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SKOGEIER – VÆR STOLT!
Klimaendringer er vår tids største miljøtrussel. Skal vi klare å
holde temperaturøkningen under 1,5 grad må utslipp av CO2

reduseres, - CO2 må bindes og lagres. Forbruket må legges
om fra bruk av svart til grønt karbon. Skogbruket leverer på
alle disse områdene, derfor har også FNs klimapanel
konkludert med at økt bruk av skog er en viktig del av  
løsningen. Som skogeier må man være stolt av at vi er en 
vesentlig del av løsningen, en fremtidsrettet og klimavennlig 
verdiskaping. Vi leverer grønt råstoff til det grønne skiftet. Vi 
leverer friluftsopplevelser til allmennhetens glede og helse, 
skogen er folkets største treningsarena. Skogbruket har vært 
kritisert fra ulike hold i lengre tid. Nå er det på tide å løfte  
hodet og være stolte av hva vi faktisk bidrar med. Vi må  
rope ut vår stolthet, ikke bare rope i skogen, men til hele  
samfunnet. Skognæringen trenger å gjøre et krafttak innen  
kommunikasjon. Vi må ta tilbake definisjonsmakten over 
egen næring, og ikke la andre styre vårt omdømme. Det er vi 
som skal fortelle om skog, fortelle de mange gode og riktige 
historiene som viser at skognæringen er en fremtidsnæring. 
Eksemplene begynner å bli mange. Vi må vise fram de 
mange flotte produktene industrien lager basert på norsk 
miljøsertifisert tre. Vi må føle og uttrykke vår stolthet. Det 
begynner med oss selv, deretter må vi overbevise folk flest 
om viktigheten av et aktivt skogbruk og det grønne skiftet. 
Sammen må vi overbevise politikere og myndigheter om at 
verdikjeden skog er viktig for klimaet, for klimavennlige  
arbeidsplasser og verdiskaping. En storsatsing på  
kommunikasjon kan ikke løftes eller regnes hjem av en enkelt 
aktør, dette er et løft hele verdikjeden skog må ta sammen. 
I meldingsåret har NORSKOG samarbeidet med andre for å 
definere skogbrukets kommunikasjonsbehov og har også 
hatt egen aktivitet på området. Styret mener dette er et svært 
viktig og nødvendig satsingsområde. Norges Skogeier- 
forbund har tatt initiativ til en felles satsing for verdikjeden 

skog som har fått navnet Tenk Tre. NORSKOG mener dette er 
et godt initiativ og et godt konsept for å utvikle en felles og 
kraftfull satsing på å bygge næringens omdømme. NORSKOG 
har stilt seg bak dette og knytter egen aktivitet opp mot 
dette samarbeidet. Vi er derfor godt fornøyd med at det ved
inngangen til 2019 ser ut til å være mulig at hele verdikjeden
samler seg om en slik i satsing under navnet Tenk Tre. 

VERDIKJEDEN
«Verdikjeden Skog og Tre» består av Treindustrien,  
Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes 
forbund, Norges Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, 
NORSKOG og Statskog. Hensikten med dette samarbeidet er 
å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden, og 
sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Verdikjeden er viktig for å gi tyngde til de saker som dukker 
opp som er av stor betydning for deltagerne i samarbeidet. 
I 2018 har det blitt brukt mye tid på ulike samferdsels-
prosjekter, LULUCF (Land use, land-use change and forestry) 
og forskjellige saker med båndlegging av areal. For hvert 
areal som av en eller annen grunn blir tatt ut av produksjon, 
blir det mindre råstoff tilgjengelig for industrien og skogens 
mulighet for bidrag inn i det grønne skiftet reduseres. 

VERN AV SKOG OG DET GRØNNE SKIFTET
Klimautfordringene stiller samfunnet overfor et miljøpolitisk 
dilemma. NORSKOG mener at svaret burde være enkelt. Det 
er behov for et skifte fra bruk av fossilt karbon til karbon fra 
fornybare ressurser er en nødvendighet for å redusere  
klimautslippene. Det grønne skiftet trenger grønne råvarer for 
å kunne realiseres. Allerede i dag har vi full avsetning på alt 
tømmer som produseres, og prognoser for fremtiden tilsier 
at etterspørselen vil overstige tilbudet av skogråstoff. Det 
innebærer at hver kubikkmeter skogsvirke som vernes må  
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erstattes av noe annet. Tradisjonelt tilsier det at tre må  
erstattes av stål, betong, plast, og olje. Samtidig har vi et 
ansvar for å drive et bærekraftig skogbruk med bevaring av 
biologisk mangfold. Vår strategi for dette er å drive et aktivt 
miljøsertifisert skogbruk samtidig som vi må akseptere vern  
i begrenset omfang for å gi livsgrunnlag for de arter som 
krever helt spesielle hensyn. Med en slik helhetlig strategi 
blir trevirke et nødvendig og bærekraftig alternativ til fossilt 
karbon. Vern av skog kontra bruk av skogen til å produsere 
miljøvennlige råvarer er et miljøpolitisk dilemma. Når klima- 
endringene er klodens største utfordring, kan vi da tillate oss 
å ta vesentlige deler av norsk skogsvirke ut av det grønne 
skiftet? Styret mener ikke at vi skal slutte å verne skog. Det vil 
komme ny kunnskap som tilsier behov for å ta vare på nye 
livsmiljø, men vi mener at det må ligge en grundig kunnskap 
og analyse bak en vernebeslutning. Det gjorde det ikke bak 
regjeringens mål om å verne 10% av skogen. Vi er glade for at 
den nye regjeringen i sin regjeringsplattform utrykker,  
«Vernet skal gjennomføres på en slik måte at det får minst 
mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens 
bidrag til det grønne skiftet». Vi tar dette som et tegn på at 
regjeringen har sett det dilemma som er beskrevet over. 
Regjeringens holdning står i kontrast til Miljødirektoratets 
mangelanalyse for barskogvernet hvor det klart framkommer 
behov for å verne mer produktiv skog i lavlandet. 

Er det riktig å se på vern av skog i Norge isolert fra resten av 
Europa? Med bakgrunn i behovet for å sikre bærekraftig  

produserte råvarer til det grønne skiftet bør vernepolitikken  
tas opp til ny vurdering. Norge er i dag det eneste landet i  
Europa som har rester av den opprinnelige ville fjellreinen. 
Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på og forvalte 
villreinen slik at også fremtidige generasjoner kan få oppleve 
levedyktige bestander av villrein. Tilsvarende har vi sammen 
med Sverige tatt et særskilt ansvar for fjellreven. Men, hva 
med skogressursene? Bør vi vurdere disse i lys av hva 
som er unikt i Norge i europeisk sammenheng? Vi antar at 
konklusjonen på dette er at Norge har et særskilt ansvar for 
fjellskog og kystskog. Produktiv skog i lavlandet er det mye 
av i Europa. I dag opplever vi at Miljødirektoratet sier nei 
til frivillig vern av høyereliggende skog og marginale skog-
områder, stikk i strid med regjeringens signaler og hva som 
er unikt i Norge. Dette er ikke et forsøk på å frasi oss ansvar 
for vern av skog, men vi savner en helhetlig gjennomgang av 
hvordan vern av skog skal vurderes i en større sammenheng 
som både inkluderer det grønne skiftet og det unikt norske.

SKOG OG KLIMA
I 2018 har saken om EUs kommende klimaregnskap for skog 
og arealbruk eskalert. Dette er benevnt som LULUCF. NORSKOG 
har både i egen regi og sammen med Verdikjeden lagt ned 
en stor innsats i å få dette regelverket så godt som mulig.
Felles gjennomføring med EU av Parisavtalen innebærer at 
Norge må forholde seg til EUs regelverk for opptak og utslipp 
av klimagasser fra skog og arealbruk. EUs opplegg innebærer 
bl.a. en forpliktelse for medlemslandene om at bokførte 
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utslipp fra LULUCF-sektoren ikke skal overstige det bokførte 
opptaket.

Bokføringsreglene innebærer en fare for at Norge vil kunne 
få bokført et betydelig utslipp i avtaleperioden til tross for at 
Norge reelt sett vil ha et stort nettoopptak i perioden. Dette 
skyldes at opptaket av CO2 skal beregnes ved å sammenlikne 
opptaket i avtaleperioden med opptaket i en referansebane 
basert på videreføring av skogbehandlingspraksis i perioden 
2000-2009.

De endringer som er gjort, og som er avgjørende for at Norge 
skal kunne utnytte skogens muligheter i klimasammenheng, 
er at det etableres en kompensasjonsordning som tar 
utgangspunkt i hvert enkelt lands skogopptak i perioden 
2000-2009. Den varierer fra 0-32 %. Kompensasjonsordningen 
innebærer at landene vil kunne ha en noe høyere hogst enn 
det som ligger i referansebanen uten å få det bokført som 
utslipp. For Norge er størrelsen på kompensasjonen noe som 
avgjøres gjennom forhandlingene med EU. Landene må  
også få et større handlingsrom når de skal utforme sin  
referansebane. Land som Norge med uutnyttede avvirknings- 
muligheter har i utgangspunktet en skjev aldersfordeling 
med mye gammel skog. Dette og flere andre faktorer som 
tilsier økt avvirkning vil kunne tillegges vekt ved fastsetting av 
referansebanen. Dette handlingsrommet er bevisst skapt av 
EU med sikte på at bokføringsregelverket ikke skal begrense 
landenes muligheter for å utnytte skogen i sitt arbeid for å  
redusere klimagassutslippene. Det er opp til landene å  
utnytte dette handlingsrommet.

SKATT
Skatt og skatterelaterte temaer er og blir et viktig arbeids- 
område for NORSKOG. Skatt er noe som alle våre medlemmer 
berøres av hvert år, og en rammebetingelse som har stor 
betydning for aktiviteten.

Arbeidet på dette feltet har i 2018 handlet om både  
virksomhetsskatt, formuesskatt og merverdiavgift. Skatt på 
alminnelig inntekt og selskapsskatten har blitt redusert med 
ytterligere ett prosentpoeng dette året, men siden de fleste 
skogeiendommer drives som enkeltpersonsforetak vil dette 
ikke gi de store endringene. Arbeidet med å fjerne  
formuesskatten på arbeidende kapital har også i 2018 for  
det meste foregått via Alliansen for norsk, privat eierskap,  
der NORSKOG er et aktivt medlem. Resultatet på Statsbud- 
sjettet var her en ytterligere reduksjon. Regjeringen økte  
verdsettelsesrabatten med 5 prosentpoeng, til 25 prosent. 
Dette er et skritt i riktig retning, men ikke på langt nær nok  
til å gi noen virkning.  All reduksjon av denne formuesskatten 
i forrige stortingsperiode ble «spist opp» av verdistigning,  
slik at inflasjonsjustert var formuesskatten uendret over  
4-årsperioden.  Verdsettelsesrabatten bør derfor øke mye mer 
for at det som faktisk betales i formuesskatt skal bli redusert.

Når de gjelder de minste skogeierne, kapitalskogeiere, har 
NORSKOG lagt ned et stort arbeid mot Finansdepartement 
og Skattedirektorat for å få til gode, praktiske løsninger for 

disse. Resultatet er at disse skogeierne nå omfattes av lite 
byråkrati og riktig beskatning, men med fortsatt mulighet for 
å få tilskudd og nyte godt av skogfond. I tillegg trenger disse 
ikke å være registrert for merverdiavgift selv om omsetningen 
ett år overstiger 50.000. Alle disse endringene vil føre til en 
lavere terskel for å sette i gang arbeid i skogen og dermed 
lede til økt aktivitet.

SAMFERDSEL
Også i 2018 har det vært en stor satsing på samferdsel fra  
myndighetene. Det gjelder både veg, jernbane og kai. 
NORSKOG bruker også mye kapasitet på alle saker som 
omhandler transport av tømmer, da dette er en stor 
kostnad for næringen.

Bevilgningene til skogsbilveger har holdt et høyt nivå i flere 
år nå, noe som er svært viktig for å få skogressursene ut. 
Dette gjelder selvsagt nye skogsbilveger, men ikke minst 
muligheten til å oppgradere gamle veger som ikke tåler 
dagens utstyr. Å ha et godt skogsbilvegnett reduserer  
terrengkjøringen som gir større slitasje og et vesentlig 
høyere utslipp av klimagasser.

Vegvedlikeholdet på det offentlige vegnettet har et stort 
etterslep. Her trengs det et skikkelig løft for å kunne håndtere 
dagens lastebilpark. Dette i tillegg til å forsterke og forbedre 
bruer som i dag er flaskehalser på disse vegene. Det kom 
ingen egne «brupenger» i 2018, men i statsbudsjettet 2019 
er det lagt inn 25 mill øremerket til å starte utbedringen av 
disse flaskehalsene. 

