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«  Samfunnets ønske om bidrag fra  
skogen er stort, men viljen til å regulere 
og begrense de forholdene som påvirker 
muligheten til å produsere tømmer, er 
langt større  »
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Skogen representerer mange muligheter og bidrar til 
samfunnet på flere områder. Naturopplevelser, biologisk 
mangfold, karbonbinding og mer håndfaste produkter som 
tømmer. Noen av skogens produkter er omsettelige i markeder 
og bidrar til økonomisk verdiskaping, mens andre har størst nytte 
på andre måter enn rent økonomisk. Under koronapandemien
har vi sett hvordan skogen har fungert som Norges største 
treningssenter og det eneste som har vært åpent hele tiden. 
 
Samfunnets ønske om bidrag fra skogen er stort, men viljen 
til å regulere og begrense de forholdene som påvirker 
muligheten til å produsere tømmer, er langt større. Vi hører 
stadig festtaler om skogens rolle i det grønne skiftet og 
fremtidens bioøkonomi, og at skogen er en av få biologiske 
produksjoner som kan fremskaffe råvarer til bioøkonomien i 
stor skala. Skogbruk er også en av få næringer der det meste 
av produksjonen og foredlingen, og dermed verdiskapingen, 
foregår i distriktene. Politikerne kunne valgt å satse på å 
utnytte potensialet i skogen, men i stedet er det konkrete 
resultatet av norsk politikk mer vern av skog og stadig flere 
begrensninger på det utøvende skogbruket. Sakte, men 
sikkert undergraves og begrenses handlingsrommet for 
ressursutnyttelse, og dermed krymper mulighetsrommet for 
skogens bidrag i det grønne skiftet. 

Et eksempel på hvordan skogbrukets mulighetsrom krymper, 
er registrering og kartlegging av natur for forskjellige forvalt-
ningsoppgaver. Målet for politikk knyttet til arealforvaltning må 
være at den er kunnskapsbasert, men kan etterspørselen etter 
kunnskap og kartlegging bli en felle for demokratiske prosesser?

Regjeringen Solberg hadde ved tiltredelsen en god intensjon 
om å redusere den statlige innblandingen i arealsaker. Plandelen 
av plan- og bygningsloven ble i 2013 derfor flyttet til Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet og statlige innsigelser skulle 
reduseres. Likevel har mengden statlige prosesser og Miljø- 
direktoratets aktivitet innenfor arealsaker eksplodert.

Miljødirektoratet gjennomfører en rekke prosesser som 
kartlegger ulike arealkategorier. Bekkekløfter, kalkskog og 
naturtyper er velkjente planer. Disse kartleggingene utføres 

av såkalt uavhengige kartleggere med høy kompetanse 
og funnene blir kartfestet i offentlige databaser. Når disse 
figurene er kartfestet, blir de lagt i et kartlag som samordnes 
med andre digitale kart og skal danne kunnskapsgrunnlag for 
planlegging og forvaltning. Når det gjelder friluftsområder, 
veileder direktoratet kommunene til å kartlegge slike etter en 
gitt metode og så blir disse kartleggingene innarbeidet i planer.

Stortingsmeldingen «Natur for livet» lanserte noe som 
kalles «helhetlige forvaltningsplaner for natur». Planene skal 
kartlegge landarealene og klassifisere økologisk tilstand etter 
antatt etterprøvbare kriterier. Dette skal danne kunnskaps-
grunnlag for senere avgjørelser om arealbruk. Den grunnleg-
gende tanken er at det finnes faglige og forskningsbaserte 
objektive kriterier som kan registreres, og det skal gjøre 
prioritering av arealbruk lettere.

Hvis myndighetene finner det vanskelig å igangsette en stor 
prosess, kan man starte med å iverksette en liten prosess. 
Da heter det en «temaplan», «pilot for helhetlig forvaltning 
av våtmark» eller liknende. Nye prinsipper for forvaltning 
innføres gradvis som testprosjekter på «ufarlige» områder og 
når de er forankret der, benyttes de samme prinsipper seinere 
på områder der konsekvensene er langt større.

Kommunene har samme praksis. Det holder ikke lenger å 
klassifisere et område som LNF i kommuneplanens arealdel. 
Hensynssoner blir brukt i stadig større utstrekning. Innspillene 
kommer fra «eksperter», fra særinteresseorganisasjoner 
eller fra kommunens administrasjon, og man legger «lag» i 
kommuneplanen som har som formål å styre utvikling – vel 
nok stort sett uten direkte rettsvirkninger, men med forvent-
ninger til at det blir tatt hensyn til temaet når det kommer 
en konkret søknad om bygging eller liknende. Og jo flere lag 
som ligger oppå hverandre, jo vanskeligere blir det å utnytte 
arealenes produksjonspotensial.

NORSKOG er bekymret for denne utviklingen. Alle disse store 
og små prosessene er begrunnet med kunnskap, metodikk 
og kartlegging. Men «absolutt vitenskap» er en sjeldenhet. 
I enhver kartlegging ligger det en grad av skjønn og en stor 
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grad av prioritering. Valg og prioriteringer blir kamuflert 
som kunnskap. Den som eier kunnskapen, blir den som 
egentlig bestemmer. 

I skogbruket ser vi dette på nært hold. Vår kunnskap og våre 
ferdigheter som er opparbeidet over 100 år med forskning 
og praksis blir trukket i tvil, og det hevdes at våre hogster må 
undersøkes av såkalt uavhengige biologer. Igjen er tanken 
at det finnes en opphøyd sannhet og eksperter som ikke 
har noen agenda. Disse «uavhengige ekspertene» er vel nok 
uavhengige fra skogbruket, men kan ofte være medlem av, 
eller ha nær tilknytning til en miljøorganisasjon. Galt eller 
riktig - det er lett å tillegge dem å ha en agenda. Uansett så 
er kompetansen om forslagenes betydning for naturbasert 
verdiskaping fraværende.

