, men vil ikke 
ha noen effekt. Tiden er inne 
for å fjerne beskatningen helt, 
sier Gaute Nøkleholm.

Sykehusavdeling i Elverum fikk IA-prisen for Hedmark i 2014

Godt arbeidsmiljø ga pris
Godt arbeidsmiljø 
lønner seg. Det vet 
avdelingen for medi-
sinsk biokjemi ved 
sykehuset i Elverum 
alt om. Nå er avdelin-
gen tildelt årets 
IA-pris i Hedmark.

Arbeidsmiljø
Bjørn-Frode LøvLund
bjorn-frode.lovlund@ostlendingen.no
915 11 641

Det er 30 ansatte ved av-
delingen for medisinsk 
biokjemi på sykehuset i 

Elverum. Gjennomsnittsalde-
ren er 52 år, og 10 av de ansatte 
er over 60 år. De ansatte går i 
turnus og arbeider både dag og 
natt. Likevel er sykefraværet 
lavt. De ansatte trives på job-
ben, noe som ikke minst skyl-
des det gode arbeidsmiljøet, 
som avdelingen nå har fått IA-
prisen for (IA står for inklude-
rende arbeidsliv).

Det gode arbeidsmiljøet har 
ikke kommet av seg selv. Det er 
noe avdelingen har jobbet be-
visst med.

– Arbeidsmiljø og inklude-
ring er min kjepphest nummer 
en. Arbeidsmiljø er som kles-
vask, noe man aldri blir ferdig 
med. Man må jobbe med det 
hele tiden, sier sjefbioingeniør 

Mona Elin Steen. 
Hun er stolt av at så mange 

på avdelingen velger å stå len-
ge i jobb. Det tyder på at de li-
ker seg på jobben.

– Hvis du kan gjøre noe for at 
folk skal stå lenge i jobben, gjør 
det, sier Steen.

Arbeid med å få til levelige 
turnuser, og innsats for å gjøre 
turnusarbeidet minst mulig 
belastende er ting både ledel-
sen og tillitsvalgte har tatt tak i. 

For eksempel er det investert 
i en avansert massasjestol med 
ulike programmer, der de an-

satte kan bruke et kvarter på ta 
seg inn igjen, om det skulle 
være nødvendig. Det er også 
utarbeidet er sett hverdagsre-
gler for de ansatte, som rett og 
slett går ut på å hjelpe hveran-
dre og gjøre hverandre gode.

IA prisen, som ble delt ut av 
Hedmark IA-råd, er på 20.000 
kroner. For pengene skal de an-
satte på julekonsert i Vang kir-
ke og deretter på julebord på 
Møystad gård.

trIVeS: de ansatte trives på jobb ved sykehuset i elverum. Fra venstre lisa johansson, mona elin steen, Annika Filipsson, Kirsten bergseng, 
Hege T. myrvang og Kristin sørlie. BeGGe FOtO: BJØrn-FrODe LØVLUnD

Arbeidsmiljø er 
som klesvask, 
noe man aldri 

blir ferdig med. 
Mona eLin Steen
sjefbioingeniør,
Sykehuset innlandet, 
avdeling for medisinsk biokjemi, 
seksjon elverum

!

SynLIG BeVIS: mona elin steen 
med iA-pris-diplomet.

Den drapssiktede ekte-
mannen til den afghanske 
kvinnen som ble funnet 
drept i Hamar tirsdag, ble 
fredag varetektsfengslet i 
fire uker i Hedmarken 
tingrett.

Den 37 år gamle mannen 
varslet på forhånd at han 
ville godta politiets krav 
om varetekt. Advokat 
Jostein Løken fra Elverum 
er mannens forsvarer. 
(©NTB)

I varetekt
Post- og teletilsynet vil 
vurdere reaksjoner overfor 
Telenor etter at tre millio-
ner kunder mistet mobil-
nettet torsdag kveld.

I forbindelse med at 
Telenor skulle oppdatere 
en database, mistet 
kundene muligheten til å 
ringe og sende SMS-mel-
dinger fra klokken 19.20 til 
21.34. Slike feil skal være 
en gjenganger i IKT-verde-
nen.  (©NTB)

Alvorlig feilUnikt figurteater
Hamar-jenta Yngvild Aspeli 
og hennes ensemble står for 
en unik teateropplevelse i 
forestillingen «Aske».

jo e. Brenden
jo.brenden@ostlendingen.no
908 82 098

Det er duket for figurteater 
med lokale aktører i helgen.

Da stykket ble satt opp i 
nord skrev Lofotposten: «Nok 
et lite mesterverk fra Figurte-
ateret: Ordløst, men veltalen-
de».

– «Aske» er en historie full 

av ild, av villskap, uro og kjær-
lighet. Et poetisk og brutalt 
stykke visuelt teater med fi-
gurer og skuespillere om 
hvordan kreftene i oss uhyg-
gelig raskt kan skifte fra ska-
pende til ødeleggende, skriver 
Teater Innlandet i en presse-
melding. Forestillingen er in-
spirert av romanen «Før jeg 
brenner ned» av Gaute Hei-
voll, som handler om en pyro-
man som i 1978 herjet i bygda 
Finsland like ved Kristian-
sand. Gjennom å legge fortel-
lingen om pyromanen ved si-

den av sin egen historie, åpner 
forfatteren for galskapen i 
hvert menneskes liv. Forestil-
lingen vises på Teater Innlan-
dets scene i Hamar kulturhus 
lørdag og søndag kveld.

FIGUr: Figurteater på sitt 
beste i Hamar i helgen.

2014 var et viktig skogpolitisk år
med mye mediaoppmerksomhet 

omkring skogbruket og 
NORSKOGs kjernesaker
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lOBByISt: – Vi må ha bedre rammebetingelser. Både eiendomsskatt og formuesskatt er unødige hindre for å få økt aktivitet i skognæringen, mente Benthe E. Løvenskiold fra Norskog.  FOtO: Per håKOn PetterSen

KOnGSVInGer: 
– Svenskene hogger 
tilsvarende 80 pro-
sent av den årlige 
tilveksten av skog, 
mens vi hogger 35 
prosent. Slik kan det 
ikke fortsette!
Per Håkon Pettersen
php@glomdalen.no
917 02 510

Benthe E. Løvenskiold fra Nor-
skog introduserte seg for de 

frammøtte som en «framsnak-
ker» for skognæringen, og had-
de klare tanker om de største 
utfordringene bransjen står 
overfor:

– Rammebetingelsene fra sta-
ten må bli bedre. Etter skattere-
formen i 2006 er situasjonen at 
jeg i praksis har 50 prosent skatt 
på gevinst om jeg vil selge skog-
eiendom. Det gjør at mange 
skogeiere ikke gidder å gjøre 
noe, men sitter på gjerdet, sa 
skogeieren fra Grue.

Av landets 130.000 skogeien-
dommer er det bare rundt 250 

"
Som skogeiere 
må vi sørge for  
at skogen hogges 

i tide.
Benthe e. løVenSKIOld
«lobbyist» i Norskog

man kan leve av. Det betyr at så 
godt som alle skogeiere har 
hovedinntekten sin et annet 
sted enn i egen skog – for over 
100.000 av skogeiendommene 
er på under 500 mål. Et annet 
moment er at det er flere skog-
eiere over 70 år enn det finnes 

under 40 år, og alderssammen-
setningen bidrar ytterligere til 
lav aktivitet.  

– At så mange skogeiere vel-
ger å unnlate å hogge skog i lan-
ge perioder, er et stort problem. 
Åtte av ti skogeiere i Hedmark 
hogger ikke – og slik kan det 
ikke være.

Hennes billedlige eksempel 
fikk enda flere av de frammøtte 
til å nikke gjenkjennelig:

– Ærlig talt, hvis dere stablet 
bort en bunke pengesedler, og 
plutselig fant ut at sedlene var i 
ferd med mugne bort – ja, da 

hadde dere gjort noe med det! 
Men i praksis er det nettopp det 
som er i ferd med å skje i skogen 
– god skog blir ikke utnyttet, og 
trærne mugner eller råtner.

mot konsesjonsloven
Hun argumenterte samtidig 
hardt mot konsesjonsloven, og 
mente den er enda et hinder for 
å få inn mer profesjonelle og 
aktive skogeiere.

– Dessverre gjør prisregule-
ring og gevinstbeskatning at 
det er gunstigst å selge til egne 
barn – selv om de egentlig ikke 

– Vi må hogge mye mer skog 

KOnGSVInGer:  
Stortingsrepresentant 
Gunnar A. Gundersen (H) 
mener at både miljø og 
næringspotensial taler for 
å satse mer på skogen.
Per Håkon Pettersen
php@glomdalen.no
917 02 510

– Oljesuksessen har gitt oss et 
høyt lønns- og kostnadsnivå, 
og vi står foran et brytnings-
punkt: Hva skal vi leve av i 
framtida, når oljeinvesteringe-

ne stuper? Jeg tror skogen kan 
være en viktig del av svaret, og 
dersom næringen greier å øke 
kompetansen i alle ledd vil sko-
gen bidra til å sette denne delen 
av landet enda sterkere på kar-
tet, sa Gundersen på gårsda-
gens skogseminar.

Ikke overraskende benyttet 
han sjansen til å reklamere for 
regjeringens forslag til stats-
budsjett, og mente det viktigste 
er at prioriteringene er tydelige.

– Skattelette er avgjørende 
for å legge til rette for investe-
ringer i skogbruket. særlig tatt i 

betraktning hvordan sammen-
setningen av skogeierne faktisk 
er. Skattesystemet vårt – særlig 
formuesskatten – har diskrimi-
nert norsk eierskap. Jeg er dess-
uten sikker på at lokalt eierskap 
er en stor styrke for skognærin-
gen, sa Gundersen, som er an-
dre nestleder i næringskomite-
en på Stortinget i inneværende 
periode.

legger til rette
Han pekte dessuten på at skog-
kapitalen er så gammel at den 
delvis er i ferd med å brytes ned 

igjen – fordi trær ikke hogges i 
tide.

