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KLIMA – EN ALVORLIG MULIGHET FOR SKOGBRUKET!
«Alt som kan lages av olje kan også lages av tre», sier vi skog-
brukere med stolthet over egen råvare. Dette stemmer når 
det gjelder de fleste type produkter. Olje og gass har tross  
alt sitt utgangspunkt i organisk materiale, brutt ned og  
omdannet over mange millioner år. Utsagnet er ikke like  
korrekt når det gjelder volum. Det er rett og slett ikke nok 
trær i verden til å erstatte all olje, men det er heldigvis ikke 
skogen alene som skal skape fornybarsamfunnet. Mange 
ulike råvarer og energikilder skal bidra, men ikke alle har like 
bred anvendelse som skog. Det som er viktig for oss er at 
råvarer fra skogen benyttes der de gir størst klimaeffekt og 
verdiskaping, og helst der de inngår i norske verdikjeder. 
En slik utvikling kan vi ikke detaljstyre, den kommer som en 
funksjon av politiske rammevilkår og markedsmekanismer. 

Parisavtalen fra 2015 er den første rettslig bindende klima- 
avtale. Norge har gjennom denne avtalen forpliktet seg til å 
redusere utslippene av klimagasser med minst 40% innen 
2030 sammenliknet med 1990. FNs 17 bærekraftsmål er 
tilknyttet den såkalte 2030-agendaen.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene 
innen 2030. Flere av de 17 målene handler om å bekjempe 
klimaproblemet. Skogbruket er, sammen med resten av  
verdikjeden skog, et viktig virkemiddel for å nå flere av 
målene. NORSKOG støtter opp om FNs bærekraftsmål og 
legger oppnåelse av disse til grunn for vår strategi og vårt 
arbeid.
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Vi som skogeiere kan bidra til klimaarbeidet ved å øke til-
gangen til råvare fra skogen.  Det er et paradoks at samtidig 
som klimaendringene løftes frem som vår tids største 
utfordring, og forskningen viser at et aktivt skogbruk er et 
viktig virkemiddel i arbeidet med å redusere global 
oppvarming, avtar karbonbindingen i de norske skogene.  
Karbonbindingen synker fordi tilveksten har flatet ut og til en 
viss grad avtatt.

ET AKTIVT SKOGBRUK ER GODT FOR KLIMAET 
– NÅ MÅ VI ØKE PRODUKSJONEN!
I en rapport utgitt av NIBIO basert på tall for perioden 2010 
til 2016 fremkommer det at 22 % av det arealet som ble 
kontrollert for foryngelse ikke oppfylte kriteriene for over-
holdelse av foryngelsesplikten. For 38 % av det snauhogde 
arealet som ble kontrollert i samme periode vurderte 
kontrollørene at framtidig tetthet i bestandet vil ligge på et 
nivå under anbefalt planteantall. De siste årene viser 
plantesalget en markant økning, men det er fremdeles 
arealer som ikke er tilfredsstillende forynget. 

Det er ulike årsaker til at skogen ikke er tilfredsstillende  
forynget etter 3 år. Noen venter lengre enn før for å redusere 
avgang av planter pga. snutebiller, andre omdisponerer skog 
til beite. Det er en realitet at en del arealer omdisponert til 
beite ikke er reell, og arealene gror til med kratt. Selv om dette 
problemet først og fremst er skogeiers ansvar, så har også 
offentlig forvaltning et ansvar. Kommunene er pliktige til å 
følge opp foryngelsesplikten. Fylkesmennenes forvaltnings- 
kontroll av kommunene viser at kommunene ikke prioriterer 
nok innsats for å sikre tilfredsstillende foryngelse. Kommunen 

har sanksjonsmuligheter som planting for skogeiers regning 
eller tvangsmulkt. Historikken viser imidlertid at kommunene 
i svært liten grad har benyttet de juridiske sanksjonsmulig- 
hetene som er hjemlet i skogloven. Denne type brudd på 
skogloven får i dag ikke konsekvenser. Hvorfor det er slik 
er uklart, men noe av årsaken finnes nok i nedbygging av 
kapasitet og kompetanse i skogforvaltningens førstelinje, de 
kommunale skogbrukssjefene.

I tillegg til at manglende foryngelse reduserer karbonopptak 
og verdiskaping, rammer det hele skogbrukets omdømme - 
også de som gjør en utmerket jobb.  NORSKOG er opptatt av 
dette temaet og vi har derfor arbeidet med å få en strengere 
praktisering av foryngelsesplikten. NORSKOG støtter at  
forvaltningen tar i bruk de virkemidlene man har etter skog- 
loven for å sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst.  
I noen tilfeller hevdes det at økonomi er årsaken til at arealer 
ikke forynges. NORSKOG mener derfor at man må vurdere å 
øke minstesatsen på skogfond for å sikre investeringer. 

NORSKOG og NORTØMMER har et ansvar for å bidra til økt 
foryngelse og vi har derfor intensivert vår egen innsats innen 
dette området. Styret er godt fornøyd med å se at vi lykkes, 
og at NORTØMMERs salg av planter økte fra 3,9 mill. i 2018 
til 5,3 mill. i 2019. Manglende ungskogpleie er en minst like 
stor utfordring som manglende planting, og fører til at vi 
ikke får den kvalitetsskogen i fremtiden som vi kunne hatt. 
NORTØMMER økte ungskogpleiearealet fra ca. 15 000 dekar 
i 2018 til 20 000 dekar i 2019, en positiv utvikling, men 
behovet er langt større.

I 2019 utga FNs naturpanel en rapport om naturens tilstand. 
Denne viser et dramatisk tap av arter grunnet en fordobling 
av verdens befolkning siste 50 år med tilhørende økt forbruk 
og ikke-bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre. 
Rapporten konkluderer med at menneskelig aktivitet truer 
eksistensen til 1 million arter. Blant mange årsaksforhold vises 
det til at avskoging er en betydelig bidragsyter. Ved at man 
også omtaler denne avskogingsvirksomheten som skogbruk, 
benyttes skogbruksterminologi i rapporten. I kjølvannet av 
denne rapporten arbeides det med et internasjonalt ramme- 
verk for å ta vare på natur, og norske myndigheter inngår i 
dette samarbeidet. NORSKOG ser dette som et viktig arbeid, 
men selv om utfordringene er globale så må tiltakene tilpasses 
lokale forhold. Krav og virkemidler rettet mot å ta vare på 
mangfoldet i regnskog er ikke nødvendigvis riktige for Norge. 
I Norge avskoges det 50 000 dekar hvert år. Dette skyldes i 
det alt vesentlige ikke skogbrukets virksomhet, men  
omdisponering av arealer fra skog til noe annet. Løsningen 
på problemet ligger ikke i det lovverket som regulerer  
skogbruket, men i plan- og bygningsloven. Globale krav om 
verneprosenter kan være kontraproduktive for det norske 
klimaarbeidet. En av våre viktigste oppgaver er å øke skog- 
produksjonen, ikke redusere den gjennom vern. Vi skal 
selvfølgelig verne viktig natur i Norge, men vernet må være 
faglig forsvarlig. En verneprosess basert på populisme og ikke 
et solid miljøfaglig grunnlag vil undergrave fremtidig miljø- 
arbeid.  Dette er den viktigste årsaken til at NORSKOG har 
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engasjert seg mot etablering av en nasjonalpark i Østmarka.

Miljødirektoratet gjorde en «faglig vurdering av hvorvidt 
Østmarka tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til nasjonal- 
park» i mars 2019. For å etterleve lovens krav til urørthet for 
nasjonalparker, hevdet direktoratet at «tilbakeføring av veier 
og damanlegg er en viktig forutsetning for en eventuell 
nasjonalpark i Østmarka». Og at: «Utgangspunktet for et slikt 
verneområde vil være de to eksisterende naturreservatene og 
inntilliggende arealer.» Daværende Klima- og miljøminister 
Elvestuen gikk imot kriteriene hans eget direktorat stilte, med 
utgangspunkt i loven, som forutsetninger for en eventuell 
nasjonalpark i Østmarka, 

NORSKOG er med dette bekymret for at lovgrunnlaget for 
vern ikke ligger fast. Vi må forutsette at skogvern baserer seg 
på faglig begrunnede vurderinger slik at vi kan ha tillit til at 
det er de beste områdene som faktisk vernes med skatte- 
betalernes penger. Derfor er vi opptatt av at oppdraget Miljø-
direktoratet nå har fått, fører til en grundig gjennomgang 
av grunnlaget for et eventuelt vedtak om nasjonalpark. 
NORSKOG mener noe annet vil svekke tilliten til og forutsigbar- 
heten i verneprosessene regjeringen gjennomfører etter 
vedtaket om 10 % skogvern. Prosessen i Østmarka må ikke bli 
basert på et politisk og populistisk ønske om vern i nærheten 
av Oslo, men ene og alene på faglig begrunnede kriterier 
rotfestet i Naturmangfoldloven.

NORSKOG minner også om at hvis man faktisk velger å følge 
Miljødirektoratets anbefaling om å inkludere de to reservatene 
som ser ut til å måtte til for å gi hele prosjektet noen form 
for troverdighet, vil man ved å vedta en nasjonalparkstatus, 

nedgradere vernestatusen på de to viktige områdene. Slik får 
man et svakere vern i områdene som faktisk har den største 
verneverdien i Østmarka.

NORSKOG er imidlertid fornøyde med at det understrekes at 
et eventuelt vern på privat grunn i området skal skje frivillig, 
i tråd med regjeringens egen Granavolden-plattform. 

VERNETS BETYDNING FOR RÅVARER TIL DET 
GRØNNE SKIFTET
I Granavolden-plattformen står det at vern av skog skal 
gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige 
konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag 
til det grønne skiftet. NORSKOG har tidligere berømmet 
regjeringen for denne presiseringen av vernet. Vi savner 
imidlertid konkret oppfølging av temaet. Vi mener at det 
som en naturlig konsekvens av denne politikken bør innføres 
krav til at det i forbindelse med alt vern av skog i Norge må 
gjennomføres en konsekvensanalyse. Denne bør si noe om 
vernets betydning for avvirkning og råvaretilgang til industri 
med særlig vekt på konsekvenser for lokal industri. NORSKOG 
mener dette vil gjøre det enklere å oppfylle ambisjonene om 
vern av skog med minst mulig negative konsekvenser for 
næring og samfunn. 

FNs klimapanel kom også med en rapport i 2019. Her kommer 
det fram at vi må gjøre store endringer i hvordan vi bruker 
arealer for å holde oppvarmingen på jorda under 1,5 grader. 
Mindre kjøtt og mer skog er blant hovedkonklusjonene. 
For å binde mer CO2 trengs det mer skog, mye mer skog. 
Forskerne bak rapporten beregnet at verdens skogarealer 
må øke med minst 7,5 millioner kvadratkilometer innen år 



6 7

2100. Det tilsvarer et område omtrent like stort som Australia. 
I tillegg beregner de at vi vil trenge et areal på 5 millioner 
kvadrat-kilometer, tilsvarende halve USA, for å produsere 
bioenergi. NORSKOG mener det er en utfordring at klima- 
debatten bærer preg av «not in my backyard». Vi skal plante 
mer skog og bruke treslag som gir høy karbonbinding, men 
vi skal ikke plante nye arealer i Norge og i iallfall ikke bruke 
sitkagran som på riktige arealer gir den absolutt høyeste 
volumproduksjonen og karbonbindingen. Vi må ta i bruk 
mer fornybar energi, men vi vil ikke ha vindmøller der vi bor. 
Denne type holdninger er krevende for skogbruket. Tross alt 
er 40% av Norge dekket av skog og berører nærområdet til 
svært mange mennesker.