I meldingsåret har det blitt startet opp mye arbeid i forbind-
else med den store jernbanesatsingen. Både myndigheter 
og næring ønsker mer tømmer over på bane. Dette er fullt 
mulig, men da trengs det utbedring av terminaler og økt 
kapasitet på jernbanenettet. NORSKOG har arbeidet mye 
med å få framdrift i de viktigste flaskehalsene her. Dette 
gjelder spesielt tiltakene i og rundt Kongsvinger, der 
relokalisering av Norsenga tømmerterminal er helt avgjørende. 
Dette er den største terminalen i landet målt i volum, men 
med det minste arealet. Dette er svært utfordrende for alle 
aktørene, både selgere og kjøpere. Her vil også en tilsving 
mellom Solørbanen og Grensebanen være til stor hjelp.

I tillegg arbeider vi med andre terminaler, lange nok krysnings- 
spor og flere tilsvinger. Dette for å legge til rette for at mer 
tømmer kan fraktes på jernbane og i tillegg på kortere tid.

Det har i 2018 blitt bygd og tatt i bruk flere tømmerkaier  
på Sør- og Vestlandet. Det er imidlertid tømmerkaien på 
Lierstranda ved Drammen som er skognæringens hoved- 
utfordring. Lier kommune ønsker ikke å ha denne aktiviteten 
på dette området, da de planlegger boliger der. Denne 
kaien tar i mot virke, ikke bare fra Buskerud, men også fra 
Vestfold, Akershus og deler av Oppland, og er den største 
tømmerkaien i landet. Havna gir tilgang til nasjonale og 
internasjonale tømmermarkeder og sikrer transportsystemet 
i en økonomi som sikrer bærekraftig utnyttelse av fornybare 
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ressurser.  Bruk av biomasse fra skogen kan være et av 
Norges viktigste bidrag for å skape grønn konkurransekraft, 
verdiskaping og nye arbeidsplasser. 

ØSTMARKA
Nasjonalpark i Østmarka er en gammel ide. Allerede for flere 
år siden var det kontakt mellom gruppen Østmarkas venner 
og daværende byråd Ola Elvestuen. Ideen har vært begrunnet 
i at Østmarka skal representere «det største inngrepsfrie  
skogområdet» på sentrale Østlandet, og at området inne-
holder unike naturkvaliteter. Saken fikk veldig fart da nå 
statsråd Elvestuen i mars 2018 erklærte at regjeringen satte i 
gang arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka. Dette hadde 
igjen sin forankring i at den utvidede regjeringen Solberg i 
januar 2018 i den såkalte Jeløya-plattformen hadde formulert 
at man skulle vurdere supplering av nasjonalparkene.
Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken ble gitt i 
oppdrag å utrede om Østmarka oppfyller kravene til å kunne 
utgjøre nasjonalpark. I desember 2018 avga Fylkesmannen 
sin innstilling der de konkluderte med at området var godt 
egnet. Dog var det et stort problem at området inneholdt 
tyngre overføringslinjer for strøm og et regulert vassdrag, 
men dette mente Fylkesmannen man kan løse med å  
operere med ulike delområder. Når dette skrives, foreligger 
ennå ikke Miljødirektoratets konklusjon som de skal sende  
til departementet.

Østmarka inneholder allerede ca. 20 000 daa skog som er 
fredet som naturreservat og som opplagt er nokså urørt og 
urskogpreget. Når talspersoner for nasjonalparkideen snakker 
om kriterier som «urørt» og «inngrepsfrihet», blir disse  
naturkvalitetene gjenbrukt ved at de allerede er fredet.

Det er også litt oppsiktsvekkende at naturinngrep, som  
kraftlinjer og regulerte vann, nå plutselig kan «løses» ved å 
stykke opp en nasjonalpark i flere deler.

Bortsett fra at Østmarka er nokså kupert med et betydelig 
areal som med dagens metoder og økonomi er vanskelig 
tilgjengelig for skogsdrift, er området et nokså trivielt  
skogområde. Her er det drevet skogsdrift i hundrevis av år.  
Etter NORSKOGs oppfatning er grunntanken bak nasjonalpark 
i Østmarka at fredning er bedre enn skogsdrift. At det tømmeret 
som evt. blir fredet i Østmarka blir utilgjengelig for industrien 
og at denne ressursen derfor i praksis må erstattes med 
andre, ikke bærekraftige ressurser, tillegges ikke vekt. 
Nasjonalpark ser man som et egnet verktøy både fordi  
kriteriene for å få det til ikke er så strenge som et naturreservat, 
og fordi en nasjonalpark lettere kan forenes med skiløyper 
og annet enn et reservat.

I Granavolden-erklæringen (januar 2019) uttrykker regjeringen 
Solberg at de vil verne «10 prosent av skogen gjennom privat 
frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer. Vernet skal 
gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige  
konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til 
det grønne skiftet». Til tross for dette har altså den samme 
regjeringen igangsatt en utredning av nasjonalpark i  

Østmarka etter mal av myndighetsstyrt vern. Østmarka-saken 
ser ut til å bli et veiskille i arbeidet med vern i Norge. En 
utvidelse av dagens verneområder kan lett realiseres 
gjennom frivillig vern fordi man allerede i utgangs- 
punktet vet at Oslo kommune ønsker å bidra med sine 
arealer. Dersom Regjeringen bestemmer seg for å etablere 
en nasjonalpark i Østmarka gjennom myndighetsstyrt vern 
(«tvangsvern»), vil hele arbeidet med frivillig vern falle  
sammen. 

HØSTBART VILT
Våren 2018 ble ansvaret for «Høstbart vilt» overført fra Klima- 
og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet. 
NORSKOG var svært positive til dette, og har store  
forventninger til at dette vil bidra til bedre tilrettelegging for 
jakt som næringsgrunnlag. Dette kan bl.a. skje ved å bedre 
rammebetingelsene.

Departementet nedsatte en arbeidsgruppe, hvor NORSKOG 
var med, som skulle komme med innspill til hva man kan 
gjøre for å forbedre rammebetingelsene for jakt som næring.  
NORSKOG nedsatte en intern arbeidsgruppe med deltakere 
både fra administrasjonen og noen utvalgte medlems- 
bedrifter som har betydelig aktivitet innen salg av jaktbasert 
reiseliv. Denne gruppen har kommet med verdifulle innspill 
til prosessen basert på egne erfaringer. 

NORSKOG har mange medlemmer der jaktbasert reiseliv er 
en viktig inntektskilde i tillegg til skogbruket. Vi er opptatt av 
å utnytte hele eiendommen, med alle dens ressurser, slik som 
jakt og utmark. Da er det viktig at utnyttelse av høstbart vilt 
betraktes som en næring på linje med skogbruk. Jf. lovverk 
som motorferdsel, plan og bygning, osv. NORSKOG mener 
også at jakttidsrammene må være vide slik at jakten kan spres 
over flere døgn, og at grunneier selv bestemmer innenfor 
rammene. Vi opplever manglende kompetanse på feltet i 
mange kommuner og ser derfor behovet for at Landbruks- 
og matdepartementet gir sterkere føringer for kommunene 
når det gjelder rammene for utøvelse av denne næringen. 

MVA PÅ JAKT OG FISKE
NORSKOG har i snart 10 år arbeidet med å fjerne den  
konkurranseulempen private tilbydere av jakt har ved at 
disse må legge på mva. på prisene sine, mens en rekke andre 
aktører slipper dette. Dette gjelder Statskog, Allmenninger, 
Jeger- og fiskeforeninger, FEFO m.fl. En rekke henvendelser 
til Finansdepartementet har ikke ført frem.  Mot slutten av 
meldingsåret forberedte NORSKOG sak til EØS-tilsynet ESA.   
I januar 2019 klaget NORSKOG staten inn for ESA for  
diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og  
fiskerettigheter. Staten har gitt seg selv som markedsaktør 
sammen med flere andre aktører fritak for mva. ved salg 
av jakt og fiskekort. Fritakene er senere utvidet til også å 
gjelde ordinært salg av storviltjakt for noen av aktørene. 
Konsekvensen er en systematisk diskriminering av private 
grunneiere. Problemet forsterkes av at noen av de som har 
fått fritak for mva.plikt på salg av jakt og fiske konkurrerer 
med private grunneiere om kjøp av tilleggsarealer. Fritaket gir 
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dem høyere lønnsomhet per arealenhet utmark og dermed 
økt betalingsevne for nye arealer. De har i praksis fått et 
statsstøttet konkurransefortrinn i eiendomsmarkedet. Styret 
mener den beste løsningen vil være et generelt mva.fritak  
for alt salg av jakt og fiske, uavhengig av hvem som eier skogs- 
områdene. Alternativt må alle pålegges å betale mva.

VILLSVIN
Villsvinet brer seg i Norge, og i meldingsåret blusset det 
opp en intens debatt i media, med bl.a. forslag fra Sp om 
utryddelse av arten. Villsvinet representerer en stor risiko for 
skader i jordbruket, smitte av tamsvinbesetning, men også 
inntektsmuligheter for skogeierne. Det å finne en god  
forvaltningsmodell vanskeliggjøres av at de grunneierne 
som har inntektsmuligheten ikke lider tapene og omvendt. 
Afrikansk svinepest brer seg i Europa, og frykten for smitte er 
stor og reell hos svineprodusentene. Flere land har bygget 
gjerder langs grensen for å beskytte seg mot smitte fra  
nabolandet, og enkelte land med smitte har gjennomført 
drastiske tiltak for å redusere villsvinbestanden. 

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet,  
sammen med Mattilsynet, i oppdrag å utarbeide en handlings- 
plan mot villsvin i Norge. Som utgangspunkt for handlings- 
planen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig 
villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

Svenskene utryddet villsvinet på 1600-tallet, men gjeninnførte 
det på 1700-tallet. På 1940-tallet og utover ble det innført 
villsvin til avl, og utover på 1970-tallet rømte flere svin fra 
svenske oppdrettere og klarte å etablere seg i naturen. 
I 1988 besluttet Sveriges riksdag at villsvinet er en naturlig del 
av svensk fauna. Dette medførte at dyret skulle forvaltes som 

en nasjonal art og bestanden økte. Foring og flytting av dyr 
bidro til en rask vekst i bestanden. I Sverige er bestanden nå 
på 300-400.000 dyr og det ble felt 114.000 villsvin i 2017. Til 
sammenlikning ble det felt 80.000 elg. Så sent som i 1987 ble 
det kun felt 100 villsvin i Sverige. Sveriges Lantbruksuniversitet 
har i en undersøkelse fra 2017 beregnet verdien av skadene i 
jordbruket til 1,5 mrd. kroner pr. år og trafikkskader til  
95 millioner kroner pr. år. Det finnes ingen tilsvarende  
undersøkelse over inntektene fra villsvinjakt og salg av kjøtt.

I Norge ble første observasjon i nyere tid gjort i Halden i 
1994, og arten ansees som en fremmed art i Norge. Villsvinet  
kommer nå gradvis inn fra Sverige. Bestandens størrelse er 
ukjent, men det antas at det ble felt rundt 200 dyr i fjor. Det er 
felt villsvin i området fra Halden til Engerdal. Bestanden brer 
seg vestover med en hastighet på 1-2 km pr år.

Uavhengig av myndighetenes ønske om minst mulig villsvin  
i Norge, mener styret at vi vil få villsvin som følge av inn- 
vandring fra Sverige og formering av en allerede etablert 
norsk populasjon. Det betyr at arten må forvaltes, og styret 
mener forvaltningen må bygge på prinsippet om at retten 
til å høste av jaktbare viltbestand tilhører grunneieren. Styret 
avviser derfor bruk av SNO for regulering av bestandens  
størrelse slik noen har foreslått. Derimot må lover og forskrifter 
tilpasses jakt på et nattaktivt vilt, hvor det er jaktsesong hele 
året med unntak for sugger med unger.

Styret mener det må settes i gang et samarbeid mellom 
grunneierinteressene for å få etablert en grunneierbasert 
forvalting av villsvinet som både gir rom for verdiskaping i 
jaktbasert næring, men som også bidrar til å redusere skader 
i jordbruket og risiko for smitte av sykdom til svineproduksjonen. 
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Risikoen for afrikansk svinepest er i dag en reell trussel med 
store økonomiske konsekvenser for svineprodusentene og 
det er viktig å vise respekt for dette. Men, utfordringene vil 
kunne endres over tid. Afrikanske villsvin er ikke immune 
mot viruset, men dødeligheten er lav sammenlignet med 
europeiske villsvin. Det er derfor håp om at det vil være mulig 
å utvikle en vaksine mot svinepest. Lykkes man med dette vil 
grunnlaget og målene for en forvaltningsmodell endres.

ULV
Rovviltnemdene åpnet for å ta ut 3 ynglende flokker innenfor 
ulvesonen, men dette ble overprøvd av KLD som kun ville ta 
ut Slettåsflokken og ikke Mangen- og Hobølflokkene.