– Det er næringen selv som 
må ta ansvar, men politikerne 
kan bidra med å legge ting til 
rette. Det gjør vi blant annet 
ved å stimulere til utbygging av 
skogsbilveier.

På spørsmål fra salen om han 
var fornøyd med hvordan noen 
kommuneskoger driver, avsto 
han fra å svare konkret.

– Derimot vil jeg påpeke at vi 
har gitt styret i Statskog beskjed 
om å gå videre for å se om pri-
vatisering vil være det beste.   

– Skog blir enda viktigere i framtida

Bedre BUdSJett: 
Stortingsrepresentant Gunnar 
A. Gundersen (H) mener 
statsbudsjett for 2015 vil 
bli et løft for alle som driver 
med næringsaktivitet – også 
skognæringen.  
 FOtO: Per håKOn PetterSen

815 00 004
Åpen kundetelefon 08:00 - 16:00

Ring for gratis befaring og uforpliktende tilbud:

markisemannen.no

-25%
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LOBBYIST: – Vi må ha bedre rammebetingelser. Både eiendomsskatt og formuesskatt er unødige hindre for å få økt aktivitet i skognæringen, mente Benthe E. Løvenskiold fra Norskog.  FOTO: PER HÅKON PETTERSEN

AVKLARING: Administrerende direktør Erland Løkken 
i Bergene Holm utfordret Kongsvinger kommune om 
eiendomsskattetakseringen for sagbruket på Brandval – og etterlyste 
retningslinjer og forutsigbarhet.  FOTO: PER HÅKON PETTERSEN

– Vi må hogge mye mer skog 
er interesserte. Hvis jeg heller 
vil selge til en interessert nabo, 
må jeg ut med 50 prosent skatt, 
understreket Benthe E. Løven-
skiold.

Har eget ansvar
Hun konkluderte med at skog-
næringen uansett har et eget 
ansvar for at skogen kan bli ei 
mer framtidsrettet næring – 
ikke minst på våre trakter.

Det handler blant annet om 
bedre samarbeid skogeierne 
imellom – for eksempel i arbei-
det med å utvide nettet av 

skogsbilveier. Der er vi nemlig 
langt dårligere forspent enn 
våre naboer i øst.

– Som skogeiere må vi sørge 
for at skogen hogges i tide. Det 
vil være en fordel både for næ-
ringen og lokalsamfunnet. Når 
det trengs må skogeierne bli 
  inkere til å samarbeide med 
eier av naboeiendommen. Det 
handler også om å sørge for at 
treindustrien får et jevnt tilsig 
av ressurser – noe alle parter vil 
tjene på. Vi har et produkt som 
holder høy kvalitet, men må 
samarbeide bedre, slo hun fast.

SKOGSEMINAR
 � Fagseminaret «Skogen inn i 
framtida» ble arrangert , med 
K+/Hedmark kunnskapspark 
som arrangører.

 � Over 160 påmeldte tilhørere 
ble oppdatert om hva som 
rører seg i heøe vrdikjedenm 
fra skog til ferdig bygg.

 � Med mottoet «Europas beste 
skog er i vårt distrikt – med 
den kan vi lage eventyrlige 
materialer og byggverk» 
viste seminaret at både 
engasjement og selvtillit er 
til stede.  

SKOGENS AGITATOR: Aasmund Bunkholt leverte et 
engasjerende foredrag om treets muligheter som byggemateriale, og 
presiserte behovet for å øke kompetansen i alle ledd. Halvor Westye 
Egeberg fra K+ sitter i bakgrunnen.  FOTO: PER HÅKON PETTERSEN

KONGSVINGER: Greier 
skognæringen å bygge opp 
kompetansen i alle ledd, 

 nnes det nesten ikke 
grenser for utviklingsmu-
lighetene til tre som 
byggemateriale.
PER HÅKON PETTERSEN
php@glomdalen.no
917 02 510

– Byggenæringen er allerede 
større enn oljebransjen, og 
kommer til å bli enda viktigere. 
I tillegg scorer tre høyt på mil-
jøvennlighet – noe som også får 
stadig sterkere fokus, og derfor 
er det nesten vanskelig å se be-
grensningene for tre som byg-
gemateriale, sa Aasmund 
Bunkholt.

Han regnes nærmest som en 
«skogens agitator» i bransjen, 
og leverte budskapet både med 
optimisme og engasjement un-
der skogseminaret i Vinger ho-
tell. Ikke uventet stresset han 
ytterligere på betydningen av å 
øke kompetansen internt, og å 
dele kunnskap med hverandre.

– Denne regionen har en 
enormt sterk klynge i forhold til 
bygging – både som treprodu-
senter og industri. Dere har 
kanskje Europas beste råsto� , 
og hvis dere greier å åpne en 
slags kompetansealmenning – 
der dere øker kompetansen til 
hverandre – blir dere enda ster-
kere.

Europas høyeste   
Han gikk gjennom de ulike byg-
ningsvariantene, og slo fast at 
tre egner seg utmerket både i 

"
Økt fokus på for-
nybart byggma-
teriale er tidsrik-

tig og fornuftig.
AASMUND BUNKHOLT
daglig leder i TreFokus.

forhold til nybygg samt renove-
ring av eksisterende bygninger. 
Bunkholt viste til at bruken av 
massivtre har økt med ti pro-
sent årlig, og at interessen fort-
satt er stigende.

Dessuten viste han fram de-
taljene for verdensdelens høy-
este trehus, et leilighetsbygg på 
14 etasjer med 62 leiligheter 
som skal stå ferdig til inn  yt-
ting i Bergen neste år.

– Det er ikke så mange år si-
den det var forbudt å bygge mer 
enn tre etasjer med tre som 
byggemateriale, og nå ser vi at 
kompetanseutviklingen har 
sprengt alle slike grenser. det 
sier noe om mulighetene fram-
over, sa Bunkholt, og presiserte 
på direkte spørsmål at tre som 
byggemateriale tilfredsstiller 
alle kjente krav for sikkerhet, 
brann og vedlikehold.

Miljøkrav
Nå har også bankene signalisert 
at de vil stille større krav til byg-
gematerialer og miljøvennlig-
het i årene som kommer. Det 
betyr at hus som ikke er miljø-
vennlige nok i bygging og bruk 
vil kunne slite med � nansierin-
gen.

– Økt fokus på fornybart byg-
gemateriale er tidsriktig og for-
nuftig, og taler til fordel for økt 
bruk av tre. slo han fast.      

Snakket varmt om 
bedre kompetanse



AKTUELT

Takket nei til Skog Norge
Styreleder Anne G. Delphin i Nor-
skog entret talerstolen på Honne 
og åpnet Norskogs skogforum 
med å meddele at Norskog ikke 
vil være med i Skog Norge. – Det 
er viktig å styrke det nærings-
politiske arbeid et. Men vi mener 
det gjøres best ved å opprettholde 
Norskog som egen organisasjon 
og heller videreføre det såkalte 
verdikjedesamarbeidet, sa hun.

TEKST:  JOHS. BJØRNDAL

Avgjørelsen kom etter det som karakteri-
seres som et godt besøkt medlemsmøte i 
Norskog og påfølgende styremøte. – Det 
var delte meninger, men et overveldende 
flertall av de som tok ordet var for å opp-
rettholde Norskog som egen organisasjon, 
sier hun til Norsk Skogbruk. 

– Er ikke skogbruket tjent med å ha en felles 
stemme?

– Ikke nødvendigvis, hvis vår stemme 
da blir borte. Vi har noe ulikt fokus og 
verdi grunnlag, Norskog står for et noe 
annet politisk verdigrunnlag enn skogei-
ersamvirket. Vi rendyrker grunneierper-
spektivet og står for en mer liberalistisk 
linje i forhold til for eksempel lovgivning og 
skatt. Vi har dessuten god kompetanse og 
en relativt homogen medlemsmasse som 
gjør at vi kan være raskt på ballen.

– Har det påvirket avgjørelsen at det fort-
satt virker lite avklart hva Skog Norge egentlig 
vil bli?

– Det er jo alltid slik at man vet hva 
man har. Men jeg vil ikke si det har vært 
avgjørende, da ville vi gått inn i videre dis-
kusjoner. Holdningen blant medlemmene 
var såpass klar at vi ikke finner grunnlag 
for å bruke mer ressurser på dette.

– Har de to kronene pr m³ som Skog Norge 
skal ha inn fra tømmerselgende medlemmer 
betydd noe?

Her klarer ikke Norskogs direktør Arne 
Rørå lenger å holde seg i bakgrunnen:  
– Det var ikke tema. Norskog bruker i dag 
ressurser som tilsvarer fire kroner pr m³ på 
næringspolitiskarbeid. Men bare en krone 
pr m³ kommer fra medlemmenes avvirk-
ning, resten er overskudd fra annen for-
retningsvirksomhet, sier han. 

Anne G. Delphin sier Norskog heller 
vil støtte opp om et bredere bransjesam-
arbeid, for eksempel ved en videreføring 
av Skog 22-arbeidet. – Et slikt samarbeid, 
som omfatter hele verdikjeden fra stubben 
til ferdig produkt, er det beste verktøyet for 
å oppnå resultater, mener hun.

– Veldig leit
En synlig skuffet Erik Lahn-
stein kommenterte Norskogs 
avgjørelse via storskjerm, fra 
Skogeierforbundets leder-
samling på Gardermoen.  
– Jeg synes det er trist at vi 
ikke kan gå sammen om å 
utnytte de enorme mulighe-
tene som finnes i skogen, sa 
han. 