Klimakur 2030 er en rapport utgitt av Miljødirektoratet og 
flere andre offentlige etater på oppdrag fra regjeringen.  
Rapporten kom i starten av 2020 og analyserer potensialet  
for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser 
med 50 % innen 2030. Rapporten er en utredning av tiltak 
som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen 
arealbruk. Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter utslipp fra blant 
annet transport, landbruk, avfall, bygg og anlegg.

Klimakur 2030 drøfter i denne sammenheng hva som kan 
gjøres for å øke tilveksten og dermed karbonbindingen i  
skogen. Rapporten peker i denne sammenheng på at et 
aktivt skogbruk må være løsningen.  Rapporten fokuserer 
spesielt på tiltak som kan realiseres raskt. Det er slik som 
skogplanteforedling, foryngelse med riktige treslag som tar 

hensyn til både naturmangfold og ønske om økt karbon- 
opptak, høy tetthet ved foryngelse, ungskogpleie, riktig 
hogsttidspunkt, nitrogengjødsling av skog, og planting av 
skog på nye arealer. Det konkluderes med at de omtalte  
tiltakene vil gi akseptable effekter for naturmangfold og 
andre miljøverdier dersom de gjennomføres i tråd med  
anbefalte miljøkriterier.  Det pekes også på andre skog- 
relaterte tiltak som økt bruk av biodrivstoff og innblanding av 
biokull i jord for å lagre karbon.

Etter NORSKOGs mening gir Klimakur 2030 et godt grunnlag 
for en skog- og miljøpolitikk hvor skogbruket har en sentral 
plass. NORSKOG vil påpeke behovet for langsiktige og stabile 
rammevilkår for en så langsiktig næring som skogbruket. 

Regjeringen utga også i meldingsåret strategiplanen «Skog 
og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling». Strategien 
skal øke forskning- og innovasjonsinnsats for å stimulere 
etterspørselen etter grønne, trebaserte produkter. Strategien 
har ført til at Landbruks- og matdepartementet etablerte et 
forum for dialog mellom skog- og trenæringen, relevante 
forskings- og utdanningsmiljø og sentrale virkemiddelaktører. 
Dette er noe NORSKOG tidligere har etterlyst. Vi har også 
ønsket at andre departement skal involveres i prosessen 
fordi rammevilkår og utviklingsmuligheter for skognæringen 
fastsettes av en rekke andre departement. Dette gjelder 
Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- 
og miljødepartementet, for å nevne noen.  Skal man klare å  
utnytte skogressursenes potensial til en bærekraftig 
samfunnsutvikling, grønn omstilling av økonomien og 
etablering av nye fremtidsrettede og lønnsomme arbeids- 
plasser, er det helt nødvendig at vi får en målrettet tverr- 
sektoriell nærings-, skatte-, og miljøpolitikk. Utviklingen går 
unektelig raskere hvis alle sektorer drar i samme retning. 
Dette gjelder ikke bare produksjon av trebaserte produkter, 
men også andre områder innen forvaltning av en skog- 
eiendom. Som eksempel mener styret at Klima- og  
miljødepartementets rovdyrforvaltning står i grell kontrast 
til Landbruks- og matdepartementets innsats for å øke 
verdiskaping basert på jakt.  

NORSKOG mener at det er et godt prinsipp å feie for egen 
dør før man peker på andre. Skogen kan bidra i klimasam-
menheng, vi driver et bærekraftig skogbruk, men vi kan 
fremdeles gjøre mer for at vår næring skal bli enda grønnere. 
I dag er det krav til innblanding av 20% biodrivstoff i diesel 
som forbrukes i personbiler, men ikke i den avgiftsfrie dieselen 
som benyttes av skogs- og anleggsmaskiner. Det ville vært 
bra både for miljøet og skogbrukets omdømme om vi kunne 
innføre bruk av avansert biodrivstoff i den maskinparken som 
arbeider i verdikjeden skog. NORSKOGs konsulentavdeling 
har derfor sammen med partnere gjennomført et utviklings- 
prosjekt hvor det er testet ut bruk av 100 % biodrivstoff på 
skogsmaskiner. Konklusjonen var at det ikke er noen negativ 
konsekvens for driftsstabilitet eller slitestyrke, men kostnaden 
øker. Prisen øker med 3 kr/l drivstoff eller ca. 5-6 kr/m3. Ved et 
innblandingskrav på 20 % øker kostnaden med ca. 1 kr/m3. 
Dette er i seg selv ikke skremmende, men det er viktig at 
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vi får innført dette på en måte som ikke endrer konkurransen 
mellom aktørene i bransjen. Det er vanskelig å se for seg  
en løsning kun for skogbruket, det må tross alt være mulig  
å få kjøpt ferdig blandet avgiftsfri diesel med en andel  
biodrivstoff. Et innblandingskrav bør helst omfatte hele 
anleggsmaskin-sektoren. Det vil forbause NORSKOG om ikke 
et slikt innblandingskrav kommer og da har man mye å vinne 
på å innføre det selv, ikke minst omdømmemessig. I tillegg 
er vi da med på å skape marked for avansert biodrivstoff fra 
trevirke.

EIENDOMSRETTEN UTFORDRES
Eiendomsrettsfondet disponeres av styret og skal kunne 
benyttes til å støtte grunneier i rettstvister som har stor  
betydning for eiendomsretten. NORSKOG har valgt å støtte 
tre saker av prinsipiell karakter i 2019. Alle sakene har som 
formål å styrke eiendomsretten eller unngå avgrensning av 
denne retten. 

Samfunnet stiller stadig større krav til kunnskapsgrunnlag 
og at arealbruk skal styres gjennom planer og regler. Dette 
utfordrer eiendomsretten både ved at særlover får hjemler 
som griper inn i skogbrukets handlefrihet, men også ved at 
arealbruken skal styres gjennom planer. Når en kommune 
vedtar en reguleringsplan for et område, får et areal et gitt 
arealformål. Dersom dette er et nytt og endret formål, vil 
det være to typer arealbruk som er tillatt etter at planen er 
vedtatt: Den arealbruk som var igangværende før reguleringen 
og, dersom arealbruken skal endres, den det er regulert til. 
Dersom en kommune ønsker å tvinge gjennom en endret 
arealbruk, må dette gjennomføres ved ekspropriasjon.
Norske kommuner ønsker å utfordre dette prinsippet ved 
å hevde at planer etter plan- og bygningsloven direkte skal 
gripe inn i eksisterende arealbruk. I en sak i Sel kommune 

ønsket kommunen å forby vinterbrøyting av en eksisterende 
vei fordi den nå i en ny reguleringsplan var regulert til 
skiløype om vinteren. Hytteeierne som brukte veien hevdet 
at denne retten til brøyting i så fall måtte eksproprieres, og 
de fikk gjennomslag for dette i lagmannsretten. Kommunen 
anket til Høyesterett og NORSKOG stilte opp som partshjelper 
sammen med Bondelaget og Skogeierforbundet med egen 
advokat.

Høyesterett følte i denne saken intet behov for å holde på 
det gamle prinsippet om at planer må gjennomføres ved 
ekspropriasjon og kommunen fikk medhold i sitt syn. Etter 
NORSKOGs oppfatning fremstår dette som et stort angrep på 
eiendomsretten ved at en kommune nå kan gjøre inngrep i 
eiendomsretten uten at det utløser erstatning. Saken er  
spesiell og helt konkret og vil neppe ha bred overføringsverdi, 
men den varsler uansett om at eiendomsretten fremover vil 
oppleve stadige angrep.

Når en utbygger skal benytte en eksisterende privat vei til 
sin anleggsvirksomhet, har vi siden en høyesterettsdom fra 
1976 hatt en entydig praksis om at utbyggeren må betale et 
vederlag for å nyttiggjøre seg den investerte kapitalen. Ved 
bygging av et vindkraftverk i Åmot og Trysil, har utbyggeren 
benyttet en privat vei for å fremføre hele anlegget. Denne 
veien var opprinnelig bygget i en nokså høy standard, men 
utbyggeren måtte naturlig nok utbedre den vesentlig for sitt 
bruk. Utbyggeren hevdet da at siden de investerte så mye i 
veien og grunneierne oppnådde en innsparing så lenge de 
kunne benytte veien vederlagsfritt i konsesjonsperioden, 
ville det være urimelig om de også skulle betale noe for den 
veikapitalen de utnyttet seg av. Dette standpunktet adskilte 
seg radikalt fra den rettstilstand man har hatt siden 1976.

Foto: Knut J. Melum
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NORSKOG og Glommen Mjøsen SA stilte opp som parts- 
hjelpere for lagmannsretten. Lagmannsretten kom til et 
nokså merkelig resultat om at det gamle vederlagsprinsippet 
fremdeles var i behold, men at man i tillegg måtte se på om 
det var «rimelig» at veieierne fikk et vederlag. Etter NORSKOGs 
oppfatning er det interessante temaet om utbyggeren har 
en økonomisk nytte av den eksisterende veien. Dersom de 
ikke skal betale for dette, fører det til en formuesoverføring 
fra veieierne til utbyggeren. Avgjørelsen er nokså spesiell og 
vil kanskje ha begrenset overføringsverdi til andre saker, men 
den varsler uansett om at eierposisjonen ikke står spesielt 
sterkt i rettssystemet. Saken ble anket til Høyesterett, med 
NORSKOG som partshjelper, men den slapp ikke inn.

NORSKOG var sammen med Bondelaget og Norges Skogeier- 
forbund partshjelpere på statens side i ulvesaken mellom 
staten og WWF. Saken gikk for Borgarting lagmannsrett. 
Lagmannsretten slo fast at vedtak om uttak av 12 streifulv 
utenfor sonen var lovlige.  WWF fikk heller ikke medhold i at 
uttakene truer bestandens overlevelse. Men, retten fastslo 
at KLD sitt vedtak i 2017 om å ta ut to ulveflokker innenfor 
sonen var ulovlige, på grunn av for svak begrunnelse. En delt 
lagmannsrett kom dermed til motsatt konklusjon av hva Oslo 
Tingrett gjorde våren 2018. Saken er anket til Høyesterett.  
NORSKOG mener at gjentatte runder om ulv i retten tilspisser 
rovdyrkonflikten. Dette burde vært helt unødvendig. Rovdyr- 
problematikken dreier seg ikke om jus, men om politikk. 
Men, når det først har blitt slik så er det viktig for NORSKOG at 
det kommer en tydelig og rettskraftig dom som legitimerer 
politisk styring av rovdyrpolitikken og en forvaltning av ulv i 
tråd med Stortingsforliket.

HELHETLIGE FORVALTNINGSPLANER FOR NATUR
Et kunnskapssamfunn ønsker alltid mest mulig kunnskap for 
å kunne treffe gode og godt balanserte avgjørelser. Når det 
lanseres forslag om å kartlegge nye forhold eller systematisere 

kunnskap slik at den blir tilgjengelig, er det umulig å være 
imot. Den som er imot kunnskapsinnhenting fremstår ikke 
som seriøs.

På samme måte er det fornuftig og naturlig at avgjørelser  
skjer på et overordnet nivå der man har all innsamlet  
informasjon tilgjengelig og har en faglig tilnærming til saken.

På den bakgrunn har regjeringen igangsatt en prosess som 
skal føre frem til noe som kalles helhetlige forvaltningsplaner. 
Her skal man først kartlegge hele landet og foreta en vurdering 
av såkalt «økologisk tilstand». Deretter skal man sette mål for 
naturen og angi hvordan man skal nå disse målene. Dette er 
ment å gi forutsigbarhet for sektormyndigheter og for alle 
brukere av natur og naturressurser.