Stortingets bestandsmål er på 4-6 ynglende flokker, hvorav 3 
skal være helnorske. Tellingen vinteren 2018 viste 8 helnorske 
og 5 grenseflokker, dvs. 10,5 flokker totalt. Av disse er to flokker 
tatt ut. Samtidig var det 6-7 revirmarkerende par og det ville 
vært underlig om ikke minst 2 av disse har fått valper. Vi må 
derfor anta at bestanden er på minst 10,5 flokker. 

Miljødirektoratet skrev i sin faglige tilrådning at det fødes 
tilstrekkelig med valpekull i 2019 for å oppnå bestandsmålet 
etter endt lisensfelling 2018/2019 dersom vedtaket om 
felling av de tre aktuelle revirene innenfor ulvesonen 
effektueres. Departementet sluttet seg til dette og bekreftet 
at de anser at rovviltnemndenes vedtatte kvote sannsynligvis 

ikke er til hinder for å nå bestandsmålet neste år. Implisitt i 
dette ligger det at et uttak av tre flokker ikke truer bestandens 
overlevelse.  Likevel fattet KLD et vedtak som gjør at det ikke 
er mulig å komme ned på stortingets bestandsmål. 

Stortinget sa at bestandsmålet er overordnet, men KLD 
hevder at selv om bestandsmålet er nådd må andre kriterier 
være oppfylt for at de skal kunne ta ut flere flokker. De viser 
til at de ikke har hjemmel til å ta ut en fredet art selv om 
målet er nådd. De hevder at skade og skadepotensialet er 
for lavt. Her må det kommenteres at det er naturlig at antall 
ulvedrepte sau innenfor sona går ned når sauebøndene 
gir opp og antall sau reduseres. KLD begrunner uttaket av 
Slettåsflokken med at det her har vært et langvarig og høyt 
konfliktnivå, og at denne derfor kan tas ut med hjemmel i 
Naturmangfoldlovens §18c, men samme paragraf kan altså 
ikke benyttes for de øvrige to flokkene. §18c åpner for å ta 
hensyn til andre vesentlige samfunnsinteresser. Det foreligger 
ingen kvantitativ analyse av konfliktnivået for de tre flokkene. 
Etter styrets vurdering er dette politisk skjønn og ikke juss, og 
man får det svaret man ønsker seg. Det eneste positive man 
kan si om beslutningen er at KLD nå for første gang vedtar å 
ta ut en flokk innenfor ulvesona. Dette var noe miljøvern-
organisasjonene reagerte kraftig på, men som har vært et 
krav fra bl.a. NORSKOG.

Vedtaket er drøftet i regjeringen, og støttes av statsministeren. 
Man kan derfor konkludere med at regjeringen ønsker mer 
ulv i Norge når man velger å ta i bruk denne type juridisk 
flisespikking, eller prokuratorknep, for å unngå å følge opp 
Stortingets vedtatte mål for forvaltning av ulvebestanden i 
Norge. Både H, Frp og Krf sto bak ulveforliket.

Tidligere statsråd Vidar Helgesen måtte stå skolerett i Stortinget 
 i en tilsvarende sak i 2017. Han unngikk såvidt mistillit ved 
å love å få på plass lovgrunnlaget for å kunne følge opp 
Stortingets vedtatte bestandsmål. Derfor ble det gjort 
endringer i Naturmangfoldlovens §18, men nå hevder altså 
Elvestuen at han ikke har hjemmel likevel. 

Vedtaket provoserte landbruks- og jegerorganisasjonene, 
og disse tok initiativ til et fakkeltog for å demonstrere for 
Stortingets vedtak. Det er oppsiktsvekkende at det mønstres 
en folkeaksjon til støtte for Stortingets politikk, det burde 
vært helt unødvendig. Rundt 10.000 personer deltok i 
fakkeltoget i januar 2019.

Rovviltnemdene representerer en regional forvaltningsmodell 
og bidrar til et snev av innflytelse for distriktsbefolkningen i 
ulvepolitikken. Nemdene fattet et lovlig vedtak innenfor det 
mandatet de er gitt. Styret mener derfor det er uhørt at KLD 
overkjører nemdene på denne måten og at de dermed setter 
hele forvaltningsmodellen på spill. Styret ser det som meget 
positivt at Riksrevisjonen har begynt arbeidet med å vurdere om 
Klima- og miljødepartementet gjennom rovviltforvaltningen, og 
i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, legger 
til rette for å oppnå Stortingets todelte mål om bærekraftige 
bestander av rov og en livskraftig beitenæring.
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NORSKOG er en medlemsorganisasjon for skogeiere i hele 
Norge. Administrasjonen er lokalisert i Oslo. Konsernet består 
av morselskapet NORSKOG og datterselskapene NORTØMMER 
AS som driver omsetning av tømmer og tilknyttede tjenester, 
Norsk Skogsertifisering AS som er et miljøsertifiseringsselskap, 
og Hovdmoen Terminal AS. NORSKOG eier også 50% av  
Foran Baltic i Latvia og 46,7% av FORAN AS som er mor i et 
skogtakseringsselskap. 

Resultatregnskapet for NORSKOG som konsern er gjort opp 
med et driftsoverskudd på kr. 19.906.000 og et årsresultat 
etter skatt på kr. 17.022.000. Dette er det beste resultat 
konsernet NORSKOG noen gang har lagt fram.

Resultatregnskapet for NORSKOG som morselskap er gjort 
opp med et driftsoverskudd på kr. 782.815. Ordinært resultat 
før skatt er et overskudd på kr 2.056.821 og årsresultat er et 
overskudd på kr. 1.736.495.   

NORSKOG har de senere år foretatt en betydelig omstrukturering, 
nedbemanning, endring av oppdragsportefølje og kostnads- 
reduksjon. I 2018 har NORSKOG igjen begynt å bygge opp 
fagstaben. Det er ansatt tre personer i konsulentavdelingen, 
og det arbeides med ytterligere rekruttering i 2019. Det legges 
særlig vekt på å øke kapasiteten innen det skogøkonomiske 
fagområdet. NORSKOG har over tid arbeidet seg inn i det  
internasjonale markedet for verdsetting av skog. I 2018 har 
man hatt et solid gjennombrudd, og NORSKOG er  
sannsynligvis den aktøren i Norden som har verdsatt mest 
skog. Dette er et krevende marked og suksessen er en  
anerkjennelse av NORSKOGs høye kompetansenivå.

Oppdragsvolumet innen internasjonal verdsetting er  
varierende, men når avtaler om due dilligence for en 
skogbedrift eller verdsettelse av skogarealer er inngått er 
oppdragene omfattende og komplekse og fristene knappe. 
Derfor har det vært et mål å utvikle en fleksibel driftsmodell 
hvor organisasjon og oppdragsportefølje tillater denne type 
store svingninger. 

Skogøkonomi er NORSKOGs kjernekompetanse, og en 
styrking av dette fagmiljøet sikrer medlemmene tilgang til 
den beste faglige ekspertise innen verdsetting av skog når 
det gjelder økonomiske analyser, generasjonsskifter, kjøp eller 
salg av skog, erstatning ved frivillig vern eller ekspropriasjon 
av skogarealer.

I meldingsåret har NORSKOG, og de øvrige aksjonærer, solgt 
sine aksjer i skogselskapet Foran Real Estate i Latvia. NORSKOG 
har også solgt sine aksjer i Forestate i Latvia.  For å sikre tilgang 
til feltkapasitet med kunnskap om baltiske forhold kjøpte 
NORSKOG i 2018 50% av aksjene i Foran Baltic i Latvia fra 
Foran AS. Foran AS har også solgt selskapet Foran Sverige AS.

I 2018 feiret NORTØMMER 20-årsjubileum. Dette året har 
vært preget av økt etterspørsel og prisoppgang i alle aktuelle 
markeder og for tilnærmet alle sortiment. Den situasjonen 
endret seg imidlertid mot slutten av året, med tydelige sig-
naler om metning av markedet. Særlig i eksportmarkedene 
forventes det en stagnerende og etter hvert fallende 
priskurve i 2019. I jubileumsåret 2018 har NORTØMMER 
oppnådd et rekordhøyt tømmervolum på 1.722.000 m3, en 
omsetning på 1,163 mrd kroner og et resultat før skatt på 
kr. 19.794.628. NORTØMMER har de siste 4 år gjennomført en 
omfattende og planmessig effektivisering og kvalitetssikring 
av driften. Dette har blant annet medført store endringer 
i NORTØMMERs logistikkløsninger. Styret er meget godt 
fornøyd med at vi i 2018 har fått full uttelling for dette 
systematiske arbeidet.  

NORTØMMER opplever en kraftig vekst i omsetning.
Deler av fordringsmassen representerer generelt sett en 
risiko. Styret vurderer det slik at selskapets egenkapital og 
garantier stillet av kundene gir tilfredsstillende sikkerhet for 
selskapets forretningsvirksomhet. Med en stadig økende  
omsetning vil styret understreke behovet for en fortsatt 
styrking av egenkapitalen i NORTØMMER, både for å sikre 
forretningsvirksomheten, men også for å kunne investere i en 
videre utvikling av selskapet.

STYRETS BERETNING FOR 2018
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Norsk Skogsertifiserings resultatregnskap er gjort opp med et 
overskudd på drift på kr. 51.262. Årsresultat er et overskudd 
på kr. 40.767. 

Hovdmoen terminal har så liten omsetning at NORSKOG ikke 
konsoliderer dette i konsernregnskapet for 2018.

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

NORSKOG hadde i gjennomsnitt 12,6 årsverk i 2018, hvorav 
2,8 kvinner 9,8 menn. Da selskapenes stillingskategorier er 
typiske mannsyrker er det få kvinner, men etter vår oppfatning 
er likestillingsspørsmål tilfredsstillende ivaretatt. Sykefraværet 
i morselskapet har i 2018 vært på 1,6%, tilsvarende tall for 

konsernet er 0,7 %. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, og det 
har ikke vært skader eller ulykker i løpet av året. Konsernets 
virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Styret er av den oppfatning at NORSKOG har en meget  
kompetent bemanning som er en stor ressurs for medlemmene 
og som har potensial for å utvikle virksomheten videre. 
De gode resultatene i NORSKOG og NORTØMMER AS gjør 
at styret derfor har besluttet å øke den næringspolitiske 
kapasiteten i 2019. Styret retter en stor takk til alle ansatte for 
innsatsen i 2018 og for den positive utviklingen konsernet 
NORSKOG har opplevd i meldingsåret.

Oslo, 6. mars 2019

Christian Anker-Rasch
Styreleder

Halvor Westye Egeberg
Styremedlem

Haaken Eric Mathiesen
Styremedlem

Carl Gustaf Rye-Florentz    
Styremedlem

Brede Bredesen Opset    
Nestleder

Arne Rørå
Adm. direktør

NORSKOGs styre i 2018. Fra venstre: Halvor Westye Egeberg, Brede Bredesen Opset,
Christian Anker-Rasch, Haaken Eric Mathiesen , Carl Gustaf Rye-Florentz og Arne Rørå.
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Konsulentavdelingen i NORSKOG skal være det mest  
kompetente, private skogøkonomiske miljø i Norge. Dette 
oppnår vi ved å ha høyt kvalifiserte medarbeidere og arbeide 
innenfor svært ulike deler av skogbruket i inn- og utland.

Avdelingen har tilsatt tre nye medarbeidere i 2018. Disse har 
gått rett inn i den løpende konsulentvirksomheten og har 
vært svært positive tilskudd til avdelingens kompetanse og 
kapasitet.

NORSKOG leder Norwegian Forestry Groups prosjekt i Etiopia 
med landskapsrestaurering og påskoging i Amhara-regionen, 
og prosjektet er godt i gang. Prosjektet føyer seg inn i en 
rekke av utenlandsoppdrag som gir NORSKOG en unik 
erfaringsplattform som både øker attraktiviteten vår som 
arbeidsgiver, og som gir kunnskap og kompetanse som kan 
omsettes i kommersielle prosjekter.

Konsulentavdelingen drifter miljøansvaret i NORTØMMER, 
og dette arbeidsfeltet er det området der NORSKOG og 
NORTØMMER har det næreste samarbeidet. Dette gjør at 
NORSKOG, som næringsorganisasjon, har et svært nært 
forhold til miljømessige utfordringer og har direkte tilgang til 
tømmeromsetningens problemstillinger rundt sertifisering og 
miljø. Særlig i de pågående forhandlingene rundt FCS- 
standarder, er denne kunnskapen verdifull. I 2019 vil arbeidet 
rundt miljøansvar i NORTØMMER bli endret. En stadig økende 
virksomhet gjør at NORTØMMER skal ivareta en større del av 
miljøarbeidet selv.

NORSKOG bistår skogeiere med problemstillinger innenfor 
kjøp/salg, konsesjonssaker, generasjonsskifter, arealplaner, 
landskapsplaner, avvirkningsberegninger og mye annet. 
Vi disponerer de mest oppdaterte analyseverktøy til å gjøre 
slike oppgaver og kan sette opp et team med intern og evt.  
ekstern kompetanse til å bistå rundt spørsmål om skog og 
fast eiendom. Vi opplever at etterspørselen etter våre tjenester 
er høy og at vi makter å løse de fleste typer oppdrag.