NEI: Styreleder Anne G. Delphin mener at både Norskogs medlemmer og skognæringen for øvrig er 
best tjent med at Norskog fortsetter som egen organisasjon. Foto: Line Venn.

SKUFFET: Erik Lahnstein meddelte sin reaksjon til Skog-
forums deltagere via skype. Foto: Johs Bjørndal.
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Flere
lesere!

EU · 10-11

Frykter UsA-avtale
Den irske bondelobbyisten 
Michael Treacy frykter 
landbruket skal bli ofret 
i forhandlingene med USA.

✱✱ NæRiNgsliv · 8 – 9

Får alt på ett brett 
langs norskekysten

✱✱ RepoRtasje · 12 - 14

Lemse fram 
fra glemselen

sveits
«Et flertall vil 

begrense fri 
flyt av folk. 
Det er tvil

somt om 
EU vil 
straffe 
Sveits. 

EU går 
på gummi

såler.»

KOMMENTAR · 3

Kari Gåsvatn
er kommentator i Nationen.

Norskog-sjef Gaute Nøkleholm vil kutte båndene mellom 
jordbruk og skogbruk. Norskog vil ha vekk priskontrollen for 
skog, men Nøkleholm åpner for at jordbruk har andre behov. 
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LANdbRUK · 4–5

Ønsker skilsmisse 
mellom jordbruk 
og skogbruk

✱✱ politikk · 6

lO-lederen vil styrke 
samarbeidet med Ap
Tettere, lokalt samarbeid 
mellom Ap og LO er LO
leder Gerd Kristiansens 
oppskrift mot høyresiden. 

✱✱ samFeRdsel · 7

Kommuner vil vente 
med kraftutbygging
Seks kommuner i Agder 
frykter naturødeleggelser 
og vil ha midlertidig stopp 
for kraftutbygging. 

✱✱ politikk · 15

stortinget tar 
statsråd i saksfeil
Kommunalminister Jan 
Tore Sanner får refs for å 
ha latt en byråkrat svare 
på brev til statsråden. 
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✱✱ Statsbudsjettet

– Skuffende og skadelig, sier ad-
ministrerende direktør Arne 
Rørå i storskogeierlaget Norskog 
om at H og Frp nekter å fjerne 
skatten på salg av skog ut av fami-
lien.

I Nationen i går varslet skogeier 
Knut Haadem at han vil selge sko-
gen sin til en lokal aktiv skogeier. 
Men så lenge løftet om skattekutt 
ikke innfris, går halve salgssum-

men i skatt. Dermed sitter Haa-
dem på gjerdet.

Både Ap, Sp, KrF og V støtter 
skattekutt. Det gjorde også H og 
Frp – i fjorårets regjeringserklæ-
ring. Men i dragkampen om bud-
sjettmillionene i skogsektoren 
blir skatten beholdt.

– Vil vil fjerne gevinstbeskat-
ningen. Det vil vi se på etter at Sc-
heel-utvalget har levert sin rap-

port om skattesystemet, sier Line 
Henriette Hjemdal, næringspoli-
tisk talskvinne for KrF.

– Vi kan muligens få vekk skat-
ten i neste jordbruksoppgjør, sier 
Morten Ørsal Johansen, land-
brukspolitisk talsmann i Frp. 

– Det er for mange små skogsei-
endommer, og skatten forhindrer 
eiere fra å selge. Men vi får ikke 
gjort alt på en gang, og satser på å 
komme tilbake til saken.

Fornøyd✱med✱avgiftskutt
Skogeierne forventer millioner 
av tonn i CO2-kutt når det blir 
over to kroner billigere per liter å 
tanke biodiesel.

Halv veibruksavgift på biodie-
sel ble innført av Ap i 2010, med 
motvillig støtte fra Sp og SVs øn-
ske. Det stoppet biodieselinves-
teringer på 600 millioner kroner.

– Kuttet er det første skrittet 
mot milliardinvesteringer i ny 
klimaindustri, sier administre-
rende direktør Erik Lahnstein i 
Norges Skogeierforbund.

Planteløft
V og KrF får også opp skogplan-

tingen. Budsjettet inneholdt opp-
rinnelig bare 3 millioner til fors-
kning på klimaplanting, til tross 
for at en tverrfaglig utredning vi-
ser god klimaeffekt av å reise skog 
for 100 millioner årlig.

Sentrumspartiene fikk gjennom 
12 millioner ekstra til skogplan-
ting. Det er nok til å fullfinansiere 
utplanting av mellom 1,7 og 2,4 
millioner nye skogplanter. Med 
normal plantetetthet betyr det at 
2015-budsjettet fullfinansierer 
etablering av 7 til 10 km² ny skog.

Hans Bårdsgård
hans.bardsgard@nationen.no

Fakta
Dette✱fikk✱sentrum✱til✱i✱
skogen

✱✱ skogvern: Opp 200 millioner.
✱✱ Biodieselavgift: ned 225 mil-

lioner
✱✱ Planting: Opp 12 millioner.
✱✱ satsing på økt bruk av tre: Opp 

6,7 millioner.
✱✱ Fjellstyrene: Opp 1,8 millioner.

Kilder: Partiene

Vil✱egentlig✱kutte
«Skatten forhindrer  
eiere fra å selge.  
Men vi får ikke  
gjort alt på en gang.»

mOrTEN ørsAl JOhANsEN (FrP)

Veibruksavgiften på biodrivstoff for-
svinner, og det kan plantes 10 kvadratki-
lometer ny skog neste år. Men Høyre og 
Frp blokkerer skattekutt for økt hogst.

råtner på rot: det blir ingen skattelette for å få ut mer skog. det er resultatet av budsjettforhandlingene.  FOTO: ErIK vEsTgård

 ✱ sKOgBrUK

tviholder✱på✱
skogskatten

Flere reagerer på endret tollgrense
ImPOrT

Både Forbrukerrådet og Virke 
reagerer på at den omstridte 
grensen for tollfri import ikke 
heves med mer enn 150 kro-
ner. 

Regjeringspartiene ville egent-
lig heve grensen til 500 kroner, 
men etter forhandlingsrunden 
med Venstre og KrF blir den 
nye grensen 350 kroner, inklu-

dert frakt og forsikringskostna-
der.

Håpet✱på✱mer
– Er det med frakt, så blir det 
ikke rare endringen, sier Randi 
Flesland, Forbrukerrådets di-
rektør til Nettavisen.

Forbrukerrådet har lenge øn-
sket seg en økning av grensen, 
faktisk helt opp til 1.000 kroner.

– Det ble veldig mye mindre 

enn det vi hadde håpet. Når gren-
sen økes så lite er det enda vikti-
gere at det gjøres noe med fortol-
lingsgebyret, sier hun videre.

500-kronersforslaget ble møtt 
med massiv kritikk fra varehan-
delen og Virke.

Skuffende
– Kritikken har tydeligvis gjort 
inntrykk, derfor er det skuffende 
at man lander på en slik mellom-

løsning. Selv om en grense på 
350 er bedre enn 500, nullstilles 
ikke skadevirkningene av regje-
ringens forslag, sier samfunns-
politisk direktør i Virke, Harald 
J. Andersen i en pressemelding.

Virke vil ha en løsning som er 
forbrukervennlig og nærings-
vennlig, og mener svaret er å 
innføre moms fra første krone, og 
gjøre det enkelt og gratis for for-
bruker å betale momsen.  ©NTB

F
ire parlamentariske 
ledere presenterte 
budsjettavtalen i 
Stortingets vandrer-
hall i går. De var grå 

i ansiktene. Det skyldtes ikke 
utelukkende kamelsluking – i 
alle fall ikke for alle – men også 
at enigheten ble halt i land 
først klokken 04.30.

de fires beskrivelser av avtalens 
fortreffeligheter må selvsagt 
tolkes i lys av den politiske re-
torikkens trang til skjønnma-
ling. Når Frps Harald T. Nesvik 
trekker fram lavere bensinav-
gifter som en blank seier for 
sitt parti, mens Venstres Trine 
Skei Grande oser av stolthet 
over at det justerte statsbud-
sjettet vil redusere utslippene 
fra transportsektoren, er det 
klart at noen smører tykt på.

Uansett fikk Venstre brukbart 
betalt for å fire kravet om økte 
drivstoffavgifter. Partiet fikk 
både billigere hybridbiler og 
en gledelig avgiftsjustering 
som kan bidra til å gjøre bio-
drivstoff konkurransedyktig. 

gjennomgangsmelodien i går 
var lyden av lettelsens sukk 
fra de mange som fikk blåblå 
budsjettkutt reversert. De 
oppskriftsmessige klagemå-
lene fra opposisjonen om at 
dette var for tynt og spedt, ble 
til dels overdøvet av de mange 
takksigelsene fra organisasjo-
ner, bransjer og grupper som 
fikk seg en alvorlig støkk da 
finansminister Siv Jensen la 
fram regjeringens opprinne-
lige budsjettforslag.

slik sett var gårsdagen utvil-
somt en god dag for Skei Gran-
de og KrF-leder Knut Arild 
Hareide. De aller fleste synes 
enige om at sentrumsparti-
ene har påvirket budsjettet til 
det bedre. Men så upopulært 
utgangspunktet var – rause 
skatteletter til de rikeste kom-
binert med usosiale kutt for 
svake grupper – skulle det bare 
mangle at ikke sentrumspar-
tiene gjorde budsjettet både 
grønnere og varmere.

noe annet ville vært krise. Bok-
stavelig talt.

Kato nykvist er politisk 
redaktør i nationen

Skritt til 
sentrum
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Nes i Akershus: – Jeg har ikke 
vært her på ett år. Jeg bruker mer 
tid i Nordmarka.

Vi er på vei ut i Folberg skog 
med grunneier Knut Haadem. 
Han er født og bosatt i Oslo, 
jobber i Avinor – og er passiv 
skogeier i Nes. Egentlig vil han 
selge.