En slik tilnærming kan synes både fornuftig og velmenende. 
NORSKOG er likevel sterkt bekymret for utviklingen. Et slikt 
nytt forvaltningsverktøy vil i praksis skape en arena for 
konflikter som vil utvikle seg til å ha stor innvirkning på 
grunneiers råderett. I tillegg vil verktøyet åpenbart flytte 
makt fra lokalt til statlig nivå. Ved at det ligger enorm 
definisjonsmakt i vurderingen om en tilstand er god eller 
dårlig, vil man også flytte makt fra politisk nivå og over til 
akademia. Tatt i betraktning at skogbruket er en gjennom- 
sertifisert næring som baserer sine avgjørelser på en enorm 
kunnskapsbase, vil slike nye verktøy kun fremstå som 
byråkratiske fenomener som hemmer verdiskaping.

Selv om helhetlige forvaltningsplaner fremstår som en ide 
basert på gode hensikter, mener NORSKOG at man ser bort 
fra de faktiske prosessene som slike instrumenter vil igang-
sette. Slike planer vil skape en arena for de store interesse-
konfliktene og vil opplagt få karakter av verneplaner. 
NORSKOG vil derfor i fortsettelsen følge dette temaet tett.

Foto: Stange kommune, Skyphoto
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KULTURMINNER I SKOG - UROVEKKENDE UTVIKLING
Kulturminneloven gir et strengt vern for kulturminner. I 
skogbrukets sertifiseringsordninger har vi innført rutiner 
som avdekker kjente kulturminner og som tar hensyn til 
disse. Dersom man skal gjennomføre hogst som kan komme 
i konflikt med automatisk fredede kulturminner, har man 
meldeplikt. Vår oppfatning er både at skognæringen er flinke 
til å følge opp dette og at kommunikasjon med lokal 
kulturminnemyndighet er god.

De siste årene har vi sett en utvikling der enkelte fylkes- 
kommuner har begynt å se på skogbruk på en helt annen 
måte og ønsker å likestille hogst med utbyggingstiltak. 
Dette fører til at skognæringen møtes med krav om generell 
meldeplikt ved hogst og at man blir pålagt registrerings- og 
utgravingskostnader. Kulturminneloven inneholder strenge 
reguleringer med automatisk fredning og betydelige  
reaksjoner for overtredelser. Dersom hogst skal vurderes på 
lik linje med utbygging, vil skogbruket bli hardt rammet. 
NORSKOG har opplevd dette i praksis og har gått inn i saken 
sammen med Skogeierforbundet fordi vi frykter at dette kan 
få store konsekvenser for skogbruket.  Vi har fått avklart at 
det ikke finnes hjemmel for å pålegge næringen meldeplikt 
bortsett fra for kjente kulturminner, men utviklingen er likevel 
urovekkende. Det burde være mer løsningsorientert og 
kostnadseffektivt om kulturminnemyndigheten kunne 
innlede et samarbeid med næringen. Dette for å få til gode 
løsninger der det er potensiell konflikt, i stedet for å forsøke 
å innføre svært inngripende og generelle virkemidler. 
NORSKOG vil arbeide videre med saken med mål om å få til 
en hensiktsmessig administrativ eller politisk løsning.

SAMFERDSEL
Utfordringen for skog- og trenæringen framover ligger i å få 
til lavere kostnader i verdikjedene. Også i 2019 har NORSKOG 
brukt mye kapasitet på saker som omhandler transport av 
tømmer. Transportkostnadene utgjør en så stor andel av 
det totale kostnadsbildet, at enhver innsparing er av stor 
betydning for verdikjeden skog.  Myndighetene bevilger 
fortsatt store summer til dette feltet. Dette gjelder helt fra 
skogsbilvegen og ut til jernbane og kai. NORSKOG har 
arbeidet spesielt mye med å forbedre jernbanetransporten. 
Dette fordi NORTØMMER er den største brukeren av jernbane 
for å frakte tømmer. 

NORSKOG har i arbeidet med jernbane prioritert godstiltak 
i og rundt Kongsvinger, samt etablering av ny terminal på 
Hauerseter. Videre prioriterer vi arbeidet med å få åpnet en 
ny østre linje for tømmer til Østfoldindustrien. Å få på plass 
godstiltakene i og rundt Kongsvinger er avgjørende for hele 
tømmerflyten nordfra og ned til Østfoldindustrien og Sverige. 
I meldingsåret har BaneNor foretatt utredinger av dette, og 
vi venter nå på prioriteringene fra Jernbanedirektoratet.  
En ny terminal på Hauerseter kan bidra noe til å avlaste 
Kongsvinger, men det viktigste der vil være å få mye av 
tømmeret som nå går på lastebil, over på jernbane.

TENK TRE
NORSKOG deltar i bransjeinitiativet Tenk Tre. I Tenk Tre 
samarbeider næringens organisasjoner og tømmeromsettere 
med den treforbrukende industrien om å sørge for at skog- 
og trenæringen får det omdømmet vi fortjener hos  
allmennheten. Samtidig er det et mål å skape mer stolthet 
innad i næringen for å gjøre oss alle til bedre ambassadører 
for økt skog- og trebruk. Fokuset rettes i stor grad mot de 
flotte sluttproduktene, og alt som gjøres av Tenk Tre skal vise 
hvorfor «skog- og trebasert næring er fremtiden.» 

Arbeidet med å få dette budskapet ut i allmennheten har 
i 2019 i stor grad bestått av å fortelle historiene om alt det 
spennende som skjer i næringen vår i artikler og filmer som 
er lagt på en egen nettside - Tenktre.no. Historiene har blitt 
aktivt spredt gjennom kampanjer både i sosiale medier og på 
nettsidene til landets største aviser som betalte saker. 
I tillegg til å lage og spre saker, hadde Tenk Tre også et 
opplegg på Arendalsuka i august for å påvirke politikerne. 

Til sammen bruker næringen rundt åtte millioner kroner i året 
på Tenk Tre, og de økonomiske bidragsyterne sitter i en 
styringsgruppe som tar de strategiske valgene for prosjektet. 
En arbeidsgruppe med undergrupper jobber fortløpende 
med ulike tema. Der er PR, testopplegg med skilt i skogen 
som kanal, skogplantingskampanje til våren, ny Arendalsuke 
og en studentkonkurranse med gjenbruk av tre tema. 
NORSKOG bidrar økonomisk inn i Tenk Tre og har deltatt 
aktivt i styrings- og arbeidsgruppens oppgaver i 2019.

GRANBARKBILLER
Et klima i endring representerer store utfordringer for skog-
bruket, og vi må forberede oss på mer krevende forhold. 
Vi vil få mer nedbør, mer tørke og mer vind. Kombinasjonen 

av økt stormrisiko og høyere temperatur øker også risikoen 
for insektangrep. Etter stormer i 2016 og 2017 med to 
påfølgende tørkesomre opplever man nå omfattende angrep 
av granbarkbiller i Sentral-Europa. Det anslås at mer enn 
150 mill. m3 gran er skadet eller drept av billene de siste to 
år. For Sør-Sverige er volumet oppe i 7,5 mill. m3 i samme 
periode.  I tillegg til storm og tørke i Mellom-Europa mener 
man at omfattende planting av gran utenfor granas optimale 
område er en av årsakene til angrepets store omfang. I deler 
av Tyskland meldes det om at opp mot 90 % av grana er 
skadd av biller. I Sør-Tyskland hevdes det at det er mindre enn 
50 % sjanse for at ei gran som plantes nå vil bli hogstmoden, 
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og alternative treslag diskuteres. Storskala billeangrep må 
forventes i Sentral-Europa i fremtiden og det arbeides på 
landskapsnivå med å utvikle nye former for skogforvaltning.  
I Sentral-Europa er dette nå ikke kun et biologisk problem. 
Trær dør på rot og ikke alt virket kan reddes. Klimautslippene 
fra skogen øker, tømmerprisene raser, arbeidsplasser tapes, 
luft- og vannkvalitet påvirkes og jorderosjon oppstår. I Polen 
og Slovakia registreres det også sosial og politisk uro som 
følge av billeangrepene.

Det er ikke et spørsmål om vi får en større stormfelling i 
Norge med påfølgende oppblomstring av barkbiller, men 
når vi får det. Konsekvensen av en storm avhenger av hvilken 
beredskap vi har til å håndtere en slik krise. Myndighetene 
arbeider sammen med næringen om en beredskapsplan. 
NORSKOG er bekymret for økt risiko for storm og billeangrep 
og er meget opptatt av at vi får på plass en hensiktsmessig 
beredskapsplan. Vi har hatt omfattende stormer og bille- 
angrep i Norge før og vi vil få det igjen. NORSKOG arbeider 
med et FoU-prosjekt for å identifisere risikoområder og  
aktuelle tiltak i skogen. Dette omfatter mer enn biller, men 
har relevans også for billeproblematikken. Det vi som skog- 
eiere kan gjøre, er å sikre at vi har en skog med best mulig 
sunnhetstilstand og mest mulig stabile bestand i risikoutsatte 
områder. I områder hvor risikoen for billeangrep er høy er det 
viktig å få ut tømmeret før sverming i april/mai. NORSKOG vil 
ha tett kontakt med skogforskningen innen dette området 
fremover.

ULV
Rovviltnemdene vedtok høsten 2019 at tre ulverevir skulle tas 
ut. Klima- og miljødepartementet (KLD) opphevet på nyttårs- 
aften vedtaket for to av revirene. NORSKOG mener det er 
respektløst overfor grunneiere og jegere å komme med  
vedtaket kun noen timer før jakta skal starte. Politisk ledelse i 
KLD forklarte den lange saksbehandlingstiden med at rovvilt- 
nemdene ikke hadde gjort jobben godt nok i forhold til å 
grunngi sitt vedtak om felling av tre ulveflokker. NORSKOG 
oppfatter dette kun som et spill hvor rovviltnemdene skal tilde-
les svarteper slik at man kan skifte dem ut med en forvaltnings- 
modell som fatter de vedtakene politisk ledelse i KLD ønsker 
seg. KLD har i 2019 foreslått nettopp denne type endring.

Antall ynglinger av ulv har ligget over Stortingets bestands-
mål hvert eneste år siden 2016.  Hvert av disse årene har 
rovviltnemdene vedtatt kvoter for felling av ulv som kunne 
bragt ulvebestanden ned mot Stortingets mål. Hvert eneste 
år har KLD overprøvd nemdenes vedtak og resultatet er en 
ulvebestand som ligger godt over de vedtatte mål. 

KLD har begrunnet overprøvingen med at rovviltnemdenes 
vedtak ville vært i strid med naturmangfoldloven og 
Bernkonvensjonen. Her er NORSKOG fullstendig uenig. 
Det er ikke lovverket som er problemet, men hvordan KLD 
velger å forholde seg til dette. Lovverket gir betydelig rom for 
utøvelse av skjønn, et handlingsrom KLD ikke benytter seg av. 
Dette dreier seg ikke om jus, men om politisk vilje. Gjennom 
sin praktisering av regelverket tar KLD ikke bare omkamp 
på rovdyrforliket, men de setter hele modellen for regional 
forvaltning av ulv til side. En modell som Stortinget vedtok 
bl.a. for å dempe konfliktene i rovdyrforvaltningen. Styret 
mener at ulveforvaltningen i Norge bærer preg av grenseløs 
arroganse fra KLD sin side. Styret mener at når dette 
departementet verken vil eller evner å forvalte ulven i tråd 
med Stortingsflertallets vilje, så bør man vurdere å overføre 
ansvaret til et annet departement. Landbruks- og mat-
departementet utpeker seg da de allerede har fått overført 
ansvaret for det jaktbare viltet. Det er klare koblinger mellom 
rovdyr og jaktbart vilt og ikke minst med husdyr på 
utmarksbeite.