NORSKOG har gjennom 2020 deltatt i og uttalt oss om 
mange slike prosesser, men det er vanskelig å få gehør for 
bekymringene. Å være mot kartlegging og mot kunnskap lar 
seg jo ikke gjøre og er heller ikke NORSKOGs intensjon, men alle 
disse små og store prosessene handler egentlig om den store 
«kampen om arealene». Man forsøker å faglig-gjøre alle del- 
prosesser slik at valgene allerede er gjort når vedtak skal fattes.

NORSKOG mener vi er i ferd med å få et samfunn med for stor 
og ubetinget tiltro til ekspertise. Vi ender opp med et utvidet 
teknokrati forkledd som demokratiske prosesser. Sammen 
med alle andre mer eller mindre formelle hindringer for å 
utøve skogbruk, gir dette store begrensninger på mulighetene 
for å utøve politikk som kan skape et grønt samfunn i frem-
tiden. Industriråstoff fra skog vil være et svært viktig bidrag i 
det grønne skiftet. Skogen skal fylle mange funksjoner og ta 
mange hensyn. Derfor vil vi aldri kunne ta hele produksjons- 
potensialet i bruk. Men samfunnet må få øynene opp for at 
bruk av arealene påvirker naturen. Dersom skogbruk bare er 
noe som skal skje på de områdene der det ikke er noen andre 
hensyn å ta, blir det lite produksjon igjen. Å avveie hensyn er 
vanskelig. Kunnskap er viktig. Men det kommer aldri til å frata 
oss forpliktelsen til å avveie og velge.

Vi må ikke kvele bioøkonomien i fødselen ved å strupe tilgangen 
til råvare fra skogen. Skogproduksjonen må økes og det målet 
må forankres bredt både i politikken og byråkratiet. Skogbruket 
og det politiske flertallet er enige, men mellom der står  
miljøbyråkratiet, interesseorganisasjoner og enkeltßpersoner.
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Figuren ovenfor illustrerer mange av de forholdene som påvirker skogen og skogeierens handlingsrom 

for å utøve næringsvirksomhet. Hver enkelt begrensning eller hensyn behøver ikke utgjøre noen stor 

utfordring for en grunneier, men summen av dem er omfattende og kan føre til at grunneierens muligheter 

for næringsvirksomhet begrenses langt utover det som er intensjonen. Samlet sett representerer de et stort 

hinder for skogens mulighet til å bidra med å skaffe fornybare råvarer til en grønn og fremtidsrettet industri.
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SVERIGE
I Sverige hadde man i 2020 en prosess med et regjeringsopp- 
nevnt utvalg som skulle foreslå tiltak for å styrke eiendoms-
retten og skogens rolle i en voksende bioøkonomi. Underveis 
ble mange forhold inkludert, og utredningen har fått blandet 
mottakelse i skogbruket. Men, grunntanken er god. I Norge 
hadde vi en strategiprosess for verdikjeden skog, kalt Skog 22, 
som ga mange viktige strategiske innspill til myndighetene. 
Skognæringen var sterkt representert i prosessen. Senere 
har man hatt tilsvarende prosesser for industrien. Prosess 
21 konkluderer med at norsk eksportverdi kan dobles til 
over 300 mrd. kroner innen 2030 og kom med mer enn 100 
anbefalinger totalt. Burde man hatt en tilsvarende prosess 
hvor formålet er å styrke skogproduksjonen i Norge? En 
prosess som tar som utgangspunkt i en styrket eiendomsrett 
til ressursene og at vi skal øke skogproduksjonen i Norge, 
øke karbonbindingen og dermed styrke vårt klimaregnskap, 
en ambisiøs satsing på å øke råvarebasen og grunnlaget 
for fremtidig verdiskaping. En slik prosess bør vurdere alle 
næringspotensial på en skogeiendom og hva som kan gjøres 
for å utløse vekst innen tilgrensende næringer som reiseliv, 
energiproduksjon med mer. Skal man utløse skogens potensial, 
så kreves et samarbeid på tvers mellom departementer. I dag 
opplever vi det motsatte, noen departement snakker høyt 
om satsing på bioøkonomi, mens andre fatter vedtak som 
forhindrer økt produksjon av de fornybare råvarene som er 
nødvendige for å få vekst i bioøkonomien.  

EU
Denne utviklingen er ikke spesiell for hverken Norge eller 
Sverige, og 2021 blir et år hvor viktige skogpolitiske prosesser 
avgjøres i EU.

I 2021 skal EU revidere sin skogstrategi. Det er 8 år siden 
forrige revisjon og siden den gang har man fått både Paris-
avtalen, FNs bærekraftsmål, EUs bioøkonomistrategi og EUs 
Green Deal. Med bakgrunn i denne utviklingen er det mye 
som tilsier at en ny skogstrategi vil være positivt for utviklingen 
av skogbruket innen EU. Men, i fjor høst ble det publisert en 
veileder for denne prosessen, og slik NORSKOG tolker den så 
legges det vekt på vern og bevaring av skog på bekostning av 
virkesproduksjon. Den innsatsen skogbruket gjør for biologisk 
mangfold anerkjennes i liten grad av EU-kommisjonen.  
Skogorganisasjoner i mange land har nå mobilisert for å få 
fokus over mot et tydelig bærekraftsprinsipp med vekt på 
både økonomiske, økologiske og sosiale perspektiv, slik at 
skogbrukets betydning for det grønne skiftet kan styrkes.

I 2021 vil EU for første gang få bindende lover for restaurering 
av natur. Hva og hvordan dette skal gjøres er ikke avklart, 
men det vil helt klart få betydning for skogbruket med klare 
krav om restaurering av skogområder. Restaurerte områder 

skal selvfølgelig vernes i en eller annen form noe som vil med- 
føre at ytterligere en andel av skogarealet tas ut av produksjon. 

I 2020 la EU-kommisjonen frem en strategi for biologisk 
mangfold fram til 2030. Her var fokus rettet mot bevaring og 
vern. Denne må medlemslandene ta stilling til i 2021.  Den 
svenske organisasjonen Skogs Industrierna har engasjert seg 
sterkt i denne prosessen. Ifølge dem bygger strategien på to 
forutsetninger som begge er feil; at tilstanden for biologisk 
mangfold i europeiske skoger er like dårlig som globalt, og 
at biologisk mangfold klarer seg bedre i vernede områder. 
Skogs Industrierna er tydelige på at kommisjonen må basere 
strategien på bærekraftsprinsippet med vekt på både økologiske, 
økonomiske og sosiale forhold, og strategien må sees i sammen- 
heng med andre prosesser i EU som f.eks Green Deal, slik at 
man styrker skogens evne til å bidra til bærekraftig utvikling. 