– Det er godt å være i skogen, 
men ansvaret og økonomien… det 
er vanskelig.

Haadems bestefar kjøpte Fol-
berg skog i 1937, sammen med sin 
bror. To og tre generasjoner se-
nere eier og hans søster hver sin 
firedel, mens fire fjerne slektnin-
ger eier hver sin åttendel. Driften 
er satt bort til Viken Skog. Eiernes 
barn bor ikke i nærheten, og in-
gen vil overta.

Eierne forsøkte en salgsrunde 
i 2010.

– En nabo ga bud, men vi var 

usikre på om kommunen ville 
akseptere prisen. Dessuten ville 
vi måtte skatte 50 prosent, sier 
Haadem.

– Det er jo stor synd at vi skal 
sitte med eiendommen når det 
finnes lokale aktive eiere.

Stor interesse
– Det finnes garantert kjøpere 
til denne skogen, sier skog-
bruksleder Kai Jørgensen i Vi-
ken Skog.

– Det er nok av kjøpere, men 
svært få selgere av skog, påpeker 
Erik Lahnstein, direktør i Skog-
eierforbundet. Han mener skatt 
er mye viktigere enn å deregulere 
eiendomsmarkedet.

Lahnsteins lobbing har vun-
net fram i Ap. Mens partiets 
2015-budsjett jekker opp skat-
tene for folk flest, vil partiet kutte 
skogeierskatten ved salg ut av 
familien fra maks 50 til maks 27 
prosent.

Lokalt = bra
– Vi er ikke kjent for å ville fylle 
skogeiernes lommebok, medgir 
stortingsrepresentant Knut Stor-
berget.

– Men dersom det grønne gul-
let skal avløse oljen, må vi ha økt 
aktivitet i skogen. Det må bli mer 
attraktivt å selge jord- og skogei-
endommer.

Storberget tror skatteletten vil 
gjøre regjeringens forslag om å 
vrake konsesjonslov og priskon-
troll overflødig.

– Jeg ønsker ikke skogbaroner 
som bor på Ullern og eier Øster-
dalen. Den nære skogeier er en 
god skogeier.

Hans Bårdsgård
hans.bardsgard@nationen.no

Nyheter · NÆrINGSLIV

Fakta
Skogstrukturen

✱✱ det er 131.000 skogeiendommer 
i Norge, like mange som i 1928.

✱✱ snitteiendommen er rundt 550 
dekar. Under halvparten av tilveksten 
hogges.

✱✱ større skogeiere hogger og 
planter mer enn mindre eiere.

Kilder: Landsskogtakseringen/ 
Skogeierforbundet/SSb

 ✱ SKOgbrUK

Skattekutt skal  
få Knut til å selge

ViL Fremme  
omSetning
«Det må bli mer  
attraktivt å selge jord-  
og skogeiendommer»

KNUT STOrbErgET
Ap

Skattereglene sørger for at skogen til 
Knut Haadem går til stadig fjernere og 
mer passive skogeiere. Ap vil kutte skatt 
for å få skogen på lokale hender.

Fint prospekt, men... : Knut Haadem (t.h) og slektningene vil ikke selge skogen sin til 50 prosent skatt. aps Knut storberget (i midten) og Erik 
Lahnstein fra skogeierforbundet ( til venstre) vil kutte skatten.   fOTO: HANS bårdSgård
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Mer vin til folket. 

ALKOHOL

Vinmonopolet 
åpner tolv butikker

✱✱ Vinmonopolet har bestemt 
seg for å åpne tolv nye butik-
ker neste år. Seks av butikkene 
kommer i kommuner hvor det 
ikke er pol fra før.

– Vi ønsker å åpne en god 
miks av små og mellomstore 
butikker neste år, sier Lars 
Sogn, som er fungerende sjef 
i Vinmonopolet.

Seks kommuner får sitt før-
ste pol: Lebesby, Bø, Inderøy, 
Fusa, Flå og Råde. De øvrige 
legges til Karmøy, Stavanger, 
Kløfta, Bærum og Oslo. Ho-
vedstaden får to nye butikker.

Ved utgangen av 2015 vil 
Vinmonopolet ha 315 butik-
ker.

Med dette vil 91 prosent av 
befolkningen bo i kommuner 
med eget Vinmonopol, mens 
96 prosent av befolkningen 
vil bo nærmere enn 30 kilo-
meter fra nærmeste Vinmo-
nopol.  ©NTB

STrEIKEfArE

Lo-streiken sprer 
seg til Ap og SV

✱✱ LO-foreningen Handel og 
Kontor trapper opp streiken 
ved å ta ut sine ansatte i Arbei-
derpartiet og SV, etter det Af-
tenposten erfarer.

36 ansatte i Arbeiderpartiet 
og 16 i SV, både på Stortinget 
og partikontorene, kan tas ut i 
streiken, ifølge avisen.

Handel og Kontors streike-
komité møtes klokken 12 tors-
dag. 

Fra før av er 296 personer, 
deriblant 95 ansatte i LO, tatt 
ut i streiken. ©NTB

dISTrIKT

thon-flytting  
gir skattesmell

✱✱ Etter at forretningsmann 
Olav Thon overførte alle sine 
verdier til en stiftelse, mistet 
Hole kommune store skatte-
inntekter. Nå må kommunale 
tjenester kuttes.

Etter at Thon-inntektene 
har frafalt må det kuttes ut-
gifter for 15 millioner kroner 
neste år.

– Når vi må kutte med 15 
millioner, klarer vi ikke gjøre 
det uten at det merkes på no-
en av tjenestetilbudene våre, 
sier varaordfører Sjur Tand-
berg.

De største kuttene blir innen 
barnehage, skole og helse- og 
omsorg.  ©NTB

Notert

nationen i går.

KOMMENTAR        

kato✱
nykvist

kato.nykvist@nationen.no
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Styrets beretning 2014

NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere 
i hele Norge. Administrasjonen er lokalisert i Oslo. 
Konsernet består av morselskapet NORSKOG og dat-
terselskapene NORTØMMER AS som driver tøm-
mermegling, Norsk Skogsertifisering AS som er et 
sertifiseringsselskap, Glåmdal Skogservice AS som er 
totalleverandør av skogbrukstjenester, og Hovdmoen 
Terminal AS.

NORSKOG eier også 46,7 % av FORAN AS som er mor i 
et skogtakseringsselskap og 50 % av ScandForest som 
driver forvaltning av skogeiendommer. 

NORSKOG har nedskrevet lån til ScandForest med kr 
1.106.420,-

Aksjer i NORTEAK AS er nedskrevet med kr 1.610.000,-

NORSKOGs resultatregnskap er gjort opp med et 
driftsunderskudd på kr – 1.319.181 

Ordinært resultat før skatt er et underskudd på 
kr -3.741.752,- årsunderskudd på kr -3.552.061,-

NORTØMMERs resultatregnskap er gjort opp med et 
underskudd på drift kr -7.641,624,-

Ordinært resultat før skatt er et underskudd på kr 
-6.956.186,- årsunderskudd kr -5.085.621,-

Norsk Skogsertifiserings resultatregnskap er gjort 
opp med et underskudd på drift kr 2.046,-

Ordinært resultat før skatt et underskudd på kr 2.298,- 
årsresultat underskudd kr 1.678,-

Glåmdal Skogservice har et driftsoverskudd på kr 
1.471.048,- 

Ordinært resultat før skatt et 
overskudd kr 1.554.642,- årsoverskudd kr 1.132.220,- 

Det er ikke pålegg om å lage konsernregnskap for 
underkonsernet bestående av NORTØMMER AS og 
Glåmdal Skogservice AS, Glåmdal Skogservice AS er 
konsolidert inn i NORSKOGs konsernregnskap.

Hovdmoen Terminal har så liten omsetning at vi ikke 
konsoliderer dette i konsernregnskapet for 2014. 

NORSKOGs styre i 2014

Anne 
Gjerlaugsen 

Delphin 
Styreleder

Gudmund 
Nordtun
Nestleder

Anders 
Børstad

Styremedlem

Brede 
Bredesen 

Opset
Styremedlem

Eirik
Jensen

Varamedlem

Anders Chr.
Haneborg

Styremedlem

Mette 
Marie

Heiberg
Varamedlem

Arne Rørå
Adm.

direktør, 
NORSKOG
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Oslo, 05.03.2015

Anne Gjerlaugsen Delphin
Styreleder

Gudmund Nordtun
Nestleder

Anders Børstad
Styremedlem

Anders Christian Haneborg 
Styremedlem

Brede Bredesen Opset 
Styremedlem

Arne Rørå 
Adm. direktør

Styrets vurdering av NORSKOG-
konsernets økonomiske resultater:

Styret har i 2013 og 2014 valgt å prioritere ekstra res-
surser til NORSKOGs næringspolitiske virksomhet, 
dels som følge av den politiske oppmerksomhet skog-
bruket har hatt etter nedleggelsen av Tofte og dels 
som følge av at det i 2014 åpnet seg en politisk mulig-
het knyttet til en regjering basert på et borgerlig fler-
tall. Denne regjeringen var forventet å ligge nærmere 
NORSKOGs politiske syn enn hva vi har opplevd de 
senere år, med dertil hørende mulighet for NORSKOG 
til å få gjennomslag for sin næringspolitikk. Det er 
foretatt tiltak for å bringe resultatet i balanse for 2015. 

NORTØMMER har lagt fram et årsresultat med et 
driftsunderskudd på 7,6 millioner kroner og et årsun-
derskudd på 5,1 millioner. Underskuddet skyldes flere 
forhold. I 2014 ble tømmerkaia i Drammen stengt 
etter at det ble oppdaget setninger i kaifronten. For 
NORTØMMER medførte dette ekstra transportkost-
nader og lagringsskade på virke planlagt skipet over 
Drammen havn. 