VILLSVIN
I meldingsåret har problematikken med villsvin blitt 
ytterligere aktualisert. Villsvinet kommer inn i det området 
hvor tapet av jaktbart vilt til ulven er størst og er derfor både 
et vilt som kan avlaste elgen som byttedyr og et alternativt 
jaktbart vilt. I 2019 ble det skutt mer enn 300 villsvin i Norge. 
Til sammenlikning ble det skutt ca. 115.000 i Sverige. For  
skogeierne representerer villsvinet en kilde til inntekt, mens 
det for jordbruket og ikke minst for svineproduksjonen utgjør 
en betydelig tapsrisiko. I løpet av året kom landbruksmyndig- 
hetene med en handlingsplan mot villsvin. Målet er færrest 
mulig villsvin innen et minst mulig geografisk område. 
NORSKOG har valgt å støtte opp om myndighetenes plan og 
har engasjert seg i arbeidet med utvikling av handlings- 
planen. Årsaken til dette er først og fremst at afrikansk 
svinepest sprer seg raskt og kategoriseres nå som en pandemi. 
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I 2019 har viruset spredt seg raskt og sprangvis. Det siste 
indikerer at smitten sprer seg på annen måte enn innen 
villsvinbestandene. Det er klare tegn på at viruset kommer 
med folk.  Vi tror ikke risikoen er stor for at villsvin fra Sverige 
vil bringe sykdommen inn i Norge. Det er mer sannsynlig at 
den kommer med turister eller landbrukets egen utenlandske 
arbeidskraft som bringer med seg smitten i mat hjemmefra 
og kaster matrester i naturen. Viruset er meget motstands-
dyktig og har vist seg aktivt etter mer enn 1000 døgn i 
nedfrosset tilstand. Har vi en stor bestand av villsvin så har vi 
en mottaker for smitten. Konsekvensene av smitte vil være 
dramatiske for norsk svineproduksjon, men også for skog-
bruket. Dersom det oppdages villsvin med afrikansk 
svinepest i et område kan vi oppleve at dette området med 
en tilstrekkelig buffer omkring blir stengt for skogbruk, jakt 
og friluftsliv. NORSKOG mener at risiko for smitte er lav, men 
at tapspotensialet i svineproduksjonen og jordbruket er 
vesentlig større enn inntektspotensialet for skogbruket.  
NORSKOG mener at alt vilt i Norge skal forvaltes med basis 
i eiendomsretten. Vi mener derfor det er viktig å vise at 
eiendomsretten fungerer som forvaltningsverktøy enten en 
bestand skal bygges opp eller reduseres. Dette er et viktig 
moment i å sikre eiendomsrettens posisjon i samfunnet. 
NORSKOG har derfor tatt initiativ til et prosjekt som gjennom- 
føres i samarbeid med Bondelaget, Glommen Mjøsen SA 
og Utmarksforvaltningen AS. Målet er å utvikle en grunn-
eierbasert kontroll av villsvinpopulasjonen. For å lykkes med 
dette er det en forutsetning at vi lykkes med å etablere 
grunneiersamarbeid over store områder. I løpet av året har 
Miljødirektoratet kommet med forslag til ny forskrift som gjør 
foring av villsvin ulovlig. Bruk av åte i jaktsammenheng vil 
være lovlig. På nyåret 2020 er det også foreslått bruk av lys på 
åte og bevegelig lys ved ettersøk etter skadet villsvin. 
NORSKOG mener at dette er en god utvikling, men at det 
må åpnes for bruk av nattkikkert ved jakt på villsvin. Dyret er 
nattaktivt og jakt på dyrket mark i vekstsesongen er et viktig 

virkemiddel for å redusere skade på jordbruksvekster.
NORSKOG vil understreke at dersom trusselen fra afrikansk 
svinepest skulle opphøre vil det forandre NORSKOGs 
holdning til villsvin og vi vil revurdere vårt syn på forvaltning 
av villsvin i Norge.

OMFATTENDE ENDRINGER I VERDIKJEDEN SKOG
I 2019 har vi sett nye fusjoner innen skogeiersamvirket. 
Glommen og Mjøsen fusjonerte sine virksomheter og 
Vestskog ble fusjonert inn i AT-Skog som overtakende 
selskap. Av de tidligere åtte skogeierandelslagene er nå bare 
fire igjen. Skogeiersamvirket er nå i praksis organisert i to 
store blokker pluss Allskog. «Vestblokken» består av Viken og 
AT-Skog, disse er knyttet sammen via det felles eksport-
selskapet Viken AT Markets som eksporterer tømmer fra 
begge eierne. I tillegg eier de i fellesskap SB -Skog som i 
ubetydelig grad konkurrer med sine eiere, men også opererer 
innen deler av Glommen Mjøsens geografi og i Allskogs 
område. «Østblokken» består av Glommen Mjøsen som eier 
datterselskapet Glommen Skog AS. Sistnevnte kjøper 
tømmer i Vikens geografi og noe hos AT. Allskog er uavhengig 
av de to blokkene selv om preferanser kan observeres. 
Allskog opererer kun innen egne medlemmers geografi.

Med unntak av noe konkurranse mellom disse samvirke-
aktørene ligger forholdene til rette for en komplett markeds-
deling og monopoldannelse.  NORTØMMER konkurrerer med 
begge blokkene og Allskog. NORSKOG mener NORTØMMER 
har en viktig rolle i å skape konkurranse og dynamikk i 
markedet. Konkurransen skaper effektive omsetningsledd 
og høyere pris til skogeierne. NORSKOG håper medlemmene 
ser den langsiktige betydningen av NORTØMMERs funksjon i 
markedet og slutter opp om organisasjonen. Det er gledelig 
å se at NORTØMMER fortsetter å øke sin markedsandel. I 2019 
gikk avvirkningen i Norge opp med 2,1 %, mens NORTØMMER 
økte med 8,5 %, en vekst vi tilskriver gode priser og fornøyde 

Foto: SKnut J. M
elum
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kunder. Selvfølgelig har også NORTØMMER fortsatt potensial 
for ytterligere forbedringer. 

I løpet av meldingsåret ble Norske Skog reintrodusert på 
børsen. I en tidlig fase ble det vurdert salg av selskapet og 
NORSKOG vurderte sammen med medlemmer og andre 
investorer å delta i et oppkjøp. Det ville ikke vært aktuelt for 
NORSKOG å investere. Vår oppgave var å tilrettelegge for et 
investorsamarbeid blant NORSKOGs medlemmer og sammen 
med andre finansielle aktører. Planen var å finansiere opp 
både kjøp og delvis omstilling av produksjonen til fremtids-
rettede produkter. Men Norske Skogs styre valgte heller å 
gå for en børsintroduksjon. I den forbindelse ble selskapet 
gjeldfritt og er i en helt annen finansiell situasjon nå enn på 
flere tiår. Norske Skog er den største norske kjøperen av 
massevirke og dermed en hjørnestein for virkesleverandørene. 

Mot slutten av året ble det også en endring i aksjonær- 
sammensetningen i Moelven. Viken, AT og Felleskjøpet Agri 
kjøpte aksjene Eidsiva Energi hadde i Moelven. Mye kunne 
vært sagt om den prosessen, men den fikk Glommen Mjøsen 
til å benytte seg av forkjøpsretten og øke sin eierandel til om 

lag 70%. Glommen Mjøsen har varslet at de ønsker å redusere 
sin eierandel noe. Prosessen har ført til at Moelven nå har  
en avklart eiersituasjon med eiere som har langsiktige og 
strategiske ambisjoner for selskapet.

POLITIKKEN FREMOVER
Den sittende regjeringen har vært god for skogbruket. 
Det er særlig verdt å trekke frem regjeringens satsning på 
samferdsel. 2019 har vært et turbulent politisk år for 
regjeringen med utskifting av mange statsråder. Rett på 
nyåret i 2020 gikk Frp ut av Regjeringen, og vi var tilbake 
til en mindretallsregjering. For en lobbyorganisasjon som 
NORSKOG er ikke det en ulempe ved at det nå finnes mange 
flertallskombinasjoner i Stortinget. Ut fra målingene det siste 
året vil det ikke overraske om det blir et regjeringsskifte i 
2021. Dette kan gi noen store endringer på flere felter. 
De rødgrønne har blant annet sagt at de ønsker å heve 
formuesskatten igjen. 

En rabatt på arbeidende kapital vil nok bestå, da den var en 
del av skatteforliket, men den kan fort settes ned til 20 % 
igjen. Vi kan også forvente at formueskattesatsen på 0,85 % 
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Fra årets utdeling: Øyvind Sørhuus og Svein Harald Frøberg Skjerstad fikk begge stipend som beste skogfag masterstudenter på NMBU. Martin Storberget fikk 
stipend for beste skogfag bacheloroppgave på INN-Evenstad. Svein Harald fikk i tillegg stipend for beste masteroppgave. Øyvind var også den studenten med 
best resultater på masterprogrammet i skogfag som ble uteksaminert i 2019 som resulterte i at han fikk utdeling fra det tradisjonelle Hartmann Bollerøds legat. 
Her sammen med Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

raskt vil øke til 1,1 %. En slik økning vil ha stor effekt, særlig når 
selve skattegrunnlaget er oppskrevet de senere år. Økningen 
har vært spesielt stor på næringseiendom. Det kommer også 
tydelige signaler fra den røde delen av en mulig rød-grønn 
regjering om at man ønsker å gjeninnføre en eller annen 
form for arveskatt. Ikke nødvendigvis i den formen arve- 
avgiften var innrettet tidligere, men en skatt der man kan se 
for seg at store verdier skal skattlegges hardt. Skogbruket er 
en kapitalintensiv næring hvor verdien av produksjons-
middelet er høy, mens avkastningen er relativt lav og hvor 
de fleste eiendomsoverdragelser skjer innen familien med et 
betydelig innslag av arv. Innføring av en arveskatt vil medføre 
at eiendommene tappes for ressurser ved hvert generasjons- 
skifte. Det er en viktig oppgave for NORSKOG å få fram 
konsekvensene for skogbruket ved innføring av en arveskatt 
og påvirke disse forholdene frem mot neste valg.  For de som 
står foran generasjonsskifter de nærmeste årene, kan det derfor 
være hensiktsmessig å gjennomføre disse så fort som mulig.
I rovdyrpolitikken må vi forvente at Senterpartiet vil utøve et 
betydelig press i en rød-grønn koalisjonsregjering, men SV 
vil ikke være mindre problematisk på dette området enn hva 
Venstre har vært for den borgerlige regjeringen. Men, det er 

vanskelig å se for seg at rovdyrpolitikken kan bli verre under 
en rød-grønn regjering enn den har vært under regjeringen 
Solberg. Det kommer nå klare signaler fra flertallet i 
opposisjonen på Stortinget om at det ønskes endringer i 
rovdyrforvaltningen. Dette er krav som vil måtte følge 
opposisjonen inn i regjeringskontorene. 

Selv om vi i årene fremover kommer til å oppleve stadige 
forsøk på å avgrense og innskrenke eiendomsretten, er vi 
likevel i starten på en meget god periode for skogbruket. 
Alle megatrender som påvirker etterspørselen etter tømmer 
peker i en positiv retning for skogbruket.