NORSKOG følger disse prosessene og forsøker å påvirke der 
vi kan. Dette fordi vi har erfaring for at det som vedtas av 
reguleringer i EU raskt implementeres i norsk politikk og for-
valtning. Selv om et aktivt skogbruk og skifte fra svart til grønt 
karbon utvilsomt er viktig for å løse de klimautfordringene vi er 
oppe i, så kommer ikke denne utviklingen av seg selv. Så vel i 
EU som i Norge er det sterke krefter som arbeider for å begrense 
skogbrukets muligheter fordi de ønsker mer vern av natur.

Dette kan høres ut som en klagesang fra vår side. Realiteten 
er at vi har klokketro på skogens muligheter i fremtidens 
grønne økonomi. Fremtidsutsiktene for skogen har neppe 
vært lysere siden høykonjunkturen for skogbruk på midten av 
50-tallet. Det er for at man skal klare å oppnå de mulighetene 
bioøkonomien gir både for skogbruk og klima at vi må mane 
til handling i dag. Nå er det viktig at norske myndigheter og 
politikere husker at skog er en svært viktig ressurs for Norge 
og at de bruker det handlingsrommet vi har i forhold til EU 
for å sikre og videreutvikle den skogbaserte verdikjeden. 

«  2021 blir et år hvor  
viktige skogpolitiske  

prosesser avgjøres i EU. »
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MILJØSTANDARDER 

Miljøsertifisering har blitt et etablert element av skogforvalt-
ningen, og er en sentral forutsetning for salg av virke og 
skogprodukter. I vårt arbeid med sertifisering er det sentralt 
at vi har regelverk og rutinekrav som bidrar til å gi et troverdig 
og rasjonelt system med begrensede kostnader for skogeier. 
Dette krever innsats og oppfølging fra alle ledd i verdikjeden.

I 2020 og inn i 2021 har det vært jobbet med å forhandle 
frem og etablere en norsk FSC skogstandard. Dette er arbeid 
som en stor del av skognæringen står bak, og hvor NORSKOG 
har bidratt vesentlig i forhandlingene. I tillegg til skognæringen 
deltar miljøorganisasjoner samt organisasjoner for sosiale 
interesser som friluftsliv, arbeidstakerinteresser og reindrift/
urfolksinteresser. Det er fremforhandlet en omforent standard 
for Norge og denne er sendt til internasjonal godkjenning, en 
prosess som vil pågå i store deler av 2021. 

I 2020 startet også arbeidet med revisjon av norsk PEFC  
skogstandard. Dette er den viktigste sertifiseringsstandarden 
for norsk skogbruk som i praksis alle norske skogbrukere må 
forholde seg til. PEFC standarden må reforhandles eller revideres 
hvert 5. år. NORSKOG deltar i denne prosessen sammen  
med andre sentrale aktører fra skognæringen, samt et bredt 
spekter av andre interessegrupper knyttet til skogbruk. Dette 
er arbeid som vil gå gjennom hele 2021.

KLIMAMELDING
Regjeringen la nylig fram sin Klimaplan for 2021 – 2030 (Meld.
St.13 2020-21). https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
meld.-st.-13-20202021/id2827405/ Her inngår blant annet 
«Regjeringen sin plan for å auke opptak og redusere utslepp 
frå skog- og arealbrukssektoren». Planen bygger for en stor 
del på utredningen «Klimakur 2030», og inneholder etter 
NORSKOG sin oppfatning en grundig analyse av skogens 
mulige bidrag og muligheter i klimasammenheng. NORSKOG 
er fornøyd med at planen såpass tydelig peker på bruk og 
aktiv skjøtsel av skog som klimatiltak. Det ligger utfordringer 
for næringen i å følge opp planens intensjoner når det 
gjelder tiltak som har potensial for økt karbonopptak, som økt 
omfang av ungskogpleie, stubbebehandling mot rotråte og 
valg av riktig treslag etter hogst. Dette skal vi få til! Tiltakene 
det pekes på vil i tillegg til å bidra til økt karbonbinding også 
styrke kvalitet og volum i virkeproduksjonen og derigjennom 
langsiktig avkastning for hver enkelt skogeier. I tillegg vil reg-
jeringen legge til rette for skogplanting på nye areal med klare 
miljøkriterier. Dette er også tiltak som i tillegg til økt karbonbinding 
kan bidra til økt verdiproduksjon i næringen. 

REVISJON AV  

FSC OG PEFC  
SKOGSTANDARDENE 

PÅGÅR

KLIMAPLAN
2021-2030 

KLIMAKUR
2030  
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Vi har en utfordring i skogbruket med at en del areal ikke 
forynges etter hogst, gjerne med henvisning til at arealene 
skal omdisponeres til innmarksbeite. Der dette er reelt bør 
det være grunneieres rett å disponere arealene til det som er 
mest lønnsomt. Det synes imidlertid som det er en del tilfeller 
der omdisponering til beite ikke reelt sett er en satsing på 
husdyrbruk, men en unnskyldning for å ikke plante etter 
hogst. Slik omdisponering er hverken god klimapolitikk eller 
god arealbruk. Dette er en problemstilling som også omtales 
i meldingen, ved at det foreslås en gjennomgang av «krav og 
prosedyrer som skal gjelde ved omdisponering av skogareal 
til beite for å sikre at tiltaket ikkje omgår foryngingsplikta».  
Sikring av god foryngelse etter hogst er viktig tiltak for å  
styrke næringens faktiske bidrag og troverdighet i klimaspørsmål.