Innkjøringsstopp mot svenske sagbruk i kombinasjon 
med en lang og varm høst medførte lagringsskade på 
tog og båtvirke. Ved salg av virke på Vestlandet har 
NORTØMMER en brutt målekjede. Det innebærer at 
oppgjør fra NORTØMMER til skogeier, entreprenør 
og transportør baserer seg på sjåførmåling kalibrert 
av tømmermålingen, mens NORTØMMER får oppgjør 
fra norsk og utenlandsk industri basert på mottaks-
måling. I forhold til utenlandsk måling er det systema-
tiske feil som det korrigeres for, men kontroller viser 
en forskjell i måling i NORTØMMERs disfavør på nær  
4 % i 2014 og utgjør et betydelig tap. 

Ved utgangen av året har NORTØMMER vesentlig
høyere virkeslager enn foregående år. Lageret er kon-
traktsfestet og solgt til 2014-pris, men lageret bokfø-
res til 90 % av avtalt verdi. 

Styret og ledelsen i NORTØMMER har foretatt en 
grundig gjennomgang av NORTØMMERs økonomiske 
virksomhet. Det er vedtatt en rekke tiltak for å unngå 
den type tap selskapet hadde i 2014, samt tiltak for å 
styrke lønnsomheten. 

Styret og daglig leder i NORSKOG bekrefter at forut-
setning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggel-
sen av årsregnskapet. 

NORSKOG hadde i gjennomsnitt 19,5 årsverk i 2014, 
hvorav 4 kvinner og 16 menn. 

Da flere av selskapenes stillingskategorier statistisk 
sett er mannsdominerte, er vår oppfatning at likestil-
lingsspørsmålet er tilfredsstillende ivaretatt.

Sykefraværet i morselskapet har i 2014 vært på 1,35 %, 
tilsvarende tall for konsernet er 1,85 %. 

Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende og det har ikke vært 
skader eller ulykker i løpet av året. 

Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

17



18



(tall i hele tusen) Morselskap Konsern
Driftsinntekter og driftskostnader Noter 2014 2013 2014 2013

Salgsinntekter 0 0 776 885 642 738

Prosjektinntekter 23 683 23 366 21 786 22 047

Avvirkningsavgift 1 597 1 564 1 597 1 564

Andre driftsinntekter 0 0 821 2 043

Tilskudd rentemidler 1 202 1 336 1 202 1 336

Sum driftsinntekter 26 482 26 266 802 291 669 728

Varekostnader 0 0 752 477 610 747

Prosjektkostnader 8 454 8 124 8 454 8 124

Lønns og andre personalkostnader 1 15 105 14 970 30 383 29 872

Avskrivning på varige driftsmidler 2 56 14 827 713

Andre driftskostnader 1 4 186 4 014 18 231 16 885

Sum driftskostnader 27 801 27 122 810 371 666 341

Driftsresultat -1 319 -856 -8 079 3 387

Finansinntekter og Finanskostnader

Inntekt på investering i datterselskap 110 800 0 0

Resultat i tilknyttede selskap 4 0 0 0 -42

Renteinntekter 248 344 568 462

Andre finansinntekter 1 1 232 2 053

Nedskriving av finansielle anleggsmidler -2 716 -4 063 -2 716 -1 387

Rentekostnader -65 -1 -839 -700

Andre finanskostnader 0 0 -215 -264

Resultat av finansposter -2 423 -2 919 -2 970 122

Ordinært resultat før skattekostnad -3 742 -3 775 -11 050 3 509

Skattekostnad på ordinært resultat 7 -190 183 -1 994 1 181

Årsresultat -3 552 -3 958 -9 056 2 328

Overføringer

Avsatt til eiendomsrettsfond 93 104 93 104

Avsatt til konsernbidrag 0 0 961 0

Avsatt til annen egenkapital 0 0 0 2 224

Overført fra annen egenkapital -3 645 -4 062 -10 110 0

Sum overført -3 552 -3 958 -9 056 2 328

Resultatregnskap for 2014
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(tall i hele tusen) Morselskap Konsern

Eiendeler Noter 2014  2013 2014 2013

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Goodwill 2 0 0 1 763 2 350

Utsatt skattefordel 7               0               0        1 477               0

Sum immaterielle eiendeler               0               0        3 240        2 350

Varige driftsmidler

Tomter 2 0 0 4 827 4 827

Maskiner, inventar o.l 2             99           155           727           526

Sum varige driftsmidler             99           155        5 554        5 353

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 4 8 910 8 910 0 0

Investering i tilknyttede selskap 4 155 155 0 0

Investering i aksjer 5 8 484 10 094 9 161 10 269

Lån til tilknyttet selskap 1 000 1 250 1 000 1 250

Investeringer i andeler 5 453 453 453 453

Netto pensjonsmidler 3 4 096 3 159 4 874 3 910

Andre langsiktige fordringer               0           705           720        1 246

Sum finansielle anleggsmidler      23 098      24 726      16 209      17 128

Sum anleggsmidler 23 196 24 881 25 003 24 831

Omløpsmidler

Varebeholdning 10               0               0      17 665        9 037

Fordringer

Kundefordringer 6, 10 4 006 3 630 62 339 57 505

Fordringer på selskap i samme konsern 6 25 558 800 0 0

Utført, ikke fakturert arbeid 168 642 168 642

Andre fordringer           230           163      26 039      17 556

Sum fordringer      29 962        5 235      88 546      75 703

Kontanter og bankinnskudd 9        4 498      13 500        5 495      14 351

Sum omløpsmidler 34 460 18 735 111 706 99 091

Sum eiendeler 57 656 43 616 136 708 123 922

Balanse pr. 31.12.2014
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(tall i hele tusen) Morselskap Konsern

Egenkapital og gjeld Noter 2014  2013 2014 2013

Egenkapital

Kapital 01.01 5 581 5 581 5 581 5 581

Eiendomsrettsfond 3 052 3 109 3 052 3 109

Annen egenkapital      21 927      25 573      25 464      34 613

Sum egenkapital 8      30 561      34 263      34 097      43 303

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelse 1 885 705 885 705

Utsatt skatt 7           349           623               0           601

Sum avsetning for forpliktelser        1 234        1 328           885        1 306

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld 10               0               0           500        6 750

Sum langsiktig gjeld               0               0           500        6 750

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjon 10 19 755 0 19 828 16 384

Leverandørgjeld 6 1 312 2 227 66 822 39 201

Betalbar skatt 7 84 110 84 753

Off. avgifter, skattetrekk m.m 1 931 2 003 3 470 4 687

Gjeld til konsern 172 0 0 0

Annen kortsiktig gjeld 2 608 3 685 11 023 11 538

Sum kortsiktig gjeld 25 862 8 025 101 226 72 563

Sum gjeld 27 096 9 353 102 611 80 619

Sum gjeld og egenkapital 57 656 43 616 136 708 123 922

Balanse pr. 31.12.2014

Oslo, 05.03.2015

Anne Gjerlaugsen Delphin
Styreleder

Gudmund Nordtun
Nestleder

Anders Børstad
Styremedlem

Anders Christian Haneborg 
Styremedlem

Brede Bredesen Opset 
Styremedlem

Arne Rørå 
Adm. direktør
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KONSERN

(tall i hele tusen)          

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2014 2013

Resultat før skatt -11 050 3 509

Betalbar skatt -753 -1 142

Ordinære avskrivninger 827 713

Nedskrivning finansielle anleggsmidler 2 716 1 387

Gevinst finansielle anleggsmidler -357 -1 847

Resultat tilknyttet selskap 0 42

Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger -964 -458

Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld 14 159 5 004

Endring i andre tidsavgrensningsposter -9 893 -420

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -5 315 6 788

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Investering i aksjer i andre foretak -503 -3 500

Investeringer i varige driftsmidler -583 -437

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 500 0

Endring i andre investeringer 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -585 -3 937

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Opptak av ny langsiktig gjeld 0 500

Netto endring kassekreditt 3 444 0

Nedbetaling av langsiktig gjeld -6 250 -1 250

Brukt/tilført eiendomsrettsfondet -150 -40

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2 956 -790

Netto endring i likvider i året -8 856 2 061

Kontanter og bankinnskudd pr 1.1 14 351 12 143

Kontanter og bankinnskudd fra oppkjøp 0 147

Sum 14 351 12 290

Kontanter og bankinnskudd pr 31.12. 5 495 14 351

Kontantstrømoppstilling 1.1 - 31.12.2014
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Konsernregnskapet
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og 3 datterselskaper. Konsernregnskapet er utarbeidet som om 
konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er således eliminert. 
Kontinuitetsmetoden er benyttet ved konsolideringen av alle datterselskapene slik at de bokførte verdiene i selskaps-
regnskapene er videreført. Goodwill behandels som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i 
oppkjøpstransaksjonen. Merverdier i konsernregnskapet avskrives over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

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 egenkapitalmetoden. 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 historik kostpris og antatt salgsverdi.

Varer
Varer vurderes til det laveste 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.

Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. 
Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av 
den største av pensjonsforpliktelsene og pensjons- midlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

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) og endring i netto utsatt skatt. 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Avvirkningsavgift
1 medlem har ikke betalt avvirkningsavgift for 2014.