NORSKOG og NORTØMMER har de siste årene ansatt 
flere nyutdannede studenter. Alle disse har fått priser for 
å være blant de beste i sitt kull. NORSKOG er svært godt 
fornøyd med at vi er en attraktiv arbeidsplass som evner 
å tiltrekke oss de flinkeste folkene. Dette lover godt for 
NORSKOGs evne til å håndtere utfordringer fremover.
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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. 

Resultatregnskapet for NORSKOG som konsern er gjort opp 
med et driftsunderskudd på kr. 2.142.699 og et årsresultat på 
kr. 2.393.331.

Resultatregnskapet for NORSKOG som morselskap er gjort 
opp med et driftsoverskudd på kr. 66.251. Ordinært resultat 
før skatt er et overskudd på kr. 4.231.837 og et årsresultat på 
kr. 4.040.280.

NORSKOG har de senere år foretatt en betydelig 
omstrukturering og tilpasning til nye markeder og oppdrag. 
I løpet av 2018 og 2019 er det ansatt 3 personer hvert av 
årene, hovedsakelig rettet inn mot fagområdet skogøkonomi.  
NORSKOG har over tid arbeidet seg inn i det internasjonale 
markedet for verdsetting av skog. I 2019 har dette forretnings- 
området blitt ytterligere utviklet. NORSKOG hadde i 2019 
verdsettingsoppdrag i Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia, 
og Litauen. Dette er et krevende marked og suksessen er en 
anerkjennelse av NORSKOGs høye kompetansenivå. I 2018 
kjøpte NORSKOG 50 % av aksjene i Foran Baltic i Latvia fra 
Foran AS. Dette ble gjort for å sikre tilgang til feltkapasitet 
med kunnskap om baltiske forhold. Dette har vist seg å 
være nyttig for NORSKOG og bidrar til NORSKOGs samlede 
kompetanse og mulighet til å ta på seg store oppdrag på 
kort varsel i Baltikum. 

Den kompetanse som bygges innen internasjonal verd-
setting er også nyttig for NORSKOGs medlemmer. Flere av 
de som arbeider med internasjonal verdsetting har også 
utført oppdrag for medlemmene innen tema som kjøp og 
salg av eiendom, generasjonsskifte, frivillig vern og annen 
ekspropriasjon. 

Økt salg av konsulenttjenester har styrket NORSKOGs 
økonomi. Styret har ønsket å benytte denne handlefriheten 
til å styrke arbeidet med kommunikasjon og næringspolitikk 
i NORSKOG. Dette vil bli videreført i 2020, men først og fremst 
med fokus på å styrke kapasiteten innen næringspolitisk 
arbeid.

I meldingsåret har NORSKOG, og de øvrige aksjonærer lagt 
ned planleggingsselskapet Foran Norge AS og morselskapet 
Foran AS. Sammen med utbytte fra Foran Baltic har dette gitt 
et vesentlig bidrag til NORSKOGs finansinntekter i 2019. 

Tømmeråret 2019 har vært preget av de kraftige bille-
angrepene i Europa, stort utbud av tømmer fra disse områdene, 
et mettet marked og prisfall for alle sortiment i alle aktuelle 
geografiske markeder.  I 2018 hadde NORTØMMER et  
økonomisk rekordresultat med et overskudd før skatt på nær 
20 millioner kroner. Da nøt man godt av et marked med 
stadige prisøkninger. 2019 har på mange vis vært et 
motsatt år hvor man har opplevd flere uforutsigbare pris-
fall og kansellering av eksportkontrakter. Dette har vært 
krevende for NORTØMMER og har ført til reduserte 
fortjenestemarginer og verditap som følge av kvalitetsforringelse 
på virke som har blitt liggende for lenge før levering.
 
NORTØMMER oppnådde i 2019 et rekordhøyt tømmervolum 
på 1.867.458 m3, og en omsetning på 1,353 mrd. kroner. 
Resultatet før skatt ble et underskudd på kr. 2.280.472.

Norsk Skogsertifiserings resultatregnskap er gjort opp med 
et overskudd på drift på kr. 57.694. Ordinært resultat før skatt 
er et overskudd på kr. 60.745 og årsresultat etter skatt er et 
overskudd på kr. 47.381.

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

NORSKOG hadde i gjennomsnitt 13,8 årsverk i 2019, hvorav 
3,6 kvinner 10,2 menn. Selv om kvinneandelen er lav, er 

STYRETS BERETNING FOR 2019
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styrets oppfatning at likestillingsspørsmål er tilfredsstillende 
ivaretatt. Sykefraværet i morselskapet har i 2019 vært på 
0,9 %, tilsvarende tall for konsernet er 0,5 %. 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 og engasjert bemanning som er en stor ressurs 
for medlemmene.  Styret retter en stor takk til alle ansatte for 
innsatsen i 2019 og for den positive utviklingen NORSKOG 
har opplevd i meldingsåret.

Christian Anker-Rasch
Styreleder

Halvor Westye Egeberg
Nestleder

Carl Gustaf Rye-Florentz    
Styremedlem

Leopold Axel Løvenskiold
Styremedlem

Christine Næss Mathiesen
Styremedlem

Arne Rørå
Adm. direktør

Oslo, 10. mars 2020
Styret for NORSKOG

Fra venstre: Arne Rørå, Halvor Westye Egeberg, Christine Næss Mathiesen, 
Christian Anker-Rasch, Leopold Axel Løvenskiold og Carl-Gustaf Rye-Florentz.
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NORSKOG kan ikke få næringspolitisk gjennomslag i kraft av 
stort medlemstall. For at vi skal bli lyttet til, må vi sitte tett 
på næringen og ha kompetanse og løsninger som gjør oss 
relevante. Et sterkt fagmiljø understøtter derfor det nærings- 
politiske arbeidet.

Våre medlemmer vil gjentagende ha behov for bistand til 
ulike eiendomsfaglige spørsmål. Medlemmene har gjennom-
gående høy kompetanse og NORSKOG må derfor ha spiss-
kompetente personer som kan bistå med det det er behov 
for. Denne kompetansen opparbeider vi gjennom å arbeide 
med kompliserte problemstillinger.

Eiendomsmarked, sertifisering, omdømme, tømmermarked 
og mye annet har en indre sammenheng. På samme måte 
ser vi at utviklingstrekk fra utlandet innenfor f.eks. lovgivning 
og opinionsdanning har innflytelse på tilsvarende prosesser 
i Norge. Ved å arbeide med problemstillinger i utlandet, får 
NORSKOG førstehånds kunnskap om forhold som direkte 
eller indirekte vil kunne få betydning i Norge.

NORSKOG har hatt en strategi om å øke antall konsulenter 
i tråd med utvikling av porteføljen. I 2019 har vi hatt 11 
konsulenter i avdelingen som har løst mange typer oppgaver.
NORSKOG har arbeidet med verdsetting av skog i alle år. 

I 2018 ble det tatt en strategisk beslutning om å satse på 
dette markedet, og dette er videreutviklet i 2019. Vi har vært 
involvert i alle de store eiendomstransaksjonene i 2019 og 
utført oppdrag i Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia og 
Litauen. Forretningsområdet har sysselsatt ca. 3 årsverk i 2019.

Vi ser en klart økende tendens til at langsiktige investorer 
søker etter grønne investeringer og at skog er et attraktivt 
aktivum. Ved at rentenivået i Europa er svært lavt, fremstår 
skog som en sikker plassering. Mange av disse investorene er 
finansielle investorer som f.eks. pensjonsfond. Disse er svært 
langsiktige og er ikke avhengig av kortsiktig gevinst. For disse 
er økt skogverdi ved økning i stående kubikkmasse like mye 
verdt som løpende avkastning ved avvirkning av tømmer, og 
de fremstår derfor ofte som langsiktige skogeiere som ønsker 
å investere i skogen. Internasjonalt har mange skogeiende 
industriselskap avviklet eller redusert sitt eierskap i skog. 
Vi ser nå at enkelte selskap i Skandinavia velger en motsatt 
strategi og kjøper opp skog. Dette er et interessant trekk 
sett med norske skogeieres øyne. Når industrien sikrer seg 
fremtidig virkesforsyning gjennom kjøp av skog, betyr det at 
de forventer en økt etterspørsel av virke.

Arbeidet med frivillig vern har vist seg viktig gjennom 2019. 
Arbeidet er selvsagt viktig for å betjene våre egne medlemmer 

KONSULENTAVDELINGEN

Foto: N
ina T. Lilleeng
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Foto: N
ina T. Lilleeng

Tittel Tema Partnere

Kostnadsfordeling private veier Prosjektet ble gjennomført sammen med Skogkurs og  
NSF. Man gjennomgikk praksisen på fordelingsnøkler 
og kom frem til at metodikken i svært liten grad har tatt 
utgangspunkt i de ulike aktørenes nytte av fellestiltaket. 
Tradisjonen er å fordele kostnadene etter transportert 
volum og for svært ulike brukere vil dette slå feil ut. 
Rapporten gir en kunnskapsbase for senere arbeid med 
metoder.

NSF, Skogkurs

Elgbeiteregistrering basert 
på fjernmåling

Elgens tilbud av vinterbeite har tradisjonelt blitt registrert 
gjennom feltbaserte metoder. Nå viser et prosjekt som 
nylig er fullført av Høyskolen i Innlandet i samarbeid med 
Universitetet i Sørøst-Norge, NORSKOG og Foran Sverige 
at beiteressursene kan registreres mer rasjonelt basert på 
fjernanalyse. Dette åpner for en kosteffektiv produksjon av 
heldekkende kart over elgens beiteressurser.

Universitetet i Sørøst-
Norge, Høgskolen i 
Innlandet.

Bruk av Landsskogtakseringens 
data for kostnadseffektiv 
planlegging i skogbruket

Prosjektet undersøkte nytten av landskogtakseringens 
flater og den avledete karttjenesten (SR16), og kom til at 
potensialet for skogbruksplanlegging inklusive reduserte 
kostnader kan være betydelig.

NIBIO
Glommen og Mjøsen 
Skog 

Skogkulturøkonomi I prosjektet er det utarbeidet kalkulator for beregning av 
lønnsomhet av ulike skogkulturtiltak, som internrente eller 
nåverdi, tilpasset skogeiers rentekrav, marginalskatt og 
skoglige forutsetninger. Kalkulatoren er fritt tilgjengelig.

Skogkurs

med høy kompetanse og bred erfaring innen feltet. Men 
frivillig vern har en sterk sammenheng også med alle typer 
rådighetsbegrensninger som inntreffer på skogarealer. 
Det er derfor viktig å ha førstehånds kunnskap om styrker 
og svakheter i frivillig-vern-systemet for å kunne ha en 
oppfatning både av hvordan det henger sammen med 
ekspropriasjonserstatningsloven og om erstatningen fremstår 
som rimelig i ulike tilfeller.

Vi bistår nå skogeiere med frivillig vern over hele landet. 
Arbeidet er samordnet med NORTØMMERs aktivitet slik at vi 
følger opp kunder som ønsker å få vurdert potensial på
 eiendommen. I løpet av 2019 var 5 % av norsk skog vernet 
etter naturmangfoldloven. Ved at Stortinget har satt et mål 
om 10 % vern, vil det nå etter hvert være en utfordring å 
kunne drive vernearbeidet videre uten at det skal få 
betydning for virkesforsyningen til industrien.

Forskningsprosjekter er nå i stadig større grad organisert 
som store prosjekter med internasjonalt samarbeid. Etter 

NORSKOGs oppfatning fører dette til at praktisk forsknings-
behov «nær stubben» i mindre grad blir dekket. NORSKOG 
har derfor kontinuerlig en portefølje innen FoU for å øke 
kunnskapen innen skogbruket. Disse prosjektene løses 
oftest i samarbeid med forskningsmiljøer og/eller andre 
organisasjoner i skogbruket.