Samtidig som skogeierne må pleie skogen og utnytte poten- 
sialet for karbonbinding, må politikerne følge opp ved å 
sørge for at menneskeskapte tiltak for karbonbinding i skog 
tas inn i klimaregnskapet. Dette er nødvendig for å skape et 
solid politisk grunnlag for å satse på skog i klimasammen-
heng. Skogen kan spille en vesentlig rolle i arbeidet med 
forbedring av klimaet. Dette må stimuleres og NORSKOG 
mener at det er viktig at skogens samlede klimabidrag synlig-
gjøres. Karbonbinding i skog økes kraftig, men må imidlertid 
ikke brukes som en lettvint løsning for et skogrikt land som 
Norge til å slippe å foreta kutt i klimaskadelige utslipp. Klima-
forbedring kommer ved økt binding av karbon på kort og 
lang sikt i kombinasjon med avvirkning som gir økt substi-
tusjon av fossile ressurser. Kombinasjonen av karbonbinding 
i skog og skogens produkter sammen med innføring av CO2 
avgifter som rammer ikke fornybare råvarer og alternativer 
til bruk av tre vil ikke bare forbedre klimaet, men også styrke 
skogproduktenes konkurranseevne. 

KONSESJON
De fleste land har lover og bestemmelser som regulerer 
hvem som kan eie og/eller utnytte naturressurser. Areal er en 
grunnleggende forutsetning for verdiskaping og velferd, og 
ved oppbygging av rettsstater er det vanlig at også eierskap 
til areal blir regulert på en eller annen måte. Slike reguleringer 
vil alltid fungere i et samspill med samfunnsutviklingen 
generelt og politiske behov for endringer vil springe ut av 
aktuelle situasjoner og problemstillinger i samfunnet.

I Norge har vi hatt reguleringer om eierskap til eiendommer 
siden før unionsoppløsningen. Lovene var først tematiske 
(skogkonsesjonsloven, jordkonsesjonsloven mv.) og målsett- 
ingene har variert over tid. Det å begrense utlendingers opp-
kjøp av arealer, og det å medvirke til at landbrukseiendommer 
blir eid av personer som lever på og av eiendommene, har 
vært blant målsettingene.

Fra 80-tallet har vi hatt en mer liberal linje innenfor mange 
lovområder. Bortsett fra at angreretten ble innført i 1983 ved 
bruk av Statens forkjøpsrett, tok det tid før konsesjons- og 
jordlov ble vesentlig endret. Men en pragmatisk holdning 
til reguleringen fikk etter hvert en del gjennomslag og 
forkjøpsretten ble f.eks. derved opphevet i sin helhet i 2001. 
Stortinget anså at forkjøpsretten representerte et svært inn-
gripende virkemiddel som man hadde oppnådd lite ved.

I 2003 ble også regelen om konsesjonsplikt på omsetning av 
aksjer i selskaper som eide landbrukseiendom, opphevet.  
Systemet med konsesjonsplikt på aksjer var opprinnelig 
innført i 1931 for å hindre omgåelse av loven, men departe-
mentet begrunnet opphevelsen med at regelen hadde liten 
praktisk betydning. Reglene ble ansett tunge å praktisere og 
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at de kunne oppheves fordi det fremdeles skulle være konse- 
sjonsplikt ved å få eiendommene inn i aksjeselskap.

De senere årene har vi hatt flere regelendringer rundt konse-
sjon som har hatt deregulerende effekt. Arealgrensene for 
konsesjonsfritak er økt flere ganger (senest i 2017 til 35 daa 
dyrket mark) og prisreguleringen for rene skogeiendommer 
er opphevet.

I den siste regjeringsperioden har vi sett flere politiske partier 
som har løftet debatten om eierskap og konsesjon. Statskogs 
arronderingssalg, som ble iverksatt for å begrense den statlige 
økningen av eierskap til skog som følge av kjøp av Orklas 
eiendommer, har blitt sterkt kritisert av enkelte. Debatten har 
ikke vært basert på objektiv informasjon, men synes å være 
et forsøk på å skape et motsetningsforhold mellom privat 
eierskap og allmennhetens tilgang på jakt.

Høsten 2020 fikk Namdal Bruk AS med søsterselskap, nye 
eiere. De nye eierne er et tysk investeringsselskap som invest-
erer tungt i grønne næringer. Enkelte politikere og samfunns- 
debattanter har tatt tak i denne handelen og benyttet 
anledningen til å rette angrep mot regjeringen Solberg for 
at en slik handel er gjort mulig. Statsråden svarte helt korrekt 
i Stortingets spørretime at disse reglene har vært uendret 
siden konsesjonsloven av 2003 trådte i kraft og at regjeringen 
fremdeles ønsker å praktisere konsesjonsloven slik at personlig 
eierskap til landbrukseiendommer skal være hovedregel.
Også et representantforslag om å innføre konsesjonsplikt på 
aksjer ble reist av Senterpartiet høsten 2020. Dette forslaget 
fikk ikke flertall i voteringen i februar 2021.

Det er sunt med konstruktive debatter. Eierskap til natur-
ressurser og eiendommer er et sentralt politikkområde og 

vi vil sannsynligvis få mange debatter om dette fremover. 
NORSKOG mener det er viktig at slike debatter er kunnskaps-
basert, og at man forsøker å løfte opp problemstillinger som 
betyr noe for samfunnet i stedet for symbolikk. Like sikkert 
som at vi vil ha en konsesjonslov i Norge i fremtiden, er det 
at loven og praktiseringen har behov for en gjennomgang. 
Kanskje tiden er moden for å få i gang en konstruktiv skaps-
debat. Vi mener Norge burde vært tjent med å foreta en bred 
gjennomgang av eierskap til naturressurser – en eierskaps-
melding. En slik forankring vil forhåpentligvis kunne føre til en 
mer helhetlig debatt om konsesjonsloven mv.

COVID-19
Heller ikke skogbruket gikk klar av utfordringene som følge av 
koronapandemien som traff landet i mars 2020. Grenser ble 
stengt og landet gikk inn i en usikker fremtid som få visste 
konsekvensene av.