Noter til årsregnskapet
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(tall i hele tusen)                Morselskap                Konsern
2014 2013 2014 2013

Lønninger 11 381 11 538 23 903 23 697 

Arbeidsgiveravgift 1 837 1 898 3 688 3 633

Pensjonskostnader 1 700 1 240 2 264 1 771

Andre ytelser 187 294 527 771 

15 105 14 970 30 382 29 872 

Antall årsverk 19,5 19,5 49,0 52,5 

Ytelser til daglig leder

Lønnskostnader 1 187

Pensjonskostnader 180

Andre godtgjørelser 12

Godtgjørelse til styret 244

I tillegg til deltakelse i kollektiv pensjonsordning har administrerende direktør en avtale om særskilt begrenset pensjon for å muliggjøre 
redusert stilling eller endret funksjon fra fylte 62 år.  Pensjonsrettighetene opparbeides frem til fylte 61 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  77  297 

Honorar regnskapsteknisk bistand  49  72 

Annen bistand  0  2 

Sum  126  371 

Godtgjørelsen er eks.mva. 

      Morselskap             Konsern
Mask,invent. Goodwill Tomt Mask,invent

Anskaffelseskost pr 1.1. 1 146 2 938 4 827 2 325

Tilgang 0 0 0 583

Avgang 0 0 0 -143

Sum kostpris 1 146 2 938 4 827 2 765

Akkumulerte avskrivninger 01.01 991 588 0 1 799

Årets ordinære avskrivninger 56 588 0 239

Akkumulerte avskrivninger 31.12       1 047 1 175 0 2 038

Bokført verdi 31.12 99 1 763 4 827 727

Prosenter for avskrivninger 10-33% 20% 0% 10-33%

Ervervet goodwill i konsernet avskrives over 5 år. 

Note 1   Lønnskostnader og godtgjørelser

Note 2   Varige driftsmidler
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Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 42 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. 
Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene 
fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap.  

          Morselskap             Konsern
2014 2013 2014 2013

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 687 549 808 646

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 651 491 735 557

Avkastning på pensjonsmidler -387 -295 -447 -393

Resultatførte estimatendringer og avvik 0 0 0 53

Amortisering av avvik 426 195 426 195

Netto pensjonskostnad 1 377 940 1 522 1 058

Beregnede pensjonsforpliktelser 18 425 15 544  21 212 17 614

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -14 160 -12 890 -17 040 -15 485

Estimerte netto pensjonsmidler 4 265 2 654 4 172 2 129

Ikke resultatførte estimatendringer -6 552 -5 095 -7 174 -5 257

Arbeidsgiveravgift -924 -718 -988 -782

Netto pensjonsforpliktelse 31.12. (- = eiendel) -3 211 -3 159 -3 989 -3 910

Bokført verdi 01.01 -3 159 -2 716 -3 910 -3 453

Årets kostnad 1 377 940 1 522 1 058

Tilskudd inkl. arb.avg -1 428 -1 383 -1 601 -1 515

Bokført verdi 31.12 -3 211 -3 159 -3 989 -3910

Økonomiske forutsetninger

Diskonteringsrente 2,30 % 3,90 %

Forventet lønnsregulering 2,75 % 3,50 %

Forventet pensjonsøkning 0,20 % 0,20 %

Forventet G regulering 2,50 % 3,25 %

Forventet avkastning på fondsmidler 3,20 % 4,00 %

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

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets to pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. 

Note 3   Pensjonskostnader, -midler og  -forpliktelser
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Investeringer i datterselskapene og de tilknyttede selskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.  
I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskaper etter egenkapitalmetoden.

Morselskap: Forretnings-
kontor

Kostpris Bokført verdi Eierandel Resultat
100 %

Egenkapital
100 %

Datterselskaper:

NORTØMMER AS Elverum  8 510  8 510 100 %  -5 086  12 747 

Norsk Skogsertifisering AS Oslo  400  400 100 %  -2  344 

 8 910  8 910
 

Datterselskap i 
NORTØMMER AS:

Glåmdal Skogservice AS Eidskog  3 500  3 500 100 %  1 132  1 520 

Tilknyttede selskaper: Kostpris Bokført verdi Eierandel

Morselskap:

Scandforest AS 154 154 50,00 %

Foran AS 3 225 0 46,70 %       

3 379 154
 

Konsern: Andel resultat 

Scandforest AS 154 0 50,00 % 0 

Foran AS 3 225 0 46,70 % 0 

3 379 0 0

Note 4   Investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper
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Langsiktige aksjer

Antall aksjer Pålydende Verdi i balansen

SIA Foran Real Estate  6 716 100Ls  7 384 

Norteak AS  263 724 0,125  500 

SIA Forestate  30 20Ls  417 

Norwegian Forestry Group AS  300 0,1  30 

Skog-Data AS  83 1  116 

Bio Oil AS  334 0,1  37 

Sum mor  8 484 

Konsern

Langsiktige aksjer mor  8 484 

Hovdmoen Terminal AS 67 1,5  111 

Drammensregionens Virkesområde AS 50 1000 503

Tømmerterminaler AS 125 1  64 

Sum konsern  9 161

Langsiktige andeler

Anskaffelseskost  Bokført verdi

Ringerike Næringsforum BA  1  1 

Skogbrukets Kurssenter  452  452 

Sum  453  453 

Note 5   Aksjer og andeler i andre selskaper 

2014 2013

Kortsiktig fordring NORTØMMER AS 25 558 800 

Fordringer inkludert i kunder 576 825 

Sum konsernfordringer 26 134 1 625 

Gjeld inkludert i leverandører 421 433 

Sum konserngjeld 421 433 

Note 6   Mellomværende med selskap i samme konsern
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Morselskap Konsern
Resultat før skatt -3 742 -9 146

Andre permanente forskjeller 2 726 2 764

Endring midlertidige forskjeller 116 -255

Benyttet ligningsmessig underskudd 0 0

Resultatført resultat i tilknyttet selskap 0

Årets skattegrunnlag -900 -6 637

27% skatt 0 0

Årets skattekostnad består av:

Formuesskatt 84 84

For mye avsatt skatt tidligere år 0 0

Årets betalbare skatt på inntekt 0 0

Sum 84 84

Endring utsatt skatt -274 -2 079

Total skattekostnad -190 -1 994

Betalbar skatt i balansen:

Formuesskatt 84 110

Årets betalbare skatt på inntekt 0 0

Skyldig betalbar skatt (+)/til gode(-) 84 110

Spesifikk grunnlag utsatt skatt morselskap:  31.12  01.01 Endring

Varige driftsmidler -81 -93 -12

Kundefordringer -50 -50 0

Regnskapsmessig avsetning -885 -705 180

Pensjon 3 211 3 159 -52

Sum midlertidige forskjeller 2 195 2 311 116

Ligningsmessig underskudd -903 -3 0

Grunnlag utsatt skatt 1 292 2 308 232

27 % Utsatt skatt 349 623 -274

Spesifikk grunnlag utsatt skatt konsern:

Varige driftsmidler 277 -17 294

Kundefordringer -629 -715 86

Regnskapsmessige avsetninger -885 -705 -180

Pensjon 3 827 3 772 56

Grunnlag utsatt skatt 2 590 2 334 -255

Ligningsmessig underskudd -8 061 -107

Endring midlertidige forskjeller 5 471 2 227

27% Utsatt skatt -1 477 601

Note 7   Skatt
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Kapital Eiendoms- Annen Sum 
Morselskap: rettsfond egenkapital egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 5 581 3 109 25 572 34 262

Brukt(-)/ Tilført(+) eiendomsrettsfond -150 -150

Årsresultat 93 -3 645 -3 552

Egenkapital pr 31.12. 5 581 3 052 21 927 30 561

Kapital Eiendoms- Annen Sum 
Konsern: rettsfond egenkapital egenkapital

Egenkapital pr. 01.01 5 581 3 109 34 613 43 303

Brukt(-)/ Tilført(+) eiendomsrettsfond -150 -150

Årsresultat 93 -9 149 -9 056

Egenkapital pr 31.12. 5 581 3 052 25 464 34 097

Note 8   Egenkapital

Morselskap Konsern

Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler 568 1 109

Bankinnskudd bundet til prosjekter 115 115

Note 9   Bundne midler

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Morselskap Konsern Pant

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 500 0

Gjeld sikret ved pant

Gjeldsbrevlån 0 500 0

Kassakreditt 19 755 19 828 30 000

Sum 19 755 20 328

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:

Varelager 0 17 665 30 000

Driftstilbehør 99 727 30 000

Kundefordringer 4 006 62 339 30 000

Tomt 0 4 827 30 000

Sum 4 104 85 558

Til sikkerhet for alt ansvar selskapet har eller måte få til kredittinstitusjonen stilles ovenevnte eiendeler som sikkerhet 
pålydende kr 30 000 000. Det er i tillegg stilt selvskyldnerkausjon fra Nortømmer AS, Glåmdal Skogservice AS og 
Norsk Skogsertifisering AS, pålydende kr 30 000 000 til sikkerhet for kassekreditten tilknyttet avtale om konsern Cash Pool.

Note 10   Pantstillelser og garantier
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Kompetanse avgjør

NORSKOG satser aktivt på å utvikle et kompetanse-
miljø for å kunne bistå den enkelte skogeier ut i fra 
skogeiers behov. NORSKOG satser videre på å utvikle 
et fagmiljø som kan bidra til å utvikle alle sektorer i 
næringen. Vår strategi for å oppnå dette er både at 
vi engasjerer oss i FoU-prosjekter for faglig utvikling, 
og tilstrebe en samlet oppdragsmengde som gjør 
det mulig å holde tilstrekkelig størrelse på fagmiljøet, 
til å kunne holde både solid faglig bredde og intern 
utvikling.    

Vi har i 2014 blant annet jobbet mye med:  
Utvikling og bistand knyttet til bruk av digitale kart-  
og andre IT-løsninger i skogforvaltning, utvikling av 
app for skogbruket, verdsetting for ulike formål, skatt- 
og økonomistyring i skogbruk, eierskifteproblematikk, 
skogsertifisering, generell skogbasert nærings- 
utvikling og internasjonalt skogbruk.

Bredt tjenestetilbud

NORSKOG har et bredt tilbud av faglige tjenester. 
Dette er tilbud som tar utgangpunkt i skogeiers behov, 
i forhold til forvaltningen av hele eiendommen. 