En sentral del av NORSKOGs virksomhet har alltid vært å  
arbeide tett med andre organisasjoner med forskning og 
utviklingsprosjekter (FoU). Vi forsøker å prioritere våre 
ressurser til prosjekter som har stor betydning for 
skogbrukets verdikjede eller som på annen måte ligger 
tett opp mot NORSKOGs næringspolitiske oppgave. 
Vår deltagelse i slike prosjekter varierer fra prosjekter der 
NORSKOG har en sentral posisjon, til prosjekter der vi kun 
deltar i referansegrupper.

Av de prosjektene der NORSKOG har hatt sentrale posisjoner 
og som er avsluttet i 2018, nevner vi:
• NORSKOG-rapport 2018-1: Gjødslingsøkonomi. Beregning  
 av lønnsomhet fra 3 gjødslingsforsøk.
• Skogbeskatning som virkemiddel

• NORSKOG-rapport 2018-2: Langsiktige økonomiske  
 effekter av beiteskader
• NORSKOG-rapport 2018-3: Mulighetsstudie: Skånsomme  
 lassbærere for bæresvak mark  

I tillegg har det i 2018 vært arbeidet mye med følgende  
prosjekt som blir formelt sluttrapportert på nyåret 2019:
• NORSKOG-rapport 2019-1: Virkeseksport og virkesmåling, 
 - kan vi redusere risikoen?
• NORSKOG-rapport 2019-2: Skogkulturøkonomi.

NORSKOG består av nokså få mennesker som er involvert 
i svært mange næringspolitiske prosesser. NORSKOGs 
konsulentavdeling spiller en viktig rolle ved å understøtte 
og delta i arbeid mot myndigheter og andre grupper. Uten 
samspillet mellom konsulentavdelingen og næringspolitisk 
avdeling, ville NORSKOG fått lavere kapasitet i næringspolitikken 
og ikke kunne levert innspill og synspunkter med så nær 
forankring i hvordan skogbruk faktisk utøves.

MILJØSERTIFISERING, FSC CONTROLLED WOOD 
Miljøsertifisering i norsk skogbruk har siden tusenårsskiftet i 
all hovedsak vært basert på PEFC. Minst 95 % av alt virke som 
omsettes i Norge er sertifisert i samsvar med norsk PEFC  
skogstandard for bærekraftig skogbruk. Dette er en konsekvens 
av markedskrav som har eksistert tilsvarende lenge. 

For deler av vårt virkessalg og ikke minst ved eksport, møter 
vi også krav om at avvirkningen må skje i samsvar med FSC® 
Controlled Wood. Dette er ikke noen full sertifisering, men 
virkeskjøpere som blant annet Nortømmer må da ha klare 
rutiner som minimaliserer risikoen for at virket de kjøper ikke 
kommer fra:
• virke fra ulovlig hogget skog
• virke fra hogst i strid med menneskeretter eller urfolks  
 rettigheter.
• virke fra skog med spesielle verneverdier (HCV)
• virke fra skog konvertert til plantasjer
• virke fra genmodifisert skog  

Vi har i 2018 fullført og fått godkjent en felles norsk risikoanalyse 
(NRA) for å klarlegge metode for å sikre disse hensynene, 
og for å sikre full markedsadgang for virke fra norske skoger. 
Som en del av enigheten med deler av miljøbevegelsen 
for å få laget den norske risikoanalysen, har skognæringen 
også gått med å starte forhandlinger for å etablere en Norsk 
FSC® skogstandard, for frivillig FSC® sertifisering, som mulig 
tillegg til dagens PEFC sertifisering. Forhandlingene om en 
slik FSC® standard er krevende. Arbeidet er ikke fullført i 2018, 
og går videre inn i 2019. NORSKOG har i 2018 vært vesentlig 
involvert i dette arbeidet sammen med Norges Skogeier- 
forbund. I tillegg er også Treindustrien og Treforedlings- 
industrien pådrivere og deltakere i dette arbeidet.

KONSULENTAVDELINGEN
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INTERNASJONAL VERDSETTING
Skogøkonomi har alltid vært et kjerneområde i NORSKOGs 
faglige profil og er det fagområdet hvor medlemmene 
etterspør mest tjenester. Medlemmene etterspør bistand til 
generasjonsskifter, kjøp og salg av eiendom, bistand ved  
ekspropriasjon, frivillig vern, avvirkningsplaner, strategisk 
planlegging for eiendommen med mer. For å bygge opp et 
best mulig fagmiljø har NORSKOG de senere år bevisst rettet 
seg mot et internasjonalt marked i tillegg til det norske. I 
2018 har NORSKOG verdsatt eiendommer på vegne av kjøper 
eller selger i Finland, Estland, Latvia og Litauen. NORSKOG  
utførte skoglig due dilligence på vegne av selger av Foran 
Real Estate i Latvia og på vegne av en av mulige kjøpere av 
Bergvik Skog i Latvia. Vi er stolte av at NORSKOG med dette 
har vært involvert i verdsetting i alle de tre største skogsal-
gene i Europa de siste 20 år. Det ble også inngått en 3-års 
avtale om årlig verdsetting av alle skogeiendommer tilhørende 
et nordisk skogfond. Totalt verdsatte NORSKOG mer enn 2 
millioner dekar utenfor Norge i 2018 og er med det antakelig 
største aktør innen verdsetting av skog i Norden. For å sikre 
oss tilstrekkelig feltkapasitet og kompetanse på baltiske 
forhold kjøpte NORSKOG 50% av aksjene i Foran Baltic i 
Latvia. Foran Baltic har utført det meste av feltarbeidet, mens 
beregninger og analyser ble utført av NORSKOGs spesialister. 
Det har vært et langsiktig og krevende arbeid å etablere seg 
i det internasjonale markedet for verdsetting. Styret er meget 
tilfreds med at NORSKOG har lykkes godt med dette i 2018. 
Dette er viktig for NORSKOGs økonomi, for å bygge et samlet 
sett sterkt fagmiljø til nytte for medlemmene, og for  
NORSKOGs attraktivitet som arbeidsgiver for høykompetente 
arbeidstakere. Styret mener derfor det er helt riktig at  
NORSKOG har økt den samlede kapasiteten innen vern og 
verdsetting med 2,5 årsverk i 2018. 

FRIVILLIG VERN
Dersom vi skal sikre det biologiske mangfoldet og se til at 
arter som er følsomme for ytre påvirkning har gode levevilkår, 
vil det være en del av skogarealet som ikke kan drives. 
Skogbransjens egne nøkkelbiotoper, kantsoner, livsløpstrær 
osv. vil være et vesentlig bidrag til dette. I tillegg er det lett 
å ha forståelse for at samfunnet ønsker å sette til side en viss 
del av arealet som skal være upåvirket av skogsdrift. Disse 
hensynene vil i stor grad være i motstrid med skogens evne 
til å få frem et miljøvennlig råstoff som kan bidra til 
verdiskaping og å motvirke klimaendringer.

Samfunnets utfordring er å finne balanse mellom disse to 
hensynene. For NORSKOG er det helt avgjørende at alt 
fremtidig skogvern er basert på prinsippet om frivillig vern, 
og at frivilligheten skal være reell. Det skal være mulig og 
akseptabelt for både stat og omverden at enkeltskogeiere 
takker nei til vern, uten å bli utsatt for ytterligere press.  

Det forsonende trekket ved etterfølgelsen av stortingsvedtaket 
om 10 % skogvern i Norge, er at alle senere formuleringer 
om gjennomføringen av skogvernet entydig fastsetter at 
gjennomføringen skal skje ved frivillig vern.

Selv om man opplagt tar ut av produksjon arealer som ellers 
ville produsert råstoff som kunne inngått i det grønne skiftet, 
mener vi at det å kunne inngå avtaler med Staten som man 
ut fra egne prioriteringer mener er bra for eiendommen og 
en selv, er en sentral del av eiendomsretten.

De relative erstatningsnivåene ved frivillig vern av skog 
varierer mye. Enkelte arealtyper får nokså gode erstatninger, 
mens andre gir dårligere uttelling og en del arealtyper får 
sågar null i erstatning. I dette bildet lykkes det likevel ofte å 
oppnå gode løsninger i de enkelte sakene. Det er derfor 
viktig at skogeiere er bevisst den muligheten som kan ligge 
i å få vurdert om man har arealer på sin eiendom som kan 
passe i frivillig vern-prosesser og om erstatningen kan være 
så høy at avtaleinngåelse kan være aktuelt. En viktig bestanddel 
i frivillig vern er selvsagt at skogeiersiden kommer opp med 
gode prosjekter.

Et politisk flertall står bak vedtaket om 10% vern. Det finnes 
aktuelle arealer «der ute», og det oppnås mange avtaler om 
frivillig vern. At landets øverste forsamling fatter et slikt  
vedtak samtidig som det samme fora snakker varmt for 
bioøkonomien, er en sørgelig selvmotsigelse. Allikevel er det 
viktig at skogbruket makter å få prosjekter inn i ordningen. 

NORSKOG har derfor i 2018 økt vår virksomhet rundt frivillig 
vern både hos våre medlemmer og hos andre av NORTØM-
MERs leverandører og igangsatt et arbeid med å mer sys-
tematisk se etter potensielle områder. Vi gjør dette med stor 
respekt for eiendomsretten og for at mange skogeiere ikke 
ønsker mer vern på sin eiendom. Men for de som ønsker å få 
utført en slik vurdering, tilbyr vi dette. Prosessen er gratis og 
uforpliktende for skogeier.

Der prosessene leder frem til et konkret tilbud fra Staten, går 
vi i etterkant inn og vurderer tilbudet sammen med skogeier. 
Man må vurdere om tilbudet er godt nok i økonomisk forstand 
og om vernet som sådan passer inn i strategien rundt  
eiendommen. Det vi kan konstatere ved å ha arbeidet 
med frivillig vern i mange år, er at det oppnås mange gode 
løsninger. Vi vil derfor fortsette arbeidet med å ha frivillig  
vern som et verktøy som skogeiere kan benytte der verktøyet 
er egnet.
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TØMMERMARKEDET ÅPNES
NORTØMMER ble stiftet høsten 1998. Formålet med 
NORTØMMER var å rendyrke tømmeromsetning som 
forretningsområde for dermed å skape mer konkurranse i 
tømmermarkedet til fordel for skogeierne. Samtidig skulle 
NORTØMMER sikre avsetning for medlemmenes tømmer til 
god pris og bidra til å finansiere NORSKOGs næringspolitiske 
virksomhet.

I løpet av de 20 år NORTØMMER har eksistert har det skjedd 
et paradigmeskifte i tømmermarkedet, preget av bortfall av 
norsk treforedlingsindustri, økt eksport av virke, fusjoner og 
konsentrasjon av skogeiersamvirket og økt konkurranse i 
markedet. I 1994 fremmet skogeier Iver Juel og NORSKOG sak 
for det europeiske konkurransetilsynet, ESA, vedrørende 
treforedlingsindustriens avtale om markedsdeling og 
skogeierorganisasjonenes omsetningsplikt. Dette førte til 
at ESA i 1997 fattet vedtak om at industriens avtale om 
markedsdeling og skogeierorganisasjonenes omsetnings- 
plikt var ulovlige. Dette var prinsipielt viktige avgjørelser med 
betydning for den senere utvikling og en forutsetning for 
etablering av NORTØMMER. Umiddelbart førte likevel ikke 
ESA-vedtaket til de store endringene i markedet, bortsett fra 
at treforedlingsbedriftene til en viss grad begynte å 
konkurrere om virket. De virkelige endringene kom som følge 
av svakere økonomi i Norske Skogindustrier ASA. Fram til og 
med 2006 utbetalte Norske Skog om lag 250 millioner kroner 
i aksjeutbytte til skogeiersamvirket. Disse finansinntektene 
ble brukt til å finansiere drift av organisasjonene eller til 
subsidiering av tømmerprisen til egne medlemmer. I 2007 
forsvant utbyttet fra Norske Skog fullstendig, og skogeier-
samvirket mistet betydelig konkurransekraft i forhold til 
andre aktører som NORTØMMER og SB-Skog. De to 

sistnevnte hadde hele tiden levd i konkurranse og hadde en 
vesentlig mer trimmet kostnadsside og høyere effektivitet 
i sin virkesomsetning. Når «subsidiering» av tømmerprisen 
med finansinntekter ble borte og omsetningsplikten var 
fjernet, begynte NORTØMMER og SB-Skog å ta betydelige 
markedsandeler. I løpet av 15 år økte markedsandelen til 
disse to aktørene fra under 10% til 25%. SB-Skog har senere 
blitt kjøpt opp av Viken Skog og AT-Skog og inngår nå i  
skogeiersamvirket. Tidligere hadde vi kun en begrenset 
konkurranse i virkesmarkedet, fortrinnsvis langs svenske- 
grensen der både Glommen, NORTØMMER, SB Skog, sagbruk 
med egne innkjøp, diverse såkalte vedhandlere samt svenske 
oppkjøpere opererte. De siste 5 år har konkurranseformen og 
-arenaen utvidet seg til at det også er etablert åpen konkurranse 
mellom noen av andelslagene. Tradisjonelt opererer skogeier- 
andelslagene innenfor en avgrenset geografi og har konkurrert 
seg imellom kun i salg av virke, ikke i innkjøp. I 2013 etablerte 
Glommen eget innkjøpsapparat innenfor den geografi som 
tradisjonelt har vært dekket av Viken Skog. Gradvis gikk  
Glommen også inn i AT-Skogs geografi. Viken svarte på 
konkurransen fra Glommen og NORTØMMER med å etablere 
innkjøp av tømmer i Hedmark og Østfold. Vikens oppkjøp 
av SB- Skog var et kraftig virkemiddel i posisjoneringen i 
markedet. Etter hvert ser vi at Viken også går inn i Mjøsen 
Skogs område. Konkurransen mellom samvirkebedriftene er en 
situasjon som var helt utenkelig tidligere. 