For skogbruket ble det første praktiske problemet at plante- 
sesongen var rett rundt hjørnet, der det er utenlandsk 
arbeidskraft som står for mesteparten av arbeidet. Med delvis 
stengte grenser, karantene ved ankomst og usikkerhet om 
arbeiderne ville forlate eget land, startet arbeidet med å sikre 
arbeidskraft til plantingen. Skogplanter er ferskvare, så det 
var ikke noe alternativ å vente til høsten eller neste år med å 
sette dem ut.

Skognæringen har siden denne oppstarten hatt et godt 
og konstruktivt samarbeid med både Landbruks- og mat-
departementet og Landbruksdirektoratet. LUF-midler ble 
omdisponert fra vegbygging/-vedlikehold og ungskogpleie 

“ Like sikkert som at vi vil ha en  
konsesjonslov i Norge i fremtiden, 
er det at loven og praktiseringen har 
behov for en gjennomgang. “ 

“ Handlekraft fra Landbruks- og  
matdepartementet bidro til at  
plantene kom i jorda.
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til planting, for å bidra til å dekke de økte kostnadene som 
oppsto ved at det var mindre tilgjengelig arbeidskraft fra 
utlandet og at nytt (lokalt) mannskap måtte læres opp. 

Ordningen var svært vellykket, og alle plantene kom i bakken 
som planlagt. Ved slutten av året ble det også overført midler 
tilbake til veg og ungskogpleie, slik at disse tiltakene ikke ble 
skadelidende. Det er grunn til å berømme Landbruks- og 
matdepartementet for å handle raskt og målrettet. 

Den neste utfordringen oppsto da tømmermarkedet brått 
endret seg kort tid etter at pandemien kom til Norge. Etter-
spørselen, spesielt etter massevirke, falt brått med det resultat 
at skogsmaskinentreprenører måtte permitteres. Da ble det 
viktig for hele verdikjeden å få på plass tiltak som kunne holde 
entreprenørene i gang. Etter lange forhandlinger ble det 
bevilget kr. 50 mill. i revidert nasjonalbudsjett. Midlene skulle 
gå til drifter hvor entreprenøren ville bruke lenger tid enn 
normalt på å få frem tømmeret. Dette kunne være tynninger, 
vindfallhogst mm. Ordningen fungerte bra og bidro sterkt til 
at entreprenørene ikke var uten arbeid for lenge. I utgangs- 
punktet skulle dette tiltaket vare til 1. desember 2020, men 
ble etter hvert utvidet til å gjelde til 1. mars 2021. 

INDUSTRI
Koronapandemien skapte en tydelig ubalanse i tømmer-
markedet med høy etterspørsel etter trelast og et fall i etter-
spørselen etter trykkpapir på om lag 30%. Det er alltid fare 
for at midlertidige fall i etterspørsel kan utvikle seg til varige 
endringer, slik vi så under finanskrisen da markedet aldri hentet 
seg helt inn når krisen var over. Skogeierne er avhengige av 
full avsetning for alle sortiment og sortimentet med lavest 
etterspørsel vil skalere den samlede avvirkningen. 

Norge har satt som mål å redusere klimagassutslippene med 
50% innen 2030 målt i forhold til 1990. Så sent som i 2018 var 
utslippene av CO2 høyere enn i 1990. Bioøkonomi innebærer 
at produksjonen baseres på fornybare ressurser og i praksis 
må produksjon og foredling av fossilt karbon erstattes med 
bærekraftig produksjon og foredling av fornybart karbon. 

Verdikjeden skog har et stort potensial innen bioøkonomien. 
Mangelen på treforedlingsbedrifter i norsk industristruktur 
er en stor utfordring for å utvikle verdikjedens bidrag til det 
grønne skiftet og arbeidet for å redusere klimautslippene. 
Investeringene i norsk treforedlingsindustri er på om lag 
samme nivå som avskrivningene. Dette tilsier at vi i beste 
fall vedlikeholder den produksjonskapasiteten vi allerede 

har uten mulighet til å effektivisere eller fornye industrien og 
dermed øke bidraget til det grønne skiftet. 

I 2018 kom 14% av verdiskapingen i EU fra industrien, mens 
den i Norge var på 7%. EU har i sin Green Deal satt som mål å 
øke industriens andel av BNP til 20%. Norge har ikke satt noe 
slikt mål. Utvikling av ny norsk treforedlingsindustri er ikke bare 
viktig for å sikre avsetning av massevirke for skogeierne, men 
også for å sørge for avsetning for biproduktene fra sagbruks- 
industrien og dermed sikre grunnlaget for den økonomiske 
motoren i verdikjeden. 

Fra årsskiftet økte regjeringen kravet til omsetning av bio- 
drivstoff til 24,5% og kravet til avansert biodrivstoff til 9%. Det 
nasjonale markedet er nå mer enn stort nok for en satsing på 
produksjon av biodrivstoff fra sidestrømmer fra skogen. En 
vesentlig utfordring for utvikling av ny treforedlingsindustri i 
Norge er lav egenkapital og mulighet til å stille sikkerhet for 
store industrisatsinger. Det bør derfor etableres en finansierings- 
og/eller garantiordning for å sikre privat kapital til etablering 
av grønn industri. Tilsvarende ordninger benyttes allerede i 
flere EU-land.  

For å utnytte det potensialet verdikjeden skog representerer i 
det grønne skiftet, og for å skape en fremtidsrettet fastlands- 
industri, kreves det en helhetlig politikk som dekker flere  
dimensjoner. Den må stimulere til vekst i bredden av produkter 
fra bygg til cellulose, biokjemi, trekull, biodrivstoff med mer. 
Den må være effektiv i alle faser av industriutvikling fra inno-
vasjon til ferdig produksjonskapasitet. Samtidig må politikken 
dekke hele verdikjeden fra råstoff til sluttprodukt. Bioøkonomien 
forutsetter tilgang på fornybart råstoff. En helhetlig politikk 
forutsetter også bruk av hele bredden av økonomiske og regu- 
latoriske virkemidler. Norsk klimapolitikk kan målrettes slik at 
den både reduserer utslipp og skaper ny fremtidsrettet industri. 
Det bør settes klare ambisjoner for industriens andel av 
BNP, og vi bør nærme oss det nivået EU-landene er på i dag. 
Industri-investeringene for Fastlands-Norge bør øke med 50% 
opp mot 40 milliarder kroner årlig i løpet av de neste 5 år. For 
verdikjeden skog bør ambisjonsnivået være at industrikapasiteten 
økes til å kunne foredle hele den årlige avvirkningen på ca. 
11 millioner m3. På sikt bør avvirkningen økes opp mot det 
bærekraftige potensialet som i dag er vurdert til å være 15-16 
millioner m3 pr år.  Lykkes man med dette vil skogbaserte 
virksomheter bidra til at Norge når de fastsatte klimamålene 
samtidig som veksten i handelsunderskuddet reduseres.  
Verdikjeden skog er også en av få næringer som bidrar til 
sysselsetting og verdiskaping i Distrikts-Norge. 
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«  Ambisjonsnivået bør være å øke  
industrikapasiteten i Norge til  