• Bistand ved eierskifte
• Skogbeskatning
• Verdsetting av skog for ulike formål
• Skogforvaltning
• Skogsertifisering
• Digitale kartløsninger.
• Bruk av GPS og IT-systemer som   
 hjelpemidler i forvaltningen.
• Strategisk planlegging/ 
 landskapsplanlegging

• Hogstkvantumsanalyser
• Vedlikeholdsavtaler for skogbruksplaner  
 og ressursoversikter
• Gjødslingsplaner for skogeiendommer
• Utvikling av geo-ressurser 
 (grus og mineraler)
• Utvikling av fallrettigheter og 
 vannkraftressurser
• Bistand ved kjøp og salg av skog-
 eiendommer i Norge og internasjonalt
• Forvaltningsplaner for storvilt
• Internasjonalt skogbruk
•  Reguleringsplaner for hytteutbygging  

 og annen eiendomsutvikling

Skogbruk er internasjonalt

NORSKOG har som ambisjon å ha et fagmiljø innen 
skog og skogbruk som er blant de fremste i Europa.
Dette krever at vi må operere i et internasjonalt miljø 
for å fange opp den faglige utvikling som skjer også 
utenfor landets grenser. 

Dette har vi lykkes med, og vi har i lengre tid solgt 
fagtjenester til internasjonale oppdragsgivere, som 
internasjonale investorer, industriselskap og bistands-
organisasjoner. Erfaringen fra denne type arbeid er at 
dette i vesentlig grad bidrar til faglig utvikling og styr-
king av vårt fagmiljø. 

Markedet for denne type tjenester varier. Omfanget i 
2014 har vært noe lavere enn for de foregående år. 
NORSKOG har i 2014 særlig hatt oppdrag i Sentral- 
Asia, Vest-Balkan og Øst-Afrika. 

Temaene har vært knyttet til næringsutvikling, planta-
sjedrift som tiltak mot overavvirkning, ressursregistre-
ring samt skogeierorganisering.     

Konsulentavdelingen 
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Skogsertifisering

Skogsertifisering har lenge vært en del av hverdagen i skogforvaltningen. Det er likevel stadig behov får å utvikle rutiner 
og regelverk for denne delen av vår virksomhet. NORSKOG arbeider med følgende sertifiseringsopplegg; 

ISO 14001/PEFC Skogforvaltning
ISO 14001/PEFC Sporbarhetssertifisering, CoC (for sertifisert virkesomsetning)    
FSC™ (FSC-C103857) - FM – Skogforvaltning
FSC™ (FSC-C103857) - CW-COC – Sporbarhetssertifisering inkludert Controlled Wood

Sertifikatholder for FSC™-sertifikatene vi arbeider med er Nortømmer AS (SA-FM/COC-002823).

Nortømmer AS er også sertifikatholder for ISO 14001/PEFC Sporbarhetssertifisering, CoC.

I arbeidet med ISO 14001/PEFC Skogforvaltning, er sertifikatholdere Norsk Skogsertifisering og Nortømmer AS.

Faglig utvikling 

For å styrke vårt faglige tilbud til våre medlemmer deltar vi aktivt i ulike FoU-prosjekter.
  

NORSKOG har i 2014 vært involvert i følgende FoU og større utredningsprosjekter:

Tittel Samarbeidspartner

Bruk av høydeinformasjon fra matching av digitale 
flybilder for bestandstaksering av skog?

NMBU - Institutt for naturforvaltning, Viken Skog 
SA, Mjøsen Skog SA, Statskog, FORAN AS, AT plan, 
Allskog SA, Vestskog SA.

Bærekraftig bruk av skogressursene i Norge; WP 6: 
Teste ut og tilpasse et nylig utviklet svensk beslut-
ningsstøtteverktøy (Heureka) for norske skogforhold

Institutt for naturforvaltning ved Norges miljø- 
og biovitenskapelige universitet (NMBU),
Norsk Institutt for Skog og Landskap, 
Svensk Landbruksuniversitet (SLU)

Gjødsling av skog: effekter på volum- og biomasse-
produksjon, karbonbudsjett og økonomi

Norsk Institutt for Skog og Landskap

Hogsttidspunkt for granskogen på Vestlandet – 
en analyse ut ifra økonomisk lønnsomhet for skogeier

NMBU - Institutt for naturforvaltning, 
Vestskog SA, NORTØMMER AS

Sammenlikning av erstatningspraksis vi bånd-
legging av skog i Norge med andre land

NMBU, Viken Skog og Glommen Skog

Utredning hva som er minste drivbare 
dimensjon i ulike driftssammenhenger

Norsk Institutt for Skog og Landskap

Utvikle en ny versjon av Skoghåndboka
som sist ble utgitt i år 2001

Det Norske Skogselskap

Utvikling av en skogbruksapp, 
for smartelefon (iSkogen)

Skogkurs

Utfordringer og mulige tiltak for revitalisering av 
skognæringen i Norge

Damvad, Norges Skogeierforbund, Norsk Institutt 
for Skog og Landskap og Glommen Skog
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NORTØMMER AS har igjen satt ny omsetnings-
rekord. Volumtallene for 2014 viser 1.355.000 m3 
med  rundvirke. Aktiviteten på skogkultur og plan-
ting har økt til en omsetning på over 15 mill. m3,
og NORTØMMER styrker ytterligere sin rolle som 
totalleverandør til skogeiere. 

Organisasjon

Nortømmer har hovedkontoret på Elverum og 
distriktskontorer spredt over store deler av Norge.

Oversikt over disse og oppdatert kontaktinformasjon 
finner du på våre hjemmesider: www.nortommer.no

Konkurransesituasjon

2014 har vært et år hvor vi opplever en helt ny situa-
sjon i markedet. Skogeierandelslagene har startet en 
«borgerkrig» og har beveget seg inn i sine søster-
organisasjoners områder. Dette har skjerpet konkur-
ransen, og lagt press på marginene. Vi registrerer at 
tømmer blir kjøpt med tap for å komme inn på disse 
markedene. 

Selv om konkurransen på kort sikt er tøff, vil den på 
lengre sikt virke positivt i forhold til at aktørene må 
«slanke seg» og være enda mer aktive og kostnads-
fokuserte. Dette gjør at mest mulig av verdien på tøm-
merstokken går til skogeieren.

Driftssesongen 

Innmålingstallene fra tømmermålingen  viser et  totalt 
innmålt volum av rundvirke på nær 11 millioner m3 for 
hele landet, som er det høyeste på over 20 år. Dette 
er overaskende bra, og det er tydelig at aktørene 
som omsetter tømmer har vært dyktige til å finne nye 
kanaler og markedsmuligheter. 

Dessverre har 2014 vært preget av mye varmt og del-
vis fuktig vær, og betydelige volumer over hele landet 
har blitt lagerskadd. 

Markedet

NORTØMMER AS har avsetningskanaler både nasjo-
nalt og internasjonalt. Virksomheten har som mål-
setting å kunne tilby skogeieren markedets beste 
priser for tømmeret, noe som betinger stor geogra-
fisk aksjonsradius. Strategien er virksomhetens frem-
ste tiltak for å avdempe regionale prissvingninger 
og redusere faren for langvarige negative konjunk-
turer. Samtidig er langtrekkende avsetningskanaler 
nødvendig for å få solgt kvaliteter som er overflø-
dige i norsk videreforedling, men som samtidig må 
omsettes for å utløse behovet i norsk treindustri. 
Massevirkeprisene har vært svært moderate gjennom 
hele 2014. Sagtømmerprisen har utviklet seg positivt 
første halvår 2014, andre halvår har prisen gått ned.

Petter Kjendalen, virkeskjøper for NORTØMMER,
syner spesialvirke.

NORTØMMER AS

35



§ 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 stemmeflertall 
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 fastsetter styrets samlede honorar, møte- og 
reisegodtgjørelse.

NORSKOG Vedtekter 
Stiftet 24. august 1950 -  Vedtatt 21. april 2006
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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, 
organisasjonsmessige og faglige temaer som opptar 
medlemmene samt avholde valg.

NORSKOGs styre trekker opp retningslinjer for 
distriktsutvalgets 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 
skogeiersammenslutning med lignende formål eller anvendes 
til fremme av tiltak innen norsk skogbruk etter vedtak i siste 
ekstraordinære årsmøte.