Den nye konkurransesituasjonen har endret innkjøpsaktiviteten 
hos markedsaktørene. Der man tidligere kun betjente 
skogeiere som ønsket å avvirke, drives det nå oppsøkende 
virksomhet for å få tak i mest mulig tømmer. Samtidig 
viser skogeierne større vilje til å handle med andre enn sin 
medlemsorganisasjon. Dette har økt konkurransen om virket 

NORTØMMER -20 ÅR

«Først da jeg selv begynte å selge 
tømmer forsto jeg for alvor hvor viktig 

NORTØMMER er for konkurransen i 
tømmermarkedet og prisen til skogeierne.». 

Gaute Nøkleholm,  
Allmenningsbestyrer Romedal og Stange Almenning
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og har bidratt til økt avvirkning. Tidligere var det naturlig 
nok en samvariasjon mellom avvirkningsnivå og virkespris. 
Sammenlikner man avvirkning og virkespris for perioden 
2014-2016 ser man at avvirkningen øker i en periode med 
fallende tømmerpriser, noe som må ha en sammenheng 
med økt konkurranse i markedet og et mer aktivt innkjøp. Økt 
avvirkning skyldes selvfølgelig også at de store plantingene 
på 60- og 70-tallet nå kommer til avvirkning.

NORTØMMER er tilnærmet landsdekkende i sin virksomhet, 
og konkurrer med samtlige andelslag. De fleste andelslagene 
konkurrerer om kun en liten del av sitt virkeskvantum, mens 
NORTØMMER er utsatt for konkurranse på det alt vesentlige 

av sitt virke. Vi ser en klar tendens til at andelslagene tar større 
marginer i de områdene hvor det ikke er konkurranse enn 
der NORTØMMER eller andre er aktive tømmerkjøpere. Det 
skjer dermed en innbyrdes omfordeling av ressurser mellom 
medlemmer i skogeiersamvirket.  Volumfordelingen mellom 
tømmmerkjøperne viste at fra 2013 var det de aktørene som 
var vant til å leve i konkurranse som raskest klarte å tilpasse 
seg nye markedsvilkår og øke sin markedsandel. Gradvis 
har dette jevnet seg ut etterhvert som de øvrige har måttet 
tilpasse seg den nye markedssituasjonen. Tømmerkjøpernes 
fortjenestemarginer er redusert for å klare seg i konkurransen, 
noe som har kommet skogeierne til gode i form av høyere 
tømmerpriser.

ÅRLIG TØMMERAVVIRKNING OG GJENNOMSNITTSPRIS PR KBM FOR PERIODEN 1999-2018

Kilde: Figuren baserer seg på tall fra Landbruksdirektoratet (SSB).

Årlig tømmeravvirkning og gjennomsnittspris pr kbm for perioden 1999-2018 

 
Kilde: Figuren baserer seg på tall fra Landbruksdirektoratet (SSB). 

 

 

 

NORTØMMERs utvikling 
NORTØMMER ble stiftet med 5 millioner kroner i aksjekapital og hadde da 4 ansatte. 1999 var 
første hele driftsår, og det ble omsatt 343.000 m3 til en verdi av 108 millioner kroner. I jubileumsåret 
2018 omsatte NORTØMMER 1.722.000m3, omsetningen i kroner var på 1.163 mrd. kroner, resultat 
før skatt var ca. 20 millioner og egenkapitalen passerte 40 millioner. Antall ansatte, inklusive faste 
provisjonskjøpere, utgjør nå 42 årsverk fordelt på 50 personer.  
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NORTØMMERS UTVIKLING
NORTØMMER ble stiftet med 5 millioner kroner i aksjekapital 
og hadde da 4 ansatte. 1999 var første hele driftsår, og det 
ble omsatt 343.000 m3 til en verdi av 108 millioner kroner.  
I jubileumsåret 2018 omsatte NORTØMMER 1.722.000m3,  

omsetningen i kroner var på 1.163 mrd. kroner, resultat før 
skatt var ca. 20 millioner og egenkapitalen passerte  
34 millioner. Antall ansatte, inklusive faste provisjonskjøpere, 
utgjør nå 42 årsverk fordelt på 50 personer. 

NORTØMMER - KUBIKKVOLUM, OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT 1999-2018

Figuren viser utvikling i NORTØMMER i perioden 1999-2018. Den lyseblå kurven viser omsatt volum per år og referer seg til aksen på venstre i side utrykt i m3. 
Den mørkeblå kurven viser omsetning i kroner og referer seg til aksen på venstre side uttrykt i 1000kr. Den røde kurven referer seg til aksen på høyre side og viser 
driftsresultat uttrykt i 1000kr.

NORTØMMER og NORSKOG har ikke hatt kapital til oppkjøp, 
så all vekst har vært organisk og basert på egenutvikling. 
Fram til finanskrisen i 2008-2009 hadde NORTØMMER en 
svak, men stabil vekst. Når markedet igjen tok seg opp i 2009 
hadde NORTØMMER begynt å utvikle en systematisk eksport 
av virke for å sikre stabilitet i avsetning og høyere tømmer-
priser. Dette ga grunnlag for en kraftig volumutvikling fram 
mot 2013. Da Tofte ble nedlagt i 2012 hadde NORTØMMER 
allerede utviklet alternative avsetningskanaler for sitt  
massevirke. NORTØMMER var bl.a. den første norske  
tømmeraktøren som eksporterte massevirke og sagtømmer 
til Kina. I 2014 økte konkurransen om virket i Norge,  
marginene ble knappere og de fleste tømmeromsetterne 
tapte penger. For NORTØMMER ble dette forsterket av at 
Drammen kai ble stengt pga. setninger i kaifronten. Dette 
førte til økte transportkostnader for allerede innkjøpt virke og 
lagringsskade på virket fordi det tok tid å få opp alternative 
transportløsninger. NORTØMMER opplevde samtidig tap 
på sin eksport av sagtømmer til sine eksportkunder. Virket 
på Vestlandet blir kjøpt inn etter norsk måling basert på 

sjåførmåling, og selges etter målereglementene og volum-
beregning hos mottagende industri.  Det viste seg at den 
norske målingen overvurderte volumet i lange slanke gran-
plantinger på Vestlandet, og NORTØMMER fikk et volumtap 
mellom kjøpt og solgt virkesvolum som ble større enn  
kalkulert måleavvik. I 2015 og fremover ble alle stener snudd 
for å lukke potensielle tap og styrke lønnsomheten. NORSKOGs 
konsulentavdeling og NORTØMMER samarbeidet om å løse 
måleutfordringene for eksporten. NORTØMMER gjennom-
førte en solid satsing på å utvikle hele sin virkeslogistikk. Nye 
løsninger og avtaler for både shipping og jernbanetransport 
ble inngått, jernbanevogner ble leiet inn, og NORTØMMER tok 
over transportansvaret for stadig mer av sitt virke. I dag har 
NORTØMMER transportansvaret for hoveddelen av sitt tømmer- 
kvantum og har i tillegg inntekter fra transport av andres virke.

De siste årene har NORTØMMER satset stadig mer på å 
utvikle et konkurransedyktig tilbud innen skogkultur. 
I 2018 omsatte og plantet NORTØMMER 3,9 millioner planter.  
I tillegg ble det ryddet 19.000 dekar.

14
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DET NORDISKE TØMMERMARKEDET
Massevirkeprisene i Norge, Sverige og Finland har tradisjonelt 
fulgt hverandre og svingt rundt samme nivå, men etter  
nedleggelsen av norsk treforedlingsindustri ser vi at den 
norske prisen presses nedover fra 2011. Svensk industri 
benyttet sin innkjøpsmakt til å presse prisen ned, på den 
annen side reddet den svenske industrien avsetningen av 
massevirke fra Norge. Økt industrikapasitet i Sverige og 

Finland øker etterspørselen og prisen fra 2017 og den norske 
prisen tar innpå den svenske og finske. De baltiske land har 
tradisjonelt vært marginalmarkeder til finsk og svensk  
industri, med sterkt svingende priser. Når etterspørselen er 
lav, får de kraftigere prisfall enn øvrige nordiske land slik som 
under finanskrisen i 2009, men når etterspørselen er høy får 
de kraftige prisøkninger. I 2018 har massevirke gran på  
spotsalg vært oppe i 65 euro/m3 levert Riga havn.

UTVIKLING I MASSEVIRKEPRIS FRAM TIL 3. KVARTAL 2018

Kilde: Luke, Natural Resources Institute Finland. 
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De svenske og norske sagtømmerprisene har de senere år ligget på om lag samme nivå og godt under 
de finske og baltiske prisene. For å nyansere bildet må det legges til at gjennomsnittlig kostnad for 
transport inn til sagbrukene er høyere i Norge enn i Sverige og Finland. 
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De svenske og norske sagtømmerprisene har de senere år 
ligget på om lag samme nivå og godt under de finske og 
baltiske prisene. For å nyansere bildet må det legges til at 

gjennomsnittlig kostnad for transport inn til sagbrukene er 
høyere i Norge enn i Sverige og Finland. 
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Kilde: Luke, Natural Resources Institute Finland.

 

Kilde: Luke, Natural Resources Institute Finland. 

 

 

Tømmermarkedet i 2018 
Tømmermarkedet i 2018 har vært preget av høy etterspørsel og gode priser for alle sortiment. Mest 
markant har prisstigningen vært for massevirke. Først og fremst skyldes dette store investeringer i ny 
massevirkeforbrukende industrikapasitet i Sverige og Finland. Mot slutten av 2018 og inngangen til 
2019 opplever vi økende virkeslager hos industrien, redusert etterspørsel og press på prisen for både 
massevirke og sagtømmer. Vindfellinger med påfølgende angrep av granbarkbille i flere europeiske 
land sommeren 2018 påvirket markedet mot slutten av 2018 og vil fortette å gjøre det i 2019. Som 
eksempel vil Tsjekkia i 2019 doble sin avvirkning fra 12 til 25 millioner m3. Det anslås at omfanget av 
billeskadene i Europa er mellom 50 og 100 mill. m3. Tilbudet av tømmer øker og prisen settes under 
press, særlig for dårlige kvaliteter.  Men, når det meste av maskinkapasiteten vil bli benyttet til å 
hogge billevirke vil det gradvis oppstå økt etterspørsel etter fersk gran.  
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NORWAY - MONTHLY EXPORT OF PINE SAWLOGS

Kilde: SCB, Statistisches Bundesamt

 

 

   

 

NORWAY - MONTHLY EXPORT OF SPRUCE SAWLOGS

Kilde: SCB, Statistisches Bundesamt

 

 

   

 

Figurene over viser avtakende eksport av sagtømmer til 
Tyskland i 2018, mens eksporten av gran til Sverige har økt. 
Trelastprisene i Sverige har vist en rekordlang oppadgående 

trend og nådde et foreløpig toppnivå høsten 2018. Mot 
slutten av 2018 registrerer vi avtakende trelastpriser og 
lageroppbygging hos svensk sagbruksindustri.
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SWEDEN SAWMILLS - STOCKS & PRICES

Kilde: KI, SCB

Figurene over viser avtakende eksport av sagtømmer til Tyskland i 2018, mens eksporten av gran til 
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foreløpig toppnivå høsten 2018. Mot slutten av 2018 registrerer vi avtakende trelastpriser og 
lageroppbygging hos svensk sagbruksindustri.  