å kunne foredle hele den årlige  
avvirkningen på 11-12 m3.  »
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SAMFERDSEL
Transport er og blir en stor kostnad for hele verdikjeden 
skog og tre.  Mye av virket skal fraktes langt, og det er gjerne 
trevirket med lavest verdi som skal lengst. Vi har fortsatt igjen 
mange tremekaniske virksomheter i distriktene hvor sagtøm-
meret kan leveres. Massevirket derimot har en litt lengre reise.  
Utfordringen for skog- og trenæringen framover ligger i å 
redusere kostnadene i hele verdikjeden. Transportkostnadene 
utgjør en så stor andel av det totale kostnadsbildet, at enhver 
innsparing er av stor betydning for aktiviteten i skogen.  
NORSKOG bruker derfor mye tid på næringspolitisk arbeid 
som kan bidra til dette.

Det har også i 2020 vært en økt satsing på samferdsel fra 
myndighetene. Dette gjelder helt fra skogsbilveien og ut til 
jernbane og kai. NORSKOG har arbeidet spesielt mye med å 
forbedre jernbanetransporten fordi NORTØMMER er en stor 
bruker av jernbane for å frakte tømmer.

I arbeidet med jernbane har NORSKOG prioritert godstiltak i 
og rundt Kongsvinger, samt etablering av ny tømmerterminal 
på Hauerseter. Å få på plass godstiltakene i og rundt Kongs-
vinger er avgjørende for hele tømmerflyten nordfra og ned til 
Østfoldindustrien og Sverige. BaneNOR er i gang med neste 
prosjektfase for å finne en løsning på utfordringene rundt 
Kongsvinger. En ny terminal på Hauerseter vil være et viktig 
bidrag for å få mye mer tømmer som nå transporteres med 

lastebil over på jernbane. Videre prioriterer vi arbeidet med 
å få åpnet en ny østre linje for tømmer til treindustrien i Øst-
fold. Det kan se ut til at dette løser seg i nærmeste fremtid.

SKOGBRUKET OG  
INFORMASJONSFLYTEN
Informasjon vedrørende skog kan være ressurskrevende å 
skaffe til veie. Tidligere krevdes det intensivt markarbeid for 
å tilegne seg denne informasjonen, enten det gjaldt volum, 
bonitet, alder aller andre variabler. Vi ser i dag en endring på 
denne fronten, hvor åpent tilgjengelige data blir mer og mer 
vanlig. NORSKOG jobber med skog og forvaltning av skog, 
både i en rådgivende funksjon ovenfor våre medlemmer og  
i mange tilfeller som skogeiers representant. Å inneha den  
til enhver tids mest oppdaterte informasjonen er derfor  
avgjørende for å kunne rådgi på et profesjonelt plan.

Teknologi og teknologisk innovasjon er et tog som aldri  
stopper, og det er avgjørende at NORSKOG sitter i førersetet  
på dette toget. I 2020 har vi gjort dette på flere måter, 
blant annet deltar vi i det nye senteret for forskningsdrevet 
innovasjon kalt Smart Forest. Gjennom Smart Forest skal 
skognæringen, med NIBIO og NMBU i spissen, gjennom 7 år 
digitalisere og revolusjonere informasjon og informasjons-
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strømmer i den skogbaserte verdikjeden. Det skal i prosjektet 
utvikles håndfaste verktøy og metoder for å øke og gjøre 
informasjonen fra skog mer tilgjengelig. 

At vi deltar i slike prosjekter gjør at vi kan bringe dagsaktuelle 
tema fra det operative skogbruket til forskningen, og vi står 
først i køen når nyvinninger innen forskning på skogbruk skal 
oversettes og implementeres i praktisk bruk. Å sitte tett på 
slike prosesser og jobbe sammen med forskningen gjør at vi 
kan tilby både medlemmer og datterselskapet NORTØMMER 
økt kompetanse, bedre rådgivning og en interessant hverdag. 
Vi har allerede sett starten på dette gjennom tilgjengelig- 
gjøring av nyere og stadig mer oppdaterte data. Et eksempel 
er NIBIO’s Skogressurskart, også kalt SR16, et verktøy NORSKOG 
allerede jobber mye med. Dette vil på sikt bli kontinuerlig 
oppdaterte ressurskart som viser skoglige data over hele 
Norge. Dette verktøyet gir nye muligheter, spesielt ved frem-
stilling av ressursoversikter. SR16 publiseres på både raster 
og vektorformat. Rasterformatet gjør dataene anvendelige, 
og er i et slikt format at vi kan tilpasse dette til eksisterende 
skogbruksplaner og gi oppdatert informasjon for det enkelte 
bestand. Metodikken for fremstillingen er også relativt 
lik det som benyttes i tradisjonell skogbruksplanlegging. 
Derfor har Landbruksdirektoratet nå likestilt SR16 med andre 
typiske metoder som benyttes i områdetakster. Det gir gode 
muligheter for å utvikle billigere og raskere metoder for å 
fremstille skogbruksplaner.  

Laserdata ligger også tilgjengelig for store deler av landet, 
gratis. Dette er data som ved noe arbeid kan gi mye infor-
masjon. Blant annet kan det for eiendommer produseres 
trehøydekart. Disse kartene er gode hjelpemidler ved for 
eksempel vurdering av bestandsgrenser, ajourføring eller 
hogst med mer. 