I 2019 har vi avsluttet følgende prosjekter (se tabell nedenfor).

Konsulentavdelingen har også løst oppdrag for medlemmer 
innenfor hele fagområdet som f.eks.
• fordeling av kostnader ved private veier
• tvister om veiretter
• generasjonsskifter
• kjøp og salg
• skatt
• konsesjon og boplikt
• ekspropriasjon
• avståelse av rettigheter til kraftlinjer mv
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NORTØMMERS UTVIKLING
NORTØMMER hadde sitt første hele driftsår i 1999 og det ble 
omsatt 343.000 m3 til en verdi av 108 millioner kroner. I 2019 

omsatte NORTØMMER 1.868.000m3 og omsetningen i kroner 
var på 1.354 mrd. kroner. 

De siste årene har NORTØMMER satset stadig mer på å 
utvikle et konkurransedyktig tilbud innen skogkultur. I 2019 
solgte NORTØMMER snaut 5,4 millioner planter, hvorav 
4,1 millioner av disse ble satt i bakken av NORTØMMER. 
I tillegg ble det ryddet 25.000 dekar. 

NORTØMMER fortsatte sin satsing på logistikk i 2019, 
og har i løpet av året tatt over det vesentlige av 

transportadministrasjonen av virke som transporteres på 
tømmerbil, samt økt tømmertransporten på båt og jernbane. 

NORTØMMER har hatt en sterk utvikling innen IT i 2019 med 
implementering av en rekke dataverktøy som effektiviserer 
hverdagen til både virkeskjøpere og back office. Første 
versjon av SkogeierApp lanseres vinteren 2020. Her kan 
skogeier få komplett oversikt over driftsdata for sine 

NORTØMMER - KUBIKKVOLUM, OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT 1999-2019

Figuren viser utvikling i NORTØMMER i perioden 1999-2019. Den lyseblå kurven viser omsatt volum per år og referer seg til aksen på venstre i side utrykt i m3. 
Den mørke blå 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.

108 millioner kroner. I 2019 omsatte NORTØMMER 1.868.000m3 og omsetningen i kroner var på 
1.354 mrd. kroner.  
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billeutbruddene til en midlertidig stopp i sagtømmerleveranser til Tyskland. Disse faktorene bidro 
sterkt i negativ retning til NORTØMMERs årsresultat. 

 

 

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

0
200000
400000
600000
800000

1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
X1

00
0 

N
O

K

M
3

ÅRSTALL

Nortømmer - kubikkvolum, omsetning og driftsresultat 
1999-2019

Sum virke m³ Omsetning Driftsresultat



19

skogsdrifter. Andre versjon er under utvikling og planlegges 
lansert i Q4 2020. Denne vil inneholde plandata, driftsdata, 
bestillingsmuligheter og skogkultur. I tillegg jobbes det 
med utvikling av EntreprenørApp som er planlagt lansert i 
Q2 2020. 

De voldsomme utbruddene av barkebiller i Sentral-Europa og 
Sør-Sverige som førte til overutbud av virke ledet til kraftige 
prisnedganger på både sagtømmer og massevirke gjennom 
2019. I tillegg førte billeutbruddene til en midlertidig stopp i 
sagtømmerleveranser til Tyskland. Disse faktorene bidro sterkt 
i negativ retning til NORTØMMERs årsresultat.

Avvirket volum i Norge økte med ca. 2 % fra 2018 og 
endte på 11,18 mill. m3 i 2019. Nortømmer fortsatte å ta 
markedsandeler og økte omsatt volum med 8,5 % på lands-
basis, til en total markedsandel på ca. 16 %.  Den sterkeste 
volumveksten fant sted i Agder, hvor omsatt volum økte 
med 35 % til ca. 250 000m3 og en markedsandel på 27 %. 
I Rogaland endte NORTØMMER med en markedsandel på 
56 %, det eneste fylket med over 50 % markedsandel. Omsatt 
volum økte med 68 % fra ca. 50 000m3 til ca. 90 000m3. Også 
i Trøndelag opplevde NORTØMMER god fremgang som et 

resultat av en strategisk satsing med ca. 130 000m3 omsatt 
virke, en fremgang på 19 % som ga en markedsandel i
 Trøndelag på 16 %. Denne økningen ventes å fortsette i 
2020 grunnet økt avvirkningskapasitet.

DET NORDISKE TØMMERMARKEDET
Massevirkeprisene i Norge, Sverige og Finland har tradisjonelt 
fulgt hverandre og sving 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 så reddet den svenske industrien avsetningen 
av massevirke fra Norge. Økt industrikapasitet i Sverige og 
Finland øker etterspørselen og prisen fra 2017, og i 2019 ser 
vi at den norske prisen passerte den svenske. 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 2019 kollapset prisen i Latvia, som 
opplevde et prisfall på over 30 %. 

UTVIKLING I MASSEVIRKEPRIS 2006-2019

UTVIKLING I MASSEVIRKEPRIS (GRAN, FURU OG BJØRK) 2006-2019, EUR/M3, VED VEG, UNDER BARKUtvikling i massevirkepris (gran, furu og bjørk) 2006-2019, EUR/m3, ved vei, under bark 
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Utvikling i sagtømmerpris 2006-2019 

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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TØMMERMARKEDET I 2019
Tømmermarkedet i 2019 har vært preget av prisnedganger 
på alle sortimenter, i hovedsak som følge av de enorme 
volumene med gran angrepet av granbarkebille som har 
kommet til avvirkning i Sentral-Europa, samt redusert handel 
som følge av usikkerhet i verdensøkonomien og handels- 
krigen mellom Kina og USA. Det samlede skadeomfanget for 
skog skadet av vindfellinger, tørke og barkebiller dreier seg så 
langt om over 200 millioner m3 for perioden 2017-2019, og 
det forventes at disse kalamitetene vil sette sitt tydelige preg 
på markedet i årene som kommer. Også Sør-Sverige er 
rammet av billene, ca. 10 mill. m3 ble angrepet i 2018 og 2019. 

Dette overutbudet av billig råstoff presser prisene på både 
tømmer og trelast ned, men på sikt er lyspunktet for norske 
skogeiere at etterspørselen etter fersk gran fra Norden forventes 
å øke i takt med at tilgjengelig volum i Sentral-Europa  

reduseres i årene fremover. De underliggende, langsiktige 
driverne for bruk av tre som både trelast og fiber er svært positive.

Som en konsekvens av situasjonen med overutbud har 
Europa økt både trelast- og rundvirkeeksporten til Kina 
kraftig, og det ble eksportert hhv. 4.5 mill. m3 trelast og 6,4 
mill. m3 rundvirke i 2019.  Utbruddet av coronaviruset vil dog 
forventes å kunne begrense handel med Kina generelt i 2020 
inntil det kommer under kontroll. 
Trelastprisen i USA har etter det kraftige prisfallet høsten 
2018 holdt seg på et nivå som sikrer høy eksport fra Europa, 
noe som har vært en helt nødvendig ventil ut av et overfylt 
marked, spesielt for svensk og tysk trelast. Videre har mange 
sagbruk i Europa vist svakere resultater andre halvår, med 
unntak av bla. tyske sagbruk som nyter godt av kraftig 
reduserte råstoffkostnader som følge av kalamitetene.

GRAN SAGTØMMER (EUR/M3, VED VEG, UNDER BARK)

Kilde: Luke, Natural Resources Institute Finland. 
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Kilde: Luke, Natural Resources Institute Finland. 
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TRELASTPRIS I USA T.O.M. JAN 2020. USD/1000 BOARD FEET, WOODSTAT

Tømmermarkedet i 2019 har vært preget av prisnedganger på alle sortimenter, i hovedsak som følge 
av de enorme volumene med gran angrepet av granbarkebille som har kommet til avvirkning i 
Sentral-Europa, samt redusert handel som følge av usikkerhet i verdensøkonomien og handelskrigen 
mellom Kina og USA. Det samlede skadeomfanget for skog skadet av vindfellinger, tørke og 
barkebiller dreier seg så langt om over 200 millioner m3 for perioden 2017-2019, og det forventes at 
disse kalamitetene vil sette sitt tydelige preg på markedet i årene som kommer. Også Sør-Sverige er 
rammet av billene, ca. 10 mill. m3 ble angrepet i 2018 og 2019.  

Dette overutbudet av billig råstoff presser prisene på både tømmer og trelast ned, men på sikt er 
lyspunktet for norske skogeiere at etterspørselen etter fersk gran fra Norden forventes å øke i takt 
med at tilgjengelig volum i Sentral-Europa reduseres i årene fremover. De underliggende, langsiktige 
driverne for bruk av tre som både trelast og fiber er svært positive. 

Som en konsekvens av situasjonen med overutbud har Europa økt både trelast- og 
rundvirkeeksporten til Kina kraftig, og det ble eksportert hhv. 4.5 mill. m3 trelast og 6,4 mill. m3 
rundvirke i 2019.  Utbruddet av coronaviruset vil dog forventes å kunne begrense handel med Kina 
generelt i 2020 inntil det kommer under kontroll.  

Trelastprisen i USA har etter det kraftige prisfallet høsten 2018 holdt seg på et nivå som sikrer høy 
eksport fra Europa, noe som har vært en helt nødvendig ventil ut av et overfylt marked, spesielt for 
svensk og tysk trelast. Videre har mange sagbruk i Europa vist svakere resultater andre halvår, med 
unntak av bla. tyske sagbruk som nyter godt av kraftig reduserte råstoffkostnader som følge av 
kalamitetene. 

 

Trelastpris i USA t.o.m. Jan 2020. USD/1000 board feet, Woodstat. 

 

Figurene under viser at eksporten av sagtømmer til Tyskland samlet sett økte i 2019, mens eksporten 
til Sverige avtok noe. Økningen i eksporten til Tyskland kan delvis forklares med bortfall av øvrige 
«spotmarkeder» for eksport av sagtømmer, samt at sagbruk lokalisert nær Tysklands nordkyst ser på 
Norge som et svært viktig innkjøpsområde for fersk gran, særlig etter som dette vil bli mangelvare i 
Tyskland når barkebilleangrepene er forbi. 
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Norge – månedlig eksport av furu sagtømmer 

 

 

Norge – månedlig eksport av gran sagtømmer 

Kilde: SCB, Statistisches Bundesamt.

NORGE – MÅNEDLIG EKSPORT AV GRAN SAGTØMMER

Kilde: SCB, Statistisches Bundesamt.

Figurene under viser at eksporten av sagtømmer til Tyskland 
samlet sett økte i 2019, mens eksporten til Sverige avtok noe. 
Økningen i eksporten til Tyskland kan delvis forklares med 
bortfall av øvrige «spotmarkeder» for eksport av sagtømmer, 

samt at sagbruk lokalisert nær Tysklands nordkyst ser på 
Norge som et svært viktig innkjøpsområde for fersk gran, 
særlig etter som dette vil bli mangelvare i Tyskland når 
barkebilleangrepene er forbi. 