 

 

Mye av årsaken til nedgangen i etterspørselen etter trelast fra Sverige kan forklares med en 
kraftig reduksjon i etterspørselen fra Kina. Kinesiske myndigheter har foretatt en storstilt 
nedstengning av mindre trevarefabrikker som ikke holder kravene til miljø og arbeidsforhold. 
Kinesisk byggenæring viser også en nedgang, men denne antas å øke igjen. Figuren under 
viser at både Sverige og Finland er kraftig rammet av nedgangen i kinesisk etterspørsel etter 
trelast.  I USA har man opplevd en dobling av trelastprisen i løpet av 2017og 2018. Medio 
2018 kom rekylen, og prisene er nå tilbake der de startet, med en forventning om svak 
stigning i 2019. Nedgangen i 2018 reduserte eksporten av svensk trelast til USA. 

 

 

Mye av årsaken til nedgangen i etterspørselen etter trelast 
fra Sverige kan forklares med en kraftig reduksjon i 
etterspørselen fra Kina. Kinesiske myndigheter har foretatt 
en storstilt nedstengning av mindre trevarefabrikker som 
ikke holder kravene til miljø og arbeidsforhold. Kinesisk 
byggenæring viser også en nedgang, men denne antas å 
øke igjen. Figuren under viser at både Sverige og Finland er 
kraftig rammet av nedgangen i kinesisk etterspørsel etter 
trelast. I USA har man opplevd en dobling av trelastprisen i 
løpet av 2017 og 2018. Medio 2018 kom rekylen, og prisene 
er nå tilbake der de startet, med en forventning om svak 
stigning i 2019. Nedgangen i 2018 reduserte eksporten av 
svensk trelast til USA.

MASSEVIRKEMARKEDET I 2018
Ved slutten av 2017 og gjennom 2018 opplevde vi flere 
økninger i prisen på massevirke. Endelig, vil de fleste  
skogeiere si. Dette førte bl.a. til økt tynningsaktivitet. 
Prisøkningen var vesentlig kraftigere i Norge enn i Sverige 
og Finland, men disse landene lå også på et høyere nivå i 
utgangspunktet. I Baltikum var prisøkningen enda kraftigere, 
men i disse landene har prisen nå begynt å falle markant. 
Kinesisk etterspørsel etter tremasse avtok mot slutten av 2018 
og det hersker en viss usikkerhet i markedet. Likevel er de 
mer langsiktige utsiktene gode. Det kommer lite ny  
produksjonskapasitet inn i markedet i 2019 og 2020 og 
forbruksveksten er beregnet til å være vesentlig høyere enn 
produksjonsutviklingen. 
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RESULTATREGNSKAP FOR 2018 (beløp i hele tusen)

Driftsinntekter og driftskostnader Noter 2018 2017 2018 2017

Salgsinntekter 13 0 0 1 163 778 973 266
Prosjektinntekter 17 418 12 793 14 833 10 630
Næringspolitisk bidrag 12 1 722 1 649 0 0
Avvirkningsavgift 1 711 1 639 1 711 1 639
Andre driftsinntekter 0 0 0 0
Tilskudd rentemidler 539 482 539 482
Sum driftsinntekter 12, 13 21 390 16 563 1 180 861 986 017

Varekostnader 0 0 1 096 305 923 401
Prosjektkostnader 2 986 2 444 2 986 2 444
Omsetningsbonus 672 896 672 896
Lønns- og andre personalkostnader 2 13 867 10 842 41 891 33 736
Avskrivning på varige driftsmidler 3 11 0 710 1 390
Andre driftskostnader 2 3 071 4 014 18 392 18 086
Sum driftskostnader 20 607 18 196 1 160 956 979 953

Driftsresultat 783 -1 633 19 906 6 064

Finansinntekter og Finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap 7 0 3 724 0 0
Renteinntekter fra foretak i samme konsern 202 229 0 0
Renteinntekter 309 186 802 559
Andre finansinntekter 1 087 0 1 949 660
Rentekostnader 307 261 384 303
Andre finanskostnader 16 5 369 571
Resultat av finansposter 1 274 3 873 1 999 345

Ordinært resultat før skattekostnad 2 057 2 240 21 904 6 409

Skattekostnad på ordinært resultat 7 320 678 4 882 1 935

Årsresultat 1 736 1 562 17 022 4 474

Overføringer
Overføringer eiendomsrettsfond 8 -39 -151
Overføringer annen egenkapital 8 1 776 1 713
Sum overføringer 1 736 1 562

Resultatregnskap for 2018

NORSKOG

Morselskap Konsern

(beløp i hele tusen)

Eiendeler Noter 2018 2017 2018 2017

Anleggsmidler
Immatrielle  eiendeler
Utsatt skattefordel 7 680 941 506 779
Sum immaterielle eiendeler 680 941 506 779

Varige driftsmidler
Tomter 3,10 0 0 4 827 4 827
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3,10 76 0 3 413 1 818
Sum varige driftsmidler 76 0 8 240 6 645

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 4 13 910 13 910 0 0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 0 1 000 0 1 000
Investeringer i aksjer og andeler 5 1 560 2 308 2 763 3 511
Andre fordringer 0 0 809 888
Sum finansielle anleggsmidler 15 470 17 218 3 572 5 399

Sum anleggsmidler 16 226 18 159 12 318 12 823

Omløpsmidler

Varebeholdning 10 0 0 27 710 12 505

Fordringer
Kundefordringer 6,10 3 365 3 849 87 717 77 117
Opptjent, ikke fakturert inntekt 1 105 1 269 1 105 1 269
Andre fordringer på selskap i samme konsern 6 11 669 5 483 0 0
Andre fordringer 366 111 13 362 9 373
Sum fordringer 16 505 10 712 102 184 87 759

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 12 262 5 194 13 523 6 661

Sum omløpsmidler 28 767 15 906 143 418 106 925

SUM EIENDELER 44 992 34 065 155 736 119 748

KonsernMorselskap

NORSKOG 
BALANSE PR. 31.12.2018

(beløp i hele tusen)
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Egenkapital og gjeld Noter 2018 2017 2018 2017

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Kapital 8 5 581 5 581 5 581 5 581
Eiendomsrettsfond 8 2 768 2 807 2 768 2 807
Sum innskutt egenkapital 8 349 8 388 8 349 8 388

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 23 541 21 765 44 621 27 559
Sum opptjent egenkapital 23 541 21 765 44 621 27 559

Sum egenkapital 31 890 30 153 52 970 35 947
 
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 10 8 092 533 8 092 533
Leverandørgjeld 763 652 74 805 70 161
Betalbar skatt 7 55 44 4 605 44
Skyldige offentlige avgifter 9 2 249 1 598 4 423 3 083
Gjeld til selskap i samme konsern 6 161 158 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1 781 928 10 840 9 980
Sum kortsiktig gjeld 13 102 3 913 102 766 83 801
     
Sum gjeld 13 102 3 913 102 766 83 801
 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 44 992 34 065 155 736 119 748

  
Christian Anker-Rasch Brede Bredesen Opset Carl Gustaf Rye-Florentz

Styreleder Nestleder Styremedlem

Halvor Westye Egeberg Haaken Eric Mathiesen Arne Rørå
Styremedlem Styremedlem Adm.direktør

Styret for Norskog

Oslo, 06.03.2019

Konsern
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Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2018 2017 2018 2017

Ordinært resultat før skattekostnad 2 057 2 240 21 904 6 409
Periodens betalte skatt -44 -34  -44 -34
Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler -784 0 -784 -20
Ordinære avskrivninger 11 0 710 1 339
Endring i varelager, kundefordringer og 
leverandørgjeld 595 -950 -21 161 9 182
Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 409 16 482 -1 551 2 278
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 243 17 738 -926 19 154

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 0 115
Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 1 990 0 1 990 0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -87 0 -2 305 -766
Utbetalinger ved investering i ds og ts -455 0 -455 0
Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer 0 -5 0 -5
Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 448 -5 -770 -656

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av lån 7 559 0 7 559 0
Innbetalinger fra langsiktige fordringer 1 000 0 1 000 0
Utbetalinger ved nedbetaling av lån -6 183 -20 512 0 -20 513
Brukt/tilført eiendomsrettsfondet 0 0 0 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 376 -20 512 8 559 -20 513

Netto endringer i kontanter og -ekvivalenter 7 068 -2 779 6 863 -2 015
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1 5 194 7 973 6 661 8 676
Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 12 262 5 194 13 523 6 661

NORSKOG

Kontantstrømoppstilling  1.1 - 31.12 2018

KonsernMorselskap

(beløp i hele tusen)
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NORSKOG
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2018 (beløp i hele tusen)

NOTE 1  -  REGNSKAPSPRINSIPPER  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven,  
og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder i samsvar 
med god regnskapsskikk.  
   
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og 
2 datterselskaper. Konsernregnskapet er utarbeidet som om 
konsernet var en øknomisk enhet. Transaksjoner og mellom-
værende mellom selskapene i konsernet er således eliminert. 
Kontinuitetsmetoden er benyttet ved konsolidering av alle 
datterselskapene slik at de bokførte verdiene i selskaps- 
regnskapene er videreført. Goodwill behandles som en 
residual og balanseføres med den andelen som er observert i 
oppkjøpstransaksjonen.   
   
AKSJER OG ANDELER I TILKNYTTET SELSKAP OG 
DATTERSELSKAP  
I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskaper og  
tilknyttede selskaper innarbeidet ihht. til kostmetoden.  
I konsernregnskapet er vesentlige tilknyttede selskap  
innarbeidet etter egenkapitalemetoden, øvrige tilknyttede 
selskap behandles etter kostmetoden. 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. Regningsarbeider føres løpende til inntekt.

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

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

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

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

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

PROSJEKTARBEIDER 
Regningsarbeider føres løpende til inntekt.

SKATTER  
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både 
periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til 
fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres 
eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.  
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er  
sansynlig at dnene kan bli nyttiggjort.

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

(Beløp i hele 1000)

NORSKOG
Noter til årsregnskapet 2018

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet 
og nettoført.  Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sansynlig at dnene kan bli nyttiggjort.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte modellen.

Note 2 Lønnskostnader og godtgjørelser

Tallene i oppstillingen er angitt i hele tusen
2018 2017 2018 2017

Lønninger 10 837 8 493 32 673 26 013
Arbeidsgiveravgift 1 692 1 323 5 160 4 035
Pensjonskostnader 1 018 913 2 193 1 797
Andre ytelser 319 113 1 865 1 891

13 867 10 842 41 891 33 736

Antall årsverk 12,6 10,2 46,6 38,2

Ytelser til daglig leder
Lønnskostnader 1 754
Pensjonskostnader 220
Andre godtgjørelser 11

Godtgjørelse til styret 215

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

Norskog og selskapene i konsernet er pliktige til å ha tjenestepensjonsordning ettyer lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Etablerte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til ledende ansatte eller tillitsvalgte, eller deres nærstående.

Morselskap Konsern

(Beløp i hele 1000)
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Revisor Morselskap Konsern
Honorar lovbestemt revisjon 80 186
Honorar regnskapsteknisk bistand 29 44
Annen bistand 58 101
Sum 167 331

Godtgjørelsen er eks.mva. 

Note 3 Varige driftsmidler

Morselskap
Maskiner, 
inventar

Anskaffelseskost pr 01.01. 0

Tilgang kjøpte driftsmidler 87

Avgang 0

Sum kostpris 0 0 87

Akkumulerte avskrivninger 01.01 0

Årets ordinære avskrivninger 11

Akkumulerte avskrivninger 31.12       0 0 11
Bokført verdi 31.12 0 0 76

Prosenter avskrivninger 10-33%
Konsern

Tomt
Maskiner, 
inventar

Anskaffelseskost pr 01.01. 4 827 3 772
Tilgang kjøpte driftsmidler 2 305
Avgang 0

(Beløp i hele 1000)
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og nettoført.  Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sansynlig at dnene kan bli nyttiggjort.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte modellen.
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I tillegg til deltakelse i kollektiv pensjonsordning har administrerende direktør en avtale om særskilt begrenset 
pensjon for å muliggjøre redusert stilling eller funksjon fra fylte 62 år. Pensjonsrettighetene opparbeides frem
til fylte 62 år, og utbetales i årlige like store summer de 5 påfølgende år. Det foretas løpende kostnadsføring
og avsetning til dekning av forpliktelsen. I tillegg har adm. direktør en bilordning.
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tjenestepensjon. Etablerte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til ledende ansatte eller tillitsvalgte, eller deres nærstående.

Morselskap Konsern
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NOTE 3  -  VARIGE DRIFTSMIDLER

(Beløp i hele 1000)
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Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til ledende ansatte eller tillitsvalgte, eller deres nærstående.

Revisor Morselskap Konsern
Honorar lovbestemt revisjon 80 186
Honorar regnskapsteknisk bistand 29 44
Annen bistand 58 101
Sum 167 331

Godtgjørelsen er eks.mva. 