For NORTØMMER har det også gjennom 2020 skjedd mye 
nytt på teknologisiden. Det er spesielt flyten av data mellom 
de forskjellige leddene i verdikjeden og datahåndteringen 
som har stått i fokus. Med løsningen som nå brukes ved  
virkesomsetning skjer overføring av ordreinformasjon, kart, 
produksjonsdata og kartdata i stor grad digitalt. Dette reduserer 
tidsbruken og øker presisjonsnivået for alle parter, og gir 
NORTØMMER muligheten til bedre driftsoppfølging og logistikk. 
Bruken av teknologi og digitalisering gjør NORTØMMER mer 
konkurransedyktig og profesjonell, noe som kreves i en bransje 
hvor kravene til dokumentasjon og oppfølging er avgjørende. 

« Skogressurskartet SR 16 gir 
mulighet for å utvikle metoder 
for billigere og raskere metoder 
for å fremstille skogbruksplaner. »
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BARKBILLER 
De siste par årene har vi i Sørøst-Norge fått oppblomstring 
av granbarkbiller igjen. Angrep av barkbiller er ikke noe nytt 
fenomen og i perioden 1950 -2000 drepte stor granbarkbille 
150 millioner m3 gran i Europa. Stor granbarkbille er en av artene 
som nyter godt av klimaendringer og økte temperaturer, og 
det er den eneste arten som kan opptre epidemisk og drepe 
frisk gran når forholdene ligger til rette for det. Skogforskningen 
viser til en tendens til økende barkbilleutbrudd lenger nord  
i Europa enn tidligere. Se figur 1.

Barkbilleangrepene i Sentral-Europa har fortsatt i 2020 og 
beregninger tilsier at om lag 750 millioner m3 gran vil bli 
skadd i perioden 2015 - 2025. Til sammenlikning ble ca. 10 
millioner m3 drept i Sør-Skandinavia under de harde bille 
angrepene på 1970 tallet. Da gikk det med gran i Norge til  
en verdi av rundt 2,3 milliarder norske kroner (beregnet  
med tømmerpriser i 2016).

Figuren på neste side viser billeskader og avvirkning i Tyskland. 
Skadetoppen forventes å komme i 2021. De senere år har 
billeskadd virke utgjort det alt vesentlige av avvirkningen, 
men dette vil gradvis avta i årene fremover etter hvert som 
stående volum i lavereliggende og tørkeutsatte områder 
avtar. På sikt vil tysk industri ha behov for import av betydelige 
volumer med ferskt virke. Se figur 2.

I Sverige har rundt 20 millioner m3 gran blitt avvirket etter 
tørkesommeren 2018 som følge av tørke- og barkbilleskader. 
Angrepene i Sverige forekommer i hovedsak på områder som 
er mer tørkeutsatt enn hva vi har i Norge. I 2020 hadde vi en 
kjølig vår med dårlige forhold for billene som ble etterfulgt 
av en varm forsommer. Dette ga en konsentrert sverming. 
Overvåkingen av stor granbarkbille i Sør-Norge viser en 
populasjon på om lag 50% av hva den var mot slutten av 
barkbilleutbruddet på 1970-tallet. De fleste fylkene, med unntak 
for Vestfold, Agder og Nordland, viser en økning i billepopula- 
sjonen fra 2019. Ingen fylker har mer enn et moderat nivå av 
barkbiller i fangstene. Det er vanskelig å anslå den videre  
utviklingen av barkbillesituasjonen i de norske granskogene 
da den er svært avhengig av temperaturen kommende vår 
og sommer. Men, utgangspopulasjonen er til stede og det er 
grunn til å være oppmerksom på utviklingen. Se figur 3.

ULV
Ulvepolitikken var i støpeskjeen i meldingsåret og Ap sikret 
flertall for et tillegg i Naturmangfoldloven som tilsier at når 

ulvebestanden er over bestandsmålet, skal terskelen senkes 
for når vilkårene for felling for å ivareta offentlige interesser er 
oppfylt. Myndighetene må ved vedtak om uttak vise hvordan 
interesseavveiningen er foretatt, og at den er rasjonelt be-
grunnet. Ap ønsket med dette å gjøre det lettere å ta ut ulv 
og stramme inn muligheten for rettslige etterspill av fellings- 
vedtak slik vi har sett flere ganger de siste år. NORSKOG er 
godt fornøyd med at både Ap, Frp og Sp var tydelige på at de 
vil stramme inn regjeringens handlingsrom slik at Stortingets 
bestandsmål kan følges opp. Vi tror ikke siste ord er sagt i 
denne saken, men nettopp derfor var det viktig at de tre nevnte  
opposisjonspartiene sikret flertall for å skrote regjeringens 
forslag om å oppnevne en uavhengig klagenemd som skulle 
behandle klager på rovviltnemdenes fellingsvedtak.  
Nå må Klima og miljøministeren stå ansvarlig overfor Stortinget 
for behandling av klager og dermed for beslutning om  
lisensfelling av ulv. 

Likevel så vi lite endring i praktisk forvaltning. Vinteren 2020 
ble det registret 6 helnorske- og 5 grenserevir. Grenserevir 
teller bare halvt slik at ulvebestanden statistisk teller 8,5 revir. 
For å bringe ulvebestanden ned på Stortingets vedtatte mål 
besluttet Rovviltnemndene å ta ut 5 flokker hvor den ene 
flokken er et grenserevir. Dette ble tradisjonen tro overprøvd 
av klima- og miljøminister Rotevatn og KLD, og det endelige 
resultatet ble at kun to flokker skulle tas ut. Det positive var at 
nemdene ville begynne å forvalte flokkene både innenfor ulve- 
sona og grenseflokkene, og at det endelige vedtaket tross alt 
innebærer uttak av ulv innenfor sona. Men, det er begredelig 
at regjeringen Solberg nok en gang velger å ikke følge opp 
Stortingets rovdyrforlik, men legger seg på et uttak som med-
fører at ulvebestanden i Norge etter uttak blir høyere enn hva 
Stortinget vedtok.