NORGE – MÅNEDLIG EKSPORT AV FURU SAGTØMMER
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SVENSKE SAGBRUK – TRELASTLAGER- OG PRIS

Kilde: KI, SCB.
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Trelastprisene i Sverige har vært under kraftig press i 2019, 
samtidig som svensk sagbruksindustri har bygget lager. Den 
videre utviklingen i 2020 vil være nært knyttet til omfanget av 
barkebilleutbrudd i Sør-Sverige og Sentral-Europa.
Høsten 2019 og vinteren 2020 opplever vi svært mildt vær 
over hele Norden og landene rundt Østersjøbassenget, og 
de dårlige driftsforholdene medfører redusert avvirkning, 
spesielt i Baltikum. Kombinert med reduserte produksjons-
volum hos en rekke sagbruk og omfattende streik ved både 
sagbruk og masseindustri i Finland kan dette bidra til å 
redusere lagernivåer og få markedet mer i balanse. Samtidig 
vil avvirkningene av billeskadet virke starte opp for fullt i 
mars, med de følger det får for tilgjengelig volum ferskt virke 
til industri. Dette vil legge et negativt press både på tømmer 
og trelast slik vi har sett i 2019.

Tremassemarkedet opplevde en midlertidig metning med 
høye produsentlager og prisnedganger på tremasse  
gjennom 2019, men vinteren 2020 ser vi nå de første 
prisøkningene samt reduserte produsentlager. Kinas  
etterspørsel er fortsatt lav, men det europeiske markedet 
viser fremgang. Det kommer fortsatt lite ny produksjons- 
kapasitet på tremasse inn i markedet i 2020 og 2021, men en 
rekke prosjekter er under utvikling i både Sverige og Finland, 
på til sammen nærmere 20 mill. m3/år. Dette viser en solid tro 
på bruk av tremasse fremover, og forbruksveksten er fortsatt 
beregnet å være vesentlig høyere enn produksjons- 
utviklingen. Papirmarkedet har dog ved inngangen til 
2020 vist en svak markedsbalanse grunnet svakere etterspørsel 
enn ventet.

Konkret forventer vi en svak reduksjon i avvirkningsvolumet 
i Norge i 2020 sammenlignet med 2019 som følge av 
markedssituasjonen og driftsforholdene. Avsetningsmessig 
har NORTØMMER tilnærmet like forutsetninger i 2020. Norsk 
industri forventes å ha god tilgang på virke første halvår.

Foto: Knut J. Melum
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NORSKOG
RESULTATREGNSKAP FOR 2019 (beløp i hele tusen)

             Morselskap             Konsern
Driftsinntekter og driftskostnader Noter 2019 2018 2019 2018

Salgsinntekter 13 0 0 1 354 031 1 163 778

Prosjektinntekter 11 18 912 17 418 17 149 14 833

Næringspolitisk bidrag 11, 12 1 867 1 722 0 0

Avvirkningsavgift 1 695 1 711 1 695 1 711

Tilskudd rentemidler 800 539 800 539

Sum driftsinntekter 12, 13 23 275 21 390 1 373 675 1 180 861

Varekostnader 0 0 1 301 517 1 096 305

Prosjektkostnader 4 466 2 986 4 466 2 986

Omsetningsbonus 2 797 672 797 672

Lønns- og andre personalkostnader 3 14 547 13 867 49 237 41 891

Avskrivning på varige driftsmidler 2 29 11 1 080 710

Andre driftskostnader 3 370 3 071 18 722 18 392

Sum driftskostnader 23 208 20 607 1 375 818 1 160 956

Driftsresultat 66 783 -2 143 19 906

Finansinntekter og Finanskostnader

Renteinntekter fra foretak i samme konsern 319 202 0 0

Renteinntekter 188 309 188 802

Andre finansinntekter 3 976 1 087 5 191 1 949

Rentekostnader 315 307 928 384

Andre finanskostnader 1 16 170 369

Resultat av finansposter 4 166 1 274 4 281 1 999

Ordinært resultat før skattekostnad 4 232 2 057 2 138 21 904

Skattekostnad på ordinært resultat 7 192 320 -255 4 882

Årsresultat 4 040 1 736 2 393 17 022

Overføringer

Overføringer eiendomsrettsfond 8 -50 -39

Overføringer annen egenkapital 8 4 090 1 776

Sum overføringer 4 040 1 736

Andel majoritetsinteresser 2 226 17 022

Andel minoritetsinteresser 168
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NORSKOG
BALANSE PR. 31.12.2019 (beløp i hele tusen)

      Morselskap     Konsern
Eiendeler Noter 2019 2018 2019 2018

Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Utsatt skattefordel 7 595 680 873 506

Sum immaterielle eiendeler 595 680 873 506

Varige driftsmidler
Tomter 3,10 0 0 6 387 4 827

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3 47 76 3 953 3 413

Sum varige driftsmidler 47 76 10 340 8 240

Finansielle anleggsmidler
Investering i datterselskap 4 13 910 13 910 0 0

Investering i tilknyttet selskap 4 62 454 62 0

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 3 000 0 0 0

Investeringer i aksjer og andeler 5 1 106 1 106 2 198 2 763

Andre fordringer 0 0 2 318 809

Sum finansielle anleggsmidler 18 078 15 470 4 578 3 572

Sum anleggsmidler 18 720 16 226 15 792 12 318

Omløpsmidler

Varebeholdning 10 0 0 23 112 27 710

Fordringer
Kundefordringer 6,10 3 661 3 365 94 323 87 717

Opptjent, ikke fakturert inntekt 1 133 1 105 1 156 1 105

Andre fordringer på selskap i samme konsern 6 23 11 669 0 0

Andre fordringer 128 366 27 435 13 362

Sum fordringer 4 945 16 505 122 914 102 184

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 16 408 12 262 18 728 13 523

Sum omløpsmidler 21 352 28 767 164 754 143 418

SUM EIENDELER 40 072 44 992 180 545 155 736
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NORSKOG
BALANSE PR. 31.12.2019 (beløp i hele tusen)

      Morselskap     Konsern
Egenkapital og gjeld Noter 2019 2018 2019 2018

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Kapital 8 5 581 5 581 5 581 5 581

Eiendomsrettsfond 8 2 718 2 768 2 718 2 768

Sum innskutt egenkapital 8 299 8 349 8 299 8 349

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 8 27 632 23 541 47 181 44 621

Minoritetsinteresser 8 0 0 168 0

Sum opptjent egenkapital 27 632 23 541 47 348 44 621
Sum egenkapital 35 931 31 890 55 647 52 970

Gjeld
Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 762 0

Sum langsiktig gjeld 0 0 762 0

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 10 0 8 092 18 530 8 092

Leverandørgjeld 546 763 91 127 74 805

Betalbar skatt 7 85 55 113 4 605

Skyldige offentlige avgifter 9 2 151 2 249 4 647 4 423

Gjeld til selskap i samme konsern 6 0 161 0 0

Annen kortsiktig gjeld 1 360 1 781 9 720 10 840

Sum kortsiktig gjeld 4 142 13 102 124 136 102 766
 

Sum gjeld 4 142 13 102 124 898 102 766
 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 40 072 44 992 180 545 155 736

Christian Anker-Rasch
Styreleder

Halvor Westye Egeberg
Nestleder

Carl Gustaf Rye-Florentz    
Styremedlem

Leopold Axel Løvenskiold
Styremedlem

Christine Næss Mathiesen
Styremedlem

Arne Rørå
Adm. direktør

Oslo, 10. mars 2020
Styret for NORSKOG
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NORSKOG
KONTANTSTRØMOPPSTILLING  1.1 - 31.12 2019 (beløp i hele tusen)

      Morselskap     Konsern
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2019 2018 2019 2018

Ordinært resultat før skattekostnad 4 232 2 057 2 138 21 904

Periodens betalte skatt -55 -44 -4 605 -44

Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler 0 -784 0 -784

Ordinære avskrivninger 29 11 1 080 710

Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld -513 595 14 314 -21 161

Endring i andre tidsavgrensningsposter -332 1 409 -17 566 -1 551

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 361 3 243 -4 638 -926

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 0 0

Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler 0 1 990 0 1 990

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 -87 -1 747 -2 305

Utbetalinger ved investering i ds og ts 0 -455 0 -455

Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer 393 0 393 0

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 393 1 448 -1 355 -770

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av lån -8 092 7 559 11 199 7 559

Inn/utbetalinger fra langsiktige fordringer -3 000 1 000 0 1 000

Utbetalinger ved nedbetaling av lån 11 485 -6 183 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 393 2 376 11 199 8 559

Netto endringer i kontanter og -ekvivalenter 4 146 7 068 5 206 6 863

Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1 12 262 5 194 13 523 6 661

Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 31.12 16 408 12 262 18 728 13 523

Norskog har i 2019 avviklet konsernkontoordningen, og effekt av dette er inkludert i innbetaling ved opptak av lån, og 
utbetaling ved nedbetaling av lån.
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NORSKOG
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 (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 datter-
selskapene Nortømmer AS og Norsk Skogsertifisering AS, 
samt datterdatterselskapet Hovdmoen Terminal AS. 
Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en 
økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom 
selskapene i konsernet er således eliminert. Kontinuitets-
metoden er benyttet ved konsolidering av alle datterselskapene 
slik at de bokførte verdiene i selskapsregnskapene er videreført. 
Goodwill behandles som en residual og balanseføres med 
den andelen som er observert i oppkjøpstransaskjonen.

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. 
 
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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NORSKOG
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 (beløp i hele tusen)

      Morselskap     Konsern
Tallene i oppstillingen er angitt i hele tusen 2019 2018 2019 2018

Lønninger 11 283 10 837 39 310 32 673 

Arbeidsgiveravgift 1 785 1 692 6 186 5 160 

Pensjonskostnader 1 100 1 018 2 733 2 193 

Andre ytelser 379 319 1 008 1 865 

14 547 13 867 49 237 41 891 

Antall årsverk 13,8 12,6 51,0 46,6

Ytelser til daglig leder

Lønnskostnader 2 000

Pensjonskostnader 252

Andre godtgjørelser 18

Godtgjørelse til styret 223

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. 

Norskog og selskapene i konsernet er pliktige til å ha tjenestepensjonsordning etter 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.

NOTE 2  -  LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER

Revisor       Morselskap Konsern
Honorar lovbestemt revisjon 75 191

Honorar regnskapsteknisk bistand 49 92

Annen bistand 58 58

Sum 181 341

Godtgjørelsen er eks.mva. 
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NORSKOG
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 (beløp i hele tusen)

NOTE 3  -  VARIGE DRIFTSMIDLER 
Morselskap

Maskiner, inventar
Anskaffelseskost pr 01.01. 87

Tilgang kjøpte driftsmidler 0

Avgang 0

Sum kostpris 87

Akkumulerte avskrivninger 01.01 11

Årets ordinære avskrivninger 29

Akkumulerte avskrivninger 31.12       40
Bokført verdi 31.12 47

Prosenter avskrivninger 10-33%

Bygninger er relatert til Hovdmoen terminal AS som er tatt inn i konsernregnskapet fra 2019.

Tomt
Morselskap

Maskiner, inventar Bygninger
Anskaffelseskost pr 01.01. 4 827 5 990 1 446

Tilgang kjøpte driftsmidler 0 1 126 621

Avgang 0 0 0

Sum kostpris 4 827 7 116 2 068

Akkumulerte avskrivninger 01.01 0 2 135 455

Årets ordinære avskrivninger 0 1 028 52

Akkumulerte avskrivninger 31.12       0 3 163 507
Bokført verdi 31.12 4 827 3 953 1 560

Prosenter avskrivninger 0 % 10-33% 10-33%
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NOTE 4  -  INVESTERING I DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

NORSKOG
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 (beløp i hele tusen)

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

Morselskap Forretnings-
kontor Kostpris

Bokført 
verdi Eierandel

Resultat 
100 %

Egenkapital
100 %

Datterselskaper:
NORTØMMER AS Elverum  13 510  13 510 100 %  -1 785  32 779 

Norsk Skogsertifisering AS Oslo  400  400 100 %  47  463 

 13 910  13 910 

Tilknyttede selskaper
Kostpris

Bokført 
verdi Eierandel

Morselskap:
Foran Baltic SIA 62 62 50 %

Konsern:
Foran Baltic SIA 62 62 50 %

Det tilknyttede selskap er ikke vesentlige for konsernet og følgelig behandlet etter kostmetoden.