37



38



Det norske Skogselskap, 
Representantskapet:
Arne Rørå

Eidsvold Værks Skogpris:
Erling Bergsaker

Norsk Institutt for Skog og  
Landskap (styret):
Arne Rørå (styreleder)

Norsk Virkesmåling:
Per Kveseth (vara til styret)
Hans Wimmer (medlem i 
representantskapet)

Utviklingsfondet for skogbruket:
Erling Bergsaker (styremedlem)
Gaute Nøkleholm (vara)

Skogtiltaksfondet: 
Erling Bergsaker (styremedlem)
Arne Rørå (vara)

Norwegian Forestry Group AS:
Erling Bergsaker (styremedlem)
Campbell Day (vara)

Kontaktutvalget for rovvilt  
sentralt:
Gaute Nøkleholm

Skogkurs:
Gaute Nøkleholm (leder)
Anne Gjerlaugsen Delphin (vara)

FORAN AS:
Erling Bergsaker (styremedlem)
Gaute Nøkleholm (vara)

FORAN Real Estate SIA:
Arne Rørå (styreleder)

NORTEAK AS:
Arne Rørå (styremedlem)

Skogbrukets Landsforening:
Gaute Nøkleholm (styremedlem)

Sentralt rentemiddelutvalg:
Erling Bergsaker (nestleder)
Gaute Nøkleholm (vara)

NORTØMMER AS:
Arne Rørå (styreleder)
Per Hembre (nestleder)
Anders Chr. Haneborg (styremedl.)
Christian P. Mathiesen (styremedl.)
Jens Chr. Delphin (styremedlem)
Gaute Nøkleholm (styremedlem)
Chr. Anker-Rasch (vara)

Glåmdal Skogservice AS:
Per Kveseth (styreleder)
Petter Kjendalen (styremedlem)
Knut Esbjørnsen (styremedlem)
Vegar Strand (styremedlem)

Norsk Skogsertifisering AS:
Arne Rørå (styreleder)
Jens Kolstad, (styremedlem)
Øystein Løvli (styremedlem)

Scandforest:
Arne Rørå (styremedlem)
Per Kveseth (styremedlem)

Hovdmoen Terminal AS:
Per Kveseth (styreleder)
Hans Wimmer (styremedlem)

Rådet for PEFC Norge:
Erling Bergsaker

Drammensregionens 
Virkesterminaler AS:
Knut Esbjørnsen (styremedlem) 

Skogfrøverket:
Gaute Nøkleholm (vara)

Skoglauget:
Gaute Nøkleholm (nestleder)

BioOil AS:
Erling Bergsaker (nestleder)
Arne Rørå (vara)

Markarådet:
Rolf Hatlinghus (rådsmedlem)

Tidsskriftet Elgen:
Gaute Nøkleholm (styremedlem)

Styringsgruppen for 
kommunikasjonsstandarden, 
SkogData:
Narve Opsahl (leder)

Representasjon i 2014
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Tillitsvalgte i 2014 

Styreverv

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn 

Anne Gjerlaugsen Delphin
Gudmund Nordtun
Anders Børstad
Anders Chr. Haneborg
Brede Bredesen Opset 
Eirik Jensen
Mette Marie Heiberg 

Kommune

Kongsvinger
Hamar
Verdal
Aurskog-Høland
Grue
Nome
Sogndal

Styret hadde følgende sammensetning:

Valgkomiteen hadde følgende sammensetning:

Leder Thomas Meinich
Benthe E. Løvenskiold 
Erik Toverud

Åmot
Grue
Aurskog-Høland

Midt-Norge
Styreleder
Nestleder

Kjell Erik Hansen
Anton Jenssen
Per Hembre
Eilif Peder Folstad
Anders Børstad

Steinkjer
Inderøy 
Meråker
Grong
Verdal

Hedmark
Styreleder
Nestleder

Brede Bredesen Opset
Ellen Cathrine Burchardt
Ulrich Peter Kössler

Grue
Stor-Elvdal
Sør-Odal

Østfold/Akershus
Styreleder Anders Chr. Haneborg

Kjetil Simonsen
Arnt Astrup
Fredrik Gedde
Kristian Lange

Aurskog-Høland
Aurskog-Høland
Rømskog
Aurskog-Høland
Nes

Vestfold/Buskerud/Oppland 
Styreleder Sven Brun

Peter Einar Lie
Kjell Lie

Ringerike
Ringerike
Lardal

Telemark/Agder
Styreleder Eirik Jensen

Pål Kirkeby
Sten Roger Thorstensen 

Nome
Drangedal
Skien

Distriktsstyrene hadde følgende sammensetning:
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ANSATT 22 51 89
/00 Mobil firmapost@norskog.no

Bergsaker, Erling Skogsjef /40 915 11 467 erling.bergsaker@norskog.no

Bergseng, Even Skogkonsulent /44 976 66 173 even.bergseng@norskog.no

Boström, Maria Skogkonsulent /42 913 10 112 maria.bostrom@norskog.no

Brennodden, Rolf Skogkonsulent avd. Elverum 414 33 680 rolf.brennodden@norskog.no

Dale, Tormod Skogkonsulent /50 958 73 385 tormod.dale@norskog.no

Day, Campbell Internasjonal konsulent /48 908 56 640 campbell.day@norskog.no

Elsrud, Ole Erik Utmarkskonsulent /41 930 11 567 ole.erik.elsrud@norskog.no

Erlandsen, Randi Regnskapsmedarbeider /13 916 47 351 randi.erlandsen@norskog.no

Knudsen, Anne-Marit Regnskapsmedarbeider /19 anne.marit.knudsen@norskog.no

Kolstad, Jens Skogkonsulent /45 913 35 485 jens.kolstad@norskog.no

Moen, Kristina Sekretær /00 kristina.moen@norskog.no

Nøkleholm, Gaute Assisterende direktør /20 414 42 992 gaute.nokleholm@norskog.no

Rørå, Arne Administrerende direktør /11 913 35 914 arne.roraa@norskog.no

Sørlie, Karin Kontorsjef /12 913 59 940 karin.sorlie@norskog.no

Tveit, Knut Olav Daglig leder 
Småkraftforeninga /55 414 76 390 knut.olav@smakraftforeninga.no

Østby-Berntsen, Øivind Skogkonsulent /52 926 17 388 oob@norskog.no

Aasaaren, Øystein Internasjonal konsulent /49 913 54 810 oystein.aasaaren@norskog.no

Aasen, Steinar Kommunikasjonsrådgiver
Småkraftforeninga /71 996 39 692 steinar@smakraftforeninga.no

 

   

Ansatte NORSKOG
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ANSATT Mobil post@nortommer.no

Bang, Karin Virkeskjøper i Buskerud – Ringerike, Hole, Nes, 
Krødsherad, Modum og Hallingdal 912 42 980 karin.bang@nortommer.no

Bang, Aashild Skogkulturkoordinator og virkeskjøper i 
nordre Buskerud 469 21 523 aashild.bang@nortommer.no

Borrman, Ragnar Virkeskjøper Sør-Hedmark og skogforvalter 
Kongsvinger Kommuneskoger og OVF 976 35 811 ragnar.borrman@nortommer.no

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

Esbjørnsen, Joachim Virkeskjøper - Stange, Løten, Ringsaker, Hamar, 
Gjøvik, Toten og Lillehammerregionen 952 83 043 joachim.esbjornsen@nortommer.no

Esbjørnsen, Knut Virkeskjøper Hedemarken - Distriktsansvarlig i 
Buskerud og Oppland 907 45 289 knut.esbjornsen@nortommer.no

Frøland, Bjørn Virkeskjøper - Østfold og Follo - Distriktsansvarlig i 
Østfold og Akerhus 482 12 899 bjorn.froland@nortommer.no

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

Herland, Erling Logistikkansvarlig -  Massevirke og sagtømmer - 
Kjøperprislister 915 18 443 erling.herland@nortommer.no

Houmb, Merete Oppgjørsansvarlig, skogavgift, 
logistikkoppfølging båt 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

Junge, Markus Virkeskjøper Rogaland, Vest-Agder, 
Sør-Hordaland 916 23 779 markus.junge@nortommer.no

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

Koht-Norbye, Øystein Virkeskjøper - Østfold 913 96 691 oystein.koht-norbye@nortommer.no

Kvale, Knut Skogkulturkoordinator Buskerud og Vestfold 997 02 989 knut.kvale@nortommer.no

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

Lysnes, Vidar Lone Ansvarlig skogkulturkoordinator og virkeskjøper 
Valdres og Land 488 91 310 vidar.lysnes@nortommer.no

Løvenskiold Kveseth, 
Ole Harald

Skogkulturkoordinator, Hedmark og Akershus.
Utsyning stamblokk 917 99 723

ole.harald.lovenskiold.kveseth@
nortommer.no

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

Nerødegård, Espen Virkeskjøper – Hadeland og Land, 
samt Toten og Gjøvik 482 03 443 espen.nerodegard@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

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

Skaare, Martin Virkeskjøper Sør-Hedmark 905 88 616 martin.skaare@nortommer.no

Skybak, Ole Søren Virkeskjøper - Åsnes, Våler og Trysil 915 76 767 ole.skybak@nortommer.no

Solberg, Fridtjof Virkeskjøper - Sør-Hedmark 916 25 144 fridtjof.solberg@nortommer.no

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

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

Syversen, Monica Regnskapsmedarbeider 934 37 656 monica.syversen@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

Ansatte NORTØMMER
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Næringspolitisk avdelingAdministrasjonKonsulentavdeling

Post og fakturaadresse:
NORSKOG
Postboks 123 Lilleaker
0216 OSLO

Besøksadresse:
NORSKOG
Lilleakerveien 31, oppgang B
0283 OSLO

Tlf:    (+47) 22 51 89 00
Web:    www.norskog.no
E-post:    firmapost@norskog.no
Org. nr.:   956 911 117 MVA

 

Post og besøksadresse:
NORTØMMER AS
Svartbekkveien 1
2411 ELVERUM

Fakturaadresse:
NORTØMMER AS
Pb 123 Lilleaker
0216 OSLO

Tlf:     (+47) 22 51 89 35
Web:   www.nortommer.no
E-post:   post@nortommer.no
Org. nr.:  980 018 709 MVA

Tilknyttede selskaper:

NORSK SKOGSERTIFISERING
(+47) 22 51 89 40 
post@skogsertifisering.no

NORWEGIAN FORESTRY GROUP
(+47) 22 51 89 80
nfg@norskog.no

SCANDFOREST
(+47) 22 51 89 90
stefan.aman@scandforest.no

SMÅKRAFTFORENINGA
(+47) 22 51 89 55
knut.olav@smakraftforeninga.no

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

GLÅMDAL SKOGSERVICE AS
(+47) 62 83 73 70
tore@norskvirke.no

Kontakt oss:
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 «Året 2014 vil bli husket som året da 
skogeierandelslagene begynte å konkurrere 

med hverandre. På den politiske siden ble 
året preget av klare signal om en ny kurs 
i landbrukspolitikken. Først kom forslaget 
om å oppheve priskontrollen og deretter 

om å fjerne hele konsesjonsloven.»

www.norskog.no
+47 22 51 89 00