Note 3 Varige driftsmidler

Morselskap
Maskiner, 
inventar

Anskaffelseskost pr 01.01. 0
Tilgang kjøpte driftsmidler 87
Avgang 0
Sum kostpris 0 0 87

Akkumulerte avskrivninger 01.01 0
Årets ordinære avskrivninger 11
Akkumulerte avskrivninger 31.12       0 0 11
Bokført verdi 31.12 0 0 76(Beløp i hele 1000)

NORSKOG
Noter til årsregnskapet 2018

Prosenter avskrivninger 10-33%
Konsern

Tomt
Maskiner, 
inventar

Anskaffelseskost pr 01.01. 4 827 3 772
Tilgang kjøpte driftsmidler 2 305
Avgang 0
Sum kostpris 4 827 6 077

Akkumulerte avskrivninger 01.01 0 1 954
Årets ordinære avskrivninger 0 710
Akkumulerte avskrivninger 31.12       0 2 664
Bokført verdi 31.12 4 827 3 413

Prosenter avskrivninger 0 % 10-33%

NOTE 4  -  INVESTERING I DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

(Beløp i hele 1000)
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Note 4 Investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper

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

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

Datterselskaper:
NORTØMMER AS Elverum 13 510     13 510      100 % 15 245      34 564     
Norsk Skogsertifisering AS Oslo 400          400           100 % 41             416          

13 910     13 910      

Bokført
Tilknyttede selskaper Kostpris verdi Eierandel

Morselskap:
Foran AS 3 225 0 46,70 %   
Foran Baltic SIA 455 455 50,00 %

Konsern:
Foran AS 3 225 0 46,70 %
Foran Baltic SIA 455 455 50,00 %

De tilknyttede selskapene er ikke vesentlige for konsernet og følgelig behandlet etter kostmetoden.

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

aksjer balansen
Norteak AS 263 724    kr 0,13 500           
Norwegian Forestry Group AS 300           kr 0,10 30              
Skog-Data AS 83             kr 1,00 116           
Smart Carbon AS (selskap under etablering) 6               
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Note 4 Investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper

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

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

Datterselskaper:
NORTØMMER AS Elverum 13 510     13 510      100 % 15 245      34 564     
Norsk Skogsertifisering AS Oslo 400          400           100 % 41             416          

13 910     13 910      

Bokført
Tilknyttede selskaper Kostpris verdi Eierandel

Morselskap:
Foran AS 3 225 0 46,70 %   
Foran Baltic SIA 455 455 50,00 %

Konsern:
Foran AS 3 225 0 46,70 %
Foran Baltic SIA 455 455 50,00 %

De tilknyttede selskapene er ikke vesentlige for konsernet og følgelig behandlet etter kostmetoden.

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

aksjer balansen
Norteak AS 263 724    kr 0,13 500           
Norwegian Forestry Group AS 300           kr 0,10 30              
Skog-Data AS 83             kr 1,00 116           
Smart Carbon AS (selskap under etablering) 6               

NOTE 5  -  AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER

(Beløp i hele 1000)
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Note 4 Investering i datterselskaper og tilknyttede selskaper

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

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

Datterselskaper:
NORTØMMER AS Elverum 13 510     13 510      100 % 15 245      34 564     
Norsk Skogsertifisering AS Oslo 400          400           100 % 41             416          

13 910     13 910      

Bokført
Tilknyttede selskaper Kostpris verdi Eierandel

Morselskap:
Foran AS 3 225 0 46,70 %   
Foran Baltic SIA 455 455 50,00 %

Konsern:
Foran AS 3 225 0 46,70 %
Foran Baltic SIA 455 455 50,00 %

De tilknyttede selskapene er ikke vesentlige for konsernet og følgelig behandlet etter kostmetoden.

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

aksjer balansen
Norteak AS 263 724    kr 0,13 500           
Norwegian Forestry Group AS 300           kr 0,10 30              
Skog-Data AS 83             kr 1,00 116           
Smart Carbon AS (selskap under etablering) 6               

(Beløp i hele 1000)
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Sum mor 652           

Konsern
Langsiktige aksjer mor 652           
Hovdmoen Terminal AS 67             1,5            111           
Drammensregionens Virkesterminaler AS 1 000        1 000        1 003        
Tømmerkaier AS 26             1 000        26             
Tømmerterminaler AS 125           1               64             
Sum konsern 1 856        

Langsiktige andeler Anskaffelses- Bokført
kost verdi

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

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern 
2017 2016

Andel konsernkonto bank 11 669 5 483
Fordringer inkludert i kunder 1 547 973
Sum konsernfordringer 13 216 6 456

Andel konsernkonto bank 161 158
Gjeld inkludert i leverandør 13 0
Sum konserngjeld 174 158

Note 7 Skatt
Morselskap Konsern

Resultat før skatt 2 057 21 904

NOTE 6  -  MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN

(Beløp i hele 1000)
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Sum mor 652           

Konsern
Langsiktige aksjer mor 652           
Hovdmoen Terminal AS 67             1,5            111           
Drammensregionens Virkesterminaler AS 1 000        1 000        1 003        
Tømmerkaier AS 26             1 000        26             
Tømmerterminaler AS 125           1               64             
Sum konsern 1 856        

Langsiktige andeler Anskaffelses- Bokført
kost verdi

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

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern 
2017 2016

Andel konsernkonto bank 11 669 5 483
Fordringer inkludert i kunder 1 547 973
Sum konsernfordringer 13 216 6 456

Andel konsernkonto bank 161 158
Gjeld inkludert i leverandør 13 0
Sum konserngjeld 174 158

Note 7 Skatt
Morselskap Konsern

Resultat før skatt 2 057 21 904
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NOTE 7  -  SKATT

(Beløp i hele 1000)
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Sum mor 652           

Konsern
Langsiktige aksjer mor 652           
Hovdmoen Terminal AS 67             1,5            111           
Drammensregionens Virkesterminaler AS 1 000        1 000        1 003        
Tømmerkaier AS 26             1 000        26             
Tømmerterminaler AS 125           1               64             
Sum konsern 1 856        

Langsiktige andeler Anskaffelses- Bokført
kost verdi

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

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern 
2017 2016

Andel konsernkonto bank 11 669 5 483
Fordringer inkludert i kunder 1 547 973
Sum konsernfordringer 13 216 6 456

Andel konsernkonto bank 161 158
Gjeld inkludert i leverandør 13 0
Sum konserngjeld 174 158

Note 7 Skatt
Morselskap Konsern

Resultat før skatt 2 057 21 904

(Beløp i hele 1000)
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Inntektsført konsernbidrag 0 0
Permanente forskjeller -1 072 -1 052
Endringer midlertidige forskjeller 92 58
Skattemessig resultat før konsernbidrag 1 076 20 910
Mottatt konsernbidrag
Anvendt fremførbart underskudd -1 076 -1 129
Årets skattegrunnlag 0 19 781

Overskudd i NORSKOG går i sin helhet mot tidligere års fremførbare underskudd

23% skatt 0 4 550

Årets skattekostnad består av:
Formuesskatt 55 55
For lite avsatt skatt tidligere år 4 4
Årets betalbare skatt på inntekt 0 4 550
Sum 59 4 609
Endring utsatt skatt 261 273
Total skattekostnad 320 4 882

Betalbar skatt i balansen:
Formuesskatt 55 55
Årets betalbare skatt på inntekt 0 4 550
Skyldig betalbar skatt (+)/til gode(-) 55 4 605

Spesifikk grunnlag utsatt skatt morselskap:  31.12  01.01 Endring

Varige driftsmidler -45 -69 24
Kundefordringer -50 -50 0
Regnskapsmessige avsetninger -1 746 -1 630 -116
Sum midlertidige forskjeller -1 841 -1 749 -92
Skattemessig fremførbart underskudd -1 264 -2 341
Grunnlag beregning utsatt skatt -3 105 -4 090

Utsatt skattefordel 22%/23% -680 -941

(Beløp i hele 1000)

NORSKOG
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Spesifikk grunnlag utsatt skatt konsern:  31.12  01.01 Endring

Varige driftsmidler 1 538 1 428 110
Kundefordringer -835 -784 -51
Regnskapsmessige avsetninger -1 746 -1 630 -116
Sum midlertidige forskjeller -1 044 -986 58
Skattemessig fremførbart underskudd -1 272 -2 402
Grunnlag beregning utsatt skatt -2 316 -3 388

Utsatt skattefordel 22%/23% -506 -779

Note 8 Egenkapital

Morselskap Kapital Eiendoms- Annen Sum 
rettsfond egenkapitalegenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 5 581 2 807 21 765 30 153
Årsresultat -39 1 776 1 736
Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 768 23 541 31 890

Konsern Kapital Eiendoms- Annen Sum 
rettsfond egenkapitalegenkapital

Egenkapital pr. 01.01 5 581 2 807 27 559 35 947
Årsresultat -39 17 062 17 022
Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 768 44 621 52 970

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

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

Varige driftsmidler 1 538 1 428 110
Kundefordringer -835 -784 -51
Regnskapsmessige avsetninger -1 746 -1 630 -116
Sum midlertidige forskjeller -1 044 -986 58
Skattemessig fremførbart underskudd -1 272 -2 402
Grunnlag beregning utsatt skatt -2 316 -3 388

Utsatt skattefordel 22%/23% -506 -779

Note 8 Egenkapital

Morselskap Kapital Eiendoms- Annen Sum 
rettsfond egenkapitalegenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 5 581 2 807 21 765 30 153
Årsresultat -39 1 776 1 736
Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 768 23 541 31 890

Konsern Kapital Eiendoms- Annen Sum 
rettsfond egenkapitalegenkapital

Egenkapital pr. 01.01 5 581 2 807 27 559 35 947
Årsresultat -39 17 062 17 022
Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 768 44 621 52 970

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



29

NORSKOG
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2018 (beløp i hele tusen)

NOTE 8  -  EGENKAPITAL

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

Varige driftsmidler 1 538 1 428 110
Kundefordringer -835 -784 -51
Regnskapsmessige avsetninger -1 746 -1 630 -116
Sum midlertidige forskjeller -1 044 -986 58
Skattemessig fremførbart underskudd -1 272 -2 402
Grunnlag beregning utsatt skatt -2 316 -3 388

Utsatt skattefordel 22%/23% -506 -779

Note 8 Egenkapital

Morselskap Kapital Eiendoms- Annen Sum 
rettsfond egenkapitalegenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 5 581 2 807 21 765 30 153
Årsresultat -39 1 776 1 736
Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 768 23 541 31 890

Konsern Kapital Eiendoms- Annen Sum 
rettsfond egenkapitalegenkapital

Egenkapital pr. 01.01 5 581 2 807 27 559 35 947
Årsresultat -39 17 062 17 022
Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 768 44 621 52 970

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

NOTE 9  -  BUNDNE MIDLER

(Beløp i hele 1000)

NORSKOG
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Note 9 Bundne midler
Morselskap Konsern

Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler 561 1 717

Eiendomsrettsfondet er pr 31.12.2018 på 2 768. Eiendomsrettsfondet har egne vedtekter og disponeres 
av styret.

Note 10 Pantstillelser og garantier

Morselskap Konsern Pant
Gjeld til kredittinstitusjoner 8 092 8 092 28 000

Gjeld sikret ved pant
Valutafasilitetskonto 284 3 834 28 000
Fasilitetskonto -8 376 -3 301 28 000
Sum -8 092 533

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet
Varelager 27 710
Driftstilbehør 3 413
Kundefordringer 3 849 87 717
Tomt 4 827
Sum 3 849 123 668

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

(Beløp i hele 1000)
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Sum mor 652           

Konsern
Langsiktige aksjer mor 652           
Hovdmoen Terminal AS 67             1,5            111           
Drammensregionens Virkesterminaler AS 1 000        1 000        1 003        
Tømmerkaier AS 26             1 000        26             
Tømmerterminaler AS 125           1               64             
Sum konsern 1 856        

Langsiktige andeler Anskaffelses- Bokført
kost verdi

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

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern 
2017 2016

Andel konsernkonto bank 11 669 5 483
Fordringer inkludert i kunder 1 547 973
Sum konsernfordringer 13 216 6 456

Andel konsernkonto bank 161 158
Gjeld inkludert i leverandør 13 0
Sum konserngjeld 174 158

Note 7 Skatt
Morselskap Konsern

Resultat før skatt 2 057 21 904

NOTE 10  -  PANTSTILLELSER OG GARANTIER

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

Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler 561 1 717

Eiendomsrettsfondet er pr 31.12.2018 på 2 768. Eiendomsrettsfondet har egne vedtekter og disponeres 
av styret.

Note 10 Pantstillelser og garantier

Morselskap Konsern Pant
Gjeld til kredittinstitusjoner 8 092 8 092 28 000

Gjeld sikret ved pant
Valutafasilitetskonto 284 3 834 28 000
Fasilitetskonto -8 376 -3 301 28 000
Sum -8 092 533

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet
Varelager 27 710
Driftstilbehør 3 413
Kundefordringer 3 849 87 717
Tomt 4 827
Sum 3 849 123 668

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

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

Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler 561 1 717

Eiendomsrettsfondet er pr 31.12.2018 på 2 768. Eiendomsrettsfondet har egne vedtekter og disponeres 
av styret.