NOTE 5  -  AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER  

Langsiktige aksjer Antall aksjer Pålydende Verdi i balansen
Norteak AS  263 724 kr 0,13  500 

Norwegian Forestry Group AS  687 kr 0,10  30 

Skog-Data AS  83 kr 1,00  116 

Smart Carbon AS  6 kr 1,00  6 

Sum mor  652 

Konsern
Langsiktige aksjer mor  652 

Drammensregionens Virkesterminaler AS  1 000  1 000  1 003 

Tømmerkaier AS  26  1 000  26 

Tømmerterminaler AS  125  1  64 

Sum konsern  1 745 

Langsiktige andeler Anskaffelseskost Bokført verdig
Ringerike Næringsforum BA  1  1 

Skogbrukets Kurssenter  452  452 

Sum  453  453 
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NORSKOG
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 (beløp i hele tusen)

NOTE 6  -  MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN
2019 2018

Andel konsernkonto bank 0 11 669 
Fordringer inkludert i kunder 1 081 1 547 

Sum konsernfordringer 1 081 13 216 

Andel konsernkonto bank 0 161 
Gjeld inkludert i leverandør 0 13 

Sum konserngjeld 0 174 

Konsernet har i 2019 avviklet konsernkontoordningen.

NOTE 7  -  SKATT
Morselskap

Resultat før skatt 4 232

Inntektsført konsernbidrag 0

Permanente forskjeller -3 849

Endringer midlertidige forskjeller 635

Skattemessig resultat før konsernbidrag 1 017
Mottatt konsernbidrag 0

Anvendt fremførbart underskudd -1 017

Årets skattegrunnlag 0

Overskuddet i NORSKOG går i sin helhet mot tidligere års fremførbare underskudd.

22 % skatt 0

Årets skattekostnad består av:       Morselskap Konsern
Formuesskatt 85 85

For lite avsatt skatt tidligere år 22 22

Årets betalbare skatt på inntekt 0 28

Sum 107 135
Endring utsatt skatt 84 -390

Total skattekostnad 192 -255

Betalbar skatt i balansen:
Formuesskatt 85 85

Årets betalbare skatt på inntekt 0 28

Skyldig betalbar skatt (+)/til gode(-) 85 113
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Spesifikk grunnlag utsatt skatt morselskap:  31.12  01.01 Endring
Varige driftsmidler -46 -45 -2

Kundefordringer -50 -50 0

Regnskapsmessige avsetninger -2 379 -1 746 -633

Sum midlertidige forskjeller -2 476 -1 841 -635
Skattemessig fremførbart underskudd -246 -1 264

Grunnlag beregning utsatt skatt -2 722 -3 105

Utsatt skattefordel 22% -595 -680

Spesifikk grunnlag utsatt skatt konsern:  31.12  01.01 Endring
Varige driftsmidler 1 644 1 538 106

Kundefordringer -852 -835 -17

Regnskapsmessige avsetninger -2 379 -1 746 -633

Sum midlertidige forskjeller -1 588 -1 044 -544

Skattemessig fremførbart underskudd -2 397 -1 272

Grunnlag beregning utsatt skatt -3 985 -2 316

Utsatt skattefordel 22% -874 -506

NOTE 8  -  EGENKAPITAL

Morselskap
Kapital 

Eiendoms-
rettsfond

Annen
egenkapital

Sum 
egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 5 581 2 768 23 541 31 890

Årsresultat -50 4 090 4 040

Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 718 27 631 35 931

Morselskap
Kapital 

Eiendoms-
rettsfond

Annen
egenkapital

Minoritets-
interesse

Sum 
egenkapital

Egenkapital pr. 01.01 5 581 2 768 44 621 0 52 970

Andre endringer 0 -50 333 0 284

Årsresultat 0 0 2 226 168 2 393

Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 718 47 180 168 55 648

Bevegelse på eiendomsrettsfond består av renteintekter samt støtte til rettsaker.    
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NOTE 9  -  BUNDNE MIDLER 

Eiendomsrettsfondet er pr 31.12.2019 på 2 718. Eiendomsrettsfondet har egne vedtekter og disponeres  av styret.

      Morselskap Konsern
Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler  603 1 876

NOTE 10  -  PANTSTILLELSER OG GARANTIER 
      Morselskap Konsern Pant

Kortsikrig gjeld til kredittinstitusjoner 0 18 530 45 000

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet
Varelager 0 23 112

Driftstilbehør 0 3 495

Kundefordringer 0 91 270

Tomt 0 4 827

Sum 0 122 704

Konsernet har i 2019 avviklet konsernkontoordningen, og gjelden overfor er tatt opp av Nortømmer AS. Til sikkerhet for alt ansvar 
Nortømmer AS har eller måtte få til kredittinstutuasjonene er det stilt sikkerhet i overnevnte eiendeler påydende MNOK 45.  
    

NOTE 11  -  TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER  

Salg av varer og tjenester 2019 2018
Nortømmer AS (administrative tjenester og næringspolitisk bidrag) 3 627 4 307

Norsk Skogsertifisering AS 179 182

NOTE 12  -  NÆRINGSPOLITISK BIDRAG 

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

      Morselskap     Konsern
Spesifikasjon av salgsinntekter 2019 2018 2019 2018
Tømmersalg 0 0 983 525 866 173

Andre salgsinntekter 0 0 299 602 249 472

Transportinntekt 0 0 70 904 47 729

Salgsinntekter 0 0 1 354 031 1 163 375

NOTE 13  -  INNTEKTER

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
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STYREVERV
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

TILLITSVALGTE I 2019

NAVN
Christian Anker-Rasch
Halvor Westye Egeberg
Christine Næss Mathiesen
Carl Gustaf Rye-Florentz
Leopold A. Løvenskiold
Thor Wraa
Maria Boström

KOMMUNE
Halden
Kongsvinger
Ringerike
Bærum
Skien
Drangedal
Drammen

STYRET hadde følgende sammensetning:

Leder Anne Gjerlaugsen Delphin
Carl Otto Løvenskiold
Brede Bredesen Opset

Kongsvinger
Bærum
Grue

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

Fridthjof Plahte
Arne Opdal
Eilif Peder Folstad
Anders Børstad

Sten Roger Thorstensen
Trond Rinde
Anders Skorstøl

Sven Brun
Erich Mons Mathiesen
Olav Bjørnli

Fredrik Gedde
Inger Johanne Gabrielsen
Gisle A. Unum
Ragnhild Helte

Kongsvinger
Åmot
Grue

Bindal
Grong
Verdal
Beitstad

Skien
Drangedal
Gjerstad 

Ringerike
Hurum
Hof

Aurskog-Høland
Aremark
Våler
Spydeberg

DISTRIKTSSTYRENE hadde følgende sammensetning:
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REPRESENTASJON I 2019

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)
Yngve Holth (vara)

NORWEGIAN FORESTRY GROUP AS:
Erling Bergsaker (styremedlem)

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

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)

VELG SKOG:
Arne Rørå (styremedlem)

MARKARÅDET:
Carl Gustaf Rye-Florentz (rådsmedlem)

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

TØMMERTERMINALER AS:
Tommy Anderson (styremedlem)

TØMMERKAIER AS
Tommy Anderson (styremedlem)

STIFTELSEN DET NORSKE SKOGFRØVERK
Benthe E. Løvenskiold (styremedlem)

TENK TRE STYRINGSGRUPPEN
Anne Rørå (medlem)
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ANSATTE NORSKOG

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

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

Chudy, Rafal Skogkonsulent 462 44 147 rafal.chudy@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

Ringstad, Anders Skogkonsulent (begynner mai/juni 2020) 950 52 399 anders.ringstad@norskog.no

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

Skjerstad, Svein Skogkonsulent 416 98 928 svein.skjerstad@norskog.no

Sørhuus, Øyvind Skogkonsulent 957 97 447 oyvind.sorhuus@norskog.no

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

Zimmermann, Max Skogkonsulent (begynner mai/juni 2020) 414 68 098 max.zimmermann@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
Regionsjef Buskerud. 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

Brethvad, Thomas
Virkeskjøper Buskerud, Vestfold, 
Drammensfjorden, Numedal, Eiker, Kongsberg, 
Notodden og Drammen

413 79 077 thomas.brethvad@nortommer.no

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

Eriksen, Arvid
Regionssjef Trøndelag, Midt-Norge og Møre      
Virkeskjøper Sør-Trøndelag

903 60 163 arvid.eriksen@nortommer.no
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ANSATTE NORTØMMER

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

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

948 33 665 ulf.erlandsson@nortommer.no

Fjærtoft, Frode Tømmerkonsulent 995 06 646 frode.fjertoft@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 - Lillehammer region og 
Gudbrandsdalen

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 Regionssjef og virkeskjøper i Agder 413 20 032 lloyd.gundersen@nortommer.no

Harestad, Gunvor Krogh
Skogkulturkoordinator Rogaland, og 
transportkoordinator Vestlandet

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

Herland, Erling Controller. Logistikk massevirke 915 18 443 erling.herland@nortommer.no

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

Houmb, Merete
Oppgjørsansvarlig, skogavgift, 
logistikkoppfølging båt

920 53 408 merete.houmb@nortommer.no

Jacobsen, Kristine
Jurist/skogkonsulent/skogkulturkoordinator 
Hordaland

446 61 267 kristine.jacobsen@nortommer.no

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

Kile, Rune Virkeskjøper i 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

Kveseth, Ole H Løvenskiold
Skogkulturansvarlig NORTØMMER                          
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
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ANSATTE NORTØMMER

ANSATT Sentralbord: +47 904 78 000 Mobil post@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 Virkeskjøper Hurum 468 48 879 magdalene.mathiesen@nortommer.no

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

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

Rolsdorph, Christopher IT-sjef 416 40 840 cr@nortommer.no

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

Rutzen, Uwe Skogkulturkoordinator Agder 900 95 558 uwe.rutzen@nortommer.no

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

907 03 424 torstein.roiseland@ortommer.no

Sandhaugen, Odd Are
Virkeskjøper - Trøndelag nordre del                                 
Skogkulturkoordinator Midt-Norge

918 01 125 odd.are.sandhaugen@nortommer.no

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

Skaraberget, Håkon Markedskonsulent 917 20 658 hakon.skaraberget@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

Storberget, Martin
Skogkonsulent, oppfølging av entreprenører 
og virkesinnkjøp

413 47 704 martin.storberget@nortommer.no

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

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

Stålem, Even
Transportleder Ringsaker, Buskerud, 
Gudbrandsdalen, Toten, Land og Valdres          
Skogkulturkoordinator Oppland og Hedmark

903 67 994 even.staalem@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 (39,3 %)

(sekretariat)

NORTØMMER AS
(100 %)

Norsk  
skogsertifisering AS

(100 %)

NORTEAK AS
(Nicaragua) 

(100 %)

Drammensregionens 
Virkesterminaler AS 

(25 %)

Hovdmoen
Tømmerterminal AS 

(88 %)

Tømmerkaier AS 
(26 %)

Tømmerterminaler AS 
(12,5 %)

FORAN 
BALTIC SIA 

LATVIA 
(50 %)
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Alle foto: Knut J. M
elum
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Årsmelding

2019

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

firmapost@norskog.no

D
esign og trykk: Flisa Trykkeri AS