Note 10 Pantstillelser og garantier

Morselskap Konsern Pant
Gjeld til kredittinstitusjoner 8 092 8 092 28 000

Gjeld sikret ved pant
Valutafasilitetskonto 284 3 834 28 000
Fasilitetskonto -8 376 -3 301 28 000
Sum -8 092 533

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet
Varelager 27 710
Driftstilbehør 3 413
Kundefordringer 3 849 87 717
Tomt 4 827
Sum 3 849 123 668

Til sikkerhet for alt ansvar selskapet har eller måtte få til kredittinstitusjonene stilles overnevnte eiendeler 
som sikkerhet pålydende kr 28 000 000. Det er i tillegg stilt selvskyldnerkausjon fra Nortømmer AS og 
Norsk Skogsertifisering AS, pålydende kr 28 000 000 til sikkerhet for fasilitetskonto og valutafasilitets-konto 
tilknyttet avtale om Cash Pool i konsernet.
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NOTE 11  -  TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER
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Note 11 Transaksjoner med nærstående parter

Salg av varer og tjenester 2018 2017
Nortømmer AS (administrative tjenester og næringspolitisk bidrag) 4 307 3 582
Norsk Skogsertifisering AS 182 231

Note 12 Næringspolitisk bidrag

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

Note 13 Inntekter

Morselskap Konsern
Spesifikasjon av salgsinntekter 2 018 2 017 2 018 2 017

Tømmersalg 0 0 866 173 719 041
Andre salgsinntekter 0 0 249 472 225 311
Transportinntekt 0 0 47 729 28 560
Salgsinntekter 0 0 1 163 375 972 912

Konsernets og NORSKOGs inntekter er i det alt vesentlige knyttet til innenlandsk omsetning.

NOTE 12  -  NÆRINGSPOLITISK BIDRAG

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

Salg av varer og tjenester 2018 2017
Nortømmer AS (administrative tjenester og næringspolitisk bidrag) 4 307 3 582
Norsk Skogsertifisering AS 182 231

Note 12 Næringspolitisk bidrag

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

Note 13 Inntekter

Morselskap Konsern
Spesifikasjon av salgsinntekter 2 018 2 017 2 018 2 017

Tømmersalg 0 0 866 173 719 041
Andre salgsinntekter 0 0 249 472 225 311
Transportinntekt 0 0 47 729 28 560
Salgsinntekter 0 0 1 163 375 972 912

Konsernets og NORSKOGs inntekter er i det alt vesentlige knyttet til innenlandsk omsetning.

NOTE 13 - INNTEKTER

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

Salg av varer og tjenester 2018 2017
Nortømmer AS (administrative tjenester og næringspolitisk bidrag) 4 307 3 582
Norsk Skogsertifisering AS 182 231

Note 12 Næringspolitisk bidrag

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

Note 13 Inntekter

Morselskap Konsern
Spesifikasjon av salgsinntekter 2 018 2 017 2 018 2 017

Tømmersalg 0 0 866 173 719 041
Andre salgsinntekter 0 0 249 472 225 311
Transportinntekt 0 0 47 729 28 560
Salgsinntekter 0 0 1 163 375 972 912

Konsernets og NORSKOGs inntekter er i det alt vesentlige knyttet til innenlandsk omsetning.
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§ 1 FORETAK
NORSKOG er en forening med vekslende kapital og 
medlemstall.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stiftet 24. august 1950  •  Vedtatt 21. april 2006

35



36 37

STYREVERV
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

TILLITSVALGTE I 2018

NAVN
Christian Anker-Rasch
Brede Bredesen Opset
Haaken Eric Mathiesen
Halvor Westye Egeberg
Carl Gustaf Rye-Florentz
Leopold A. Løvenskiold
Maria Boström

KOMMUNE
Halden
Grue
Hurdal
Kongsvinger
Bærum
Skien
Drammen

STYRET hadde følgende sammensetning:

Leder Anne Gjerlaugsen Delphin
Carl Otto Løvenskiold
Anders Børstad

Kongsvinger
Bærum
Verdal

VALGKOMITEEN hadde følgende sammensetning:

Hedmark
Styreleder

Midt-Norge
Styreleder

Telemark-Agder
Styreleder

Vestfold/Buskerud/Oppland
Styreleder

Østfold/Akershus
Styreleder

Halvor Westye Egeberg
Per Sjølie
Brede Bredesen Opset

Per Hembre
Eilif Peder Folstad
Anders Børstad
Fridthjof Plahte

Sten Roger Thorstensen
Trond Rinde
Anders Skorstøl

Sven Brun
Erich Mons Mathiesen
Olav Bjørnli

Fredrik Gedde
Anders Chr. Haneborg
Inger Johanne Gabrielsen
Gisle A. Unum

Kongsvinger
Åmot
Grue

Meråker
Grong
Verdal
Bindal

Skien
Drangedal
Gjerstad 

Ringerike
Hurum
Hof

Aurskog-Høland
Aurskog-Høland
Aremark
Våler

DISTRIKTSSTYRENE hadde følgende sammensetning:
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REPRESENTASJON I 2018

DET NORSKE SKOGSELSKAP,
REPRESENTANTSKAPET:
Arne Rørå

EIDSVOLD VÆRKS SKOGPRIS:
Erling Bergsaker

NIBIO:
Arne Rørå (styremedlem)

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

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

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

NORWEGIAN FORESTRY GROUP AS:
Erling Bergsaker (styremedlem)

SKOGKURS:
Benthe E. Løvenskiold (nestleder)
Yngve Holth (vara)

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

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

FORAN BALTIC SIA:
Arne Rørå (styreleder)

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

SKOGBRUKETS LANDSFORENING:
Arne Rørå (styremedlem)

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

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

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

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

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

STYRET FOR PEFC NORGE:
Erling Bergsaker

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

VELG SKOG:
Arne Rørå (styremedlem)

MARKARÅDET:
Rolf Hatlinghus (rådsmedlem)

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

TØMMERTERMINALER AS:
Tommy Anderson (styremedlem)

TØMMERKAIER AS
Tommy Anderson (styremedlem)



ANSATTE NORSKOG

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

Aamodt, Ola Westby Skogkonsulent 480 04 173 ola.aamodt@norskog.no

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

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

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

Jacobsen, Kristine Konsulent 416 61 267 kristine.jacobsen@norskog.no

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

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

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

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

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

Venn, Line Kommunikasjonssjef (fra 1/5-2019) 930 97 133 line.venn@norskog.no

Ødegård, Erik Skogkonsulent 993 59 264 erik.odegard@norskog.no

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

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

ANSATTE NORTØMMER

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

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

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

912 42 980 karin.bang@nortommer.no

Bang, Aashild Skogkulturkoordinator Buskerud 469 21 523 aashild.bang@nortommer.no

Bøgseth, Jon Eilert Virkeskjøper - Trøndelag 959 41 415 jon.eilert.bogseth@nortommer.no

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

Eriksen, Arvid Virkeskjøper - Sør-Trøndelag 903 60 163 arvid.eriksen@nortommer.no

Erlandsson, Ulf
Regionssjef Akershus, Østfold, Hedmark sør.  
Virkeskjøper - Kongsvinger, Eidskog og Odalen

948 33 665 ulf.erlandsson@nortommer.no
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ANSATTE NORTØMMER

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

Esbjørnsen, Joakim Virkeskjøper - Mjøsregionen 952 83 043 joakim.esbjornsen@nortommer.no

Esbjørnsen, Knut
Regionssjef i Buskerud, Oppland, Midt-Norge  
og Møre

907 45 289 knut.esbjornsen@nortommer.no

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

Fougner, Andreas Skogkulturkoordinator Oppland og Hedmark 916 39 637 andreas.fougner@nortommer.no

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

Fønhus, Arne Evjen
Virkeskjøper - nordre Gjøvik, Valdres og  
Nordre Land

480 87 493 arne.evjen.fonhus@nortommer.no

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

Granskogen, Håvard
Virkeskjøper - Gudbrandsdalen og nord for 
Mjøsbrua

959 46 661 haavard.granskogen@nortommer.no

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

911 90 701 endre.granum@nortommer.no

Gundersen, Lloyd
Distriktsansvarlig og virkeskjøper i Vest-Agder  
og Aust-Agder 

413 20 032 lloyd.gundersen@nortommer.no

Harestad, Gunvor Krogh
Skogkulturkoordinator Rogaland og Agder, 
og transportkoordinator Vestlandet

976 75 001 gunvor.krogh.harestad@nortommer.no

Herland, Erling
Logistikkansvarlig - Massevirke og 
sagtømmer - Kjøperprislister

915 18 443 erling.herland@nortommer.no

Hetle, Bent Arne Virkeskjøper - Sogn og Fjordane og Sunnmøre 951 33 354 bent.arne.hetle@nortommer.no

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

Houmb, Merete
Oppgjørsansvarlig, skogavgift, 
og 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

Jacobsen, Kristine Skogkulturkoordinator Hordaland 446 61 267 kristine.jacobsen@nortommer.no

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

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

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

Koht-Nordbye, Øystein
Virkeskjøper - indre Østfold, Rakkestad, Eidsberg, 
Trøgstad og Marker

913 96 691 oystein.koht.nordbye@nortommer.no

Kvale, Knut
Virkeskjøper og skogkulturkoordinator -                       
Buskerud og Vestfold

997 02 989 knut.kvale@nortommer.no
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ANSATTE NORTØMMER

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

Kveseth, Ole H Løvenskiold
Skogkulturkoordinator - Hedmark                      
Utsyning stamblokk

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

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

Kårstad, Tom Kristian 
Hestad

Virkeskjøper og skogkulturkoordinator i Sogn 
og Fjordane

994 41 514 tom.kristia.karstad@nortommer.no

Langdalen, Eva Kontor/resepsjon 472 37 409 eva.langdalen@nortommer.no

Laugaland, Audun Virkeskjøper - Rogaland 971 23 739 audun.laugalad@nortommer.no

Lilleeng, Nina Therese Miljø- og kvalitetssjef 976 16 568 nina.lilleeng@nortommer.no

Løfsgaard, Pål Arne Virkeskjøper - Odalen og Nes 481 84 106 pal-arne.lofsgaard@nortommer.no

Manger, Jens
Regionssjef Rogaland, Hordaland, Sogn og 
Fjordane. Virkeskjøper - Hordaland 

480 52 228 jens.manger@nortommer.no

Mathiesen, Magdalene Lærling i Buskerud 468 48 879 magdalene.mathiesen@nortommer.no

Melum, Knut Jacobsen Markedskonsulent 948 96 007 knut.melum@nortommer.no

Nesthorne, Erik
Virkeskjøper - Buskerud og Vestfold, Drammens-
fjorden, Numedal-Eiker, Drammen-Kongsberg

900 93 219 erik.nesthorne@nortommer.no

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

Rudstaden, Gitte Nilsen Logistikkleder 952 89 358 gitte@nortommer.no

Røiseland, Torstein
Virkeskjøper Kristiansand, Søgne, Sogndalen, 
Mandal og Lindesnes

907 03 424 torstein.roiseland@ortommer.no

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

Simonsen, Kjetil Virkeskjøper - Aurskog Høland 926 39 173 kjetil.simonsen@nortommer.no

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

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

Storebø, Marte Skogkulturkoordinator i Hordaland 415 70 853 marte.storebo@nortommer.no

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

Sæhlie, Lars
Tømmerkonsulent - Virkeskontrakter                                 
Ansvarlig bioenergi og GIS

909 45 406 lars.sehlie@nortommer.no

Tvengsberg, Henrik Virkeskjøper - Grue og Kongsvinger 468 87 578 henrik.tvengsberg@nortommer.no

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

Besøksadresse:
NORSKOG
Lilleakerveien 31, oppgang B
0283 OSLO

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

KONTAKTINFORMASJON

Post, faktura og besøksadresse:
NORTØMMER AS
Jegerstien 18
2406 ELVERUM

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

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

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

Tilknyttede selskaper:

Konsulentavdeling Administrasjon Næringspolitisk avdeling

NORTEAK AS
(<5 %)

Norwegian Foresty
Group AS (17,1 %)

(sekretariat)

NORTØMMER AS
(100 %)

Norsk  
skogsertifisering AS

(100 %)

FORAN AS
(46,7 %)

NORTEAK AS
(Nicaragua) 

(100 %)

Drammensregionens 
Virkesterminaler AS 

(25 %)

Hovdmoen
Tømmerterminal AS 

(67 %)

Tømmer- 
kaier AS 
(26 %)

Tømmer- 
terminaler AS 

(12,5 %)

FORAN 
Norge AS
(100 %)

FORAN 
BALTIC SIA 

LATVIA 
(50 %)
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Foto: Jostein Byhre Bardsen
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Årsmelding

2018

www.norskog.no
(+47) 481 71 000

firmapost@norskog.no

D
esign og trykk: Flisa Trykkeri AS