MILJØPOLITIKK I RETTEN
Greenpeace sammen med Natur og ungdom tapte søks-
målet mot staten basert på brudd på grunnlovens paragraf 
112 (miljøparagrafen). Saken dreide seg om klima og leteboring 
etter olje og gass i Barentshavet. Miljøbevegelsen tapte først i 
tingretten, så i lagmannsretten og til slutt i Høyesterett.  
NORSKOG mener dommen er meget interessant. Essensen i 
saken kan svært forenklet oppsummeres til at miljøbevegelsen 
mener at Stortinget ikke kan Grunnloven, eller ikke har 
forstått hva de har vedtatt og at de så har handlet i konflikt 
med loven. Strengt tatt ønsket miljøbevegelsen rettens hjelp 
til å overprøve gjeldende politikk på området. NORSKOG 
tolker signalet Høyesterett gir i den knusende dommen som 
at de ber miljøorganisasjonene for fremtiden utøve politikk 
via stemmerett og politisk aktivitet og ikke via det juridiske 
system. NORSKOG håper miljøorganisasjonene tar med seg 
denne erfaringen over i rovdyrpolitikken slik at vi også innen 
dette området kan unngå kostbare og forsinkende rettsaker. 
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NORSKOG med flere grunneierorganisasjoner var partshjelp på 
statens side i saken vedrørende lovlighet i uttak av ulv. Saken har 
vært oppe i flere rettsinstanser og en enstemmig Høyesterett var 
i mars 2021 enig med staten og grunneierne i at vedtaket om 
felling av streifulv og revirhevdende ulv var gyldig. WWF tapte 
saken på alle punkter. NORSKOG er fornøyd med avgjørelsen 
og mener den har betydning for fremtidig ulveforvaltning da 
dommen fastslår at offentlige interesser skal vektlegges ved 
fastsettelse av fellingskvoter.

VILLSVIN 
Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG 
og Utmarksforvaltningen AS startet høsten 2019 prosjektet 
«Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge». 
Senere har også Viken Skog sluttet seg til prosjektet slik at 

det nå har bred forankring på grunneiersiden. Det vesentlige 
av finansieringen kommer fra Miljødirektoratet. Prosjektet er 
grunneiernes oppfølging av handlingsplan mot villsvin som 
Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødeparte- 
mentet la fram i november 2019. Operativt ledes prosjektet 
av NORSKOG. Bakgrunnen for prosjektet er frykten for at 
villsvin i Norge kan motta og spre afrikansk svinepest som er 
en svært alvorlig smittsom virussykdom som rammer både 
ville og tamme svin, og sykdommen brer seg i høyt tempo i 
Europa. Dødeligheten er opp mot 100% og det finnes i dag 
ingen behandling eller vaksiner mot sykdommen. Skulle 
sykdommen komme til Norge vil konsekvensene for norsk 
svineproduksjon være dramatiske.

NORSKOG mener at norsk natur skal forvaltes ut fra et grunn- 
leggende prinsipp om eiendomsrett til så vel grunnen som 
tilhørende ressurser, herunder viltet. En sterk eiendomsrett 
medfører også et ansvar og NORSKOG ønsker at grunneierne 
etablerer hensiktsmessige forvaltningsenheter og bruker 
sin jaktrett til å ha kontroll med villsvinstammen og hindre 
spredning til nye områder. Dersom grunneierne ikke klarer 
å kontrollere villsvinbestanden, vil det politiske presset øke 
for at SNO eller andre offentlige myndigheter må ta over 
ansvaret for kontroll av bestanden. Dette medfører en klar 
svekkelse av eiendomsretten. 

Kontroll av villsvinbestanden krever et omfattende grunneier-
samarbeid over store arealer. 

Prosjektets hovedoppgave er å bidra til grunneiersamarbeid som 
gir en effektiv jakt i områder hvor villsvin allerede er etablert og 
en effektiv kontroll for å hindre etablering av villsvin i nye områder.

Det anslås at det i dag er om lag 1000 villsvin i Norge. I Sverige 
felles det 115 000 villsvin per år og bestanden er økende. 
Uten effektive tiltak er det fra eksperthold anslått at bestanden 
i Norge vil øke markant fremover. I Norge defineres villsvin 
som en fremmed art, og anses av Artsdatabanken for å utgjøre 
en meget høy økologisk risiko. 

I 2020 hadde prosjektet arbeidsområde fra Halden til Kongs-
vinger. Prosjektet har fått finansiering for en fase 2 (2021-2023) 
og arbeidsområdet er utvidet til også å gjelde området 
Kongsvinger til Elverum, og hovedfokuset nå er grunneier- 
organisering. Det er valgt å benytte seg av forvaltningsstruk-
turen for hjortevilt hvor områdene inndeles i vald. Så langt er 
det etablert 7 villsvinvald, og flere er på gang. Det er etablert 
et godt samarbeid med både elgvald og kommuner. Det er 
innhentet statistikk fra sett/skutt villsvin under elgjakten, noe 
som vil gjentas årlig og for fremtiden vil gi bedre grunnlag for 
å vurdere bl.a. bestandsutvikling. I samarbeid med Viltrapporten.no 
er det utviklet digitale verktøy for registrering og rapportering 

« Det anslås at det i dag er 
om lag 1000 villsvin i Norge »

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sjekker villsvinfella.
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noe som forenkler administrasjonen av villsvinvaldene.  
Prosjektet har utviklet standarder for hvordan elgvald kan 
utvides til også å gjelde villsvin, samt standardavtaler mellom 
jegere og grunneiere for villsvinjakt. 

Villsvinet er et nattaktivt dyr, og prosjektet har derfor arbeidet 
aktivt for at det skal bli tillatt med bruk av nattkikkert under 
jakt på villsvin. Dette har vært ute på høring og vi har stor tro 
på at det vil åpnes for dette i nær fremtid. 

Villsvinprosjektet har fått dispensasjon til på teste ut bruk av 
villsvinfeller. Prosjektet disponerer nå totalt 5 feller og disse 
blir testet ut i kommunene Halden, Aremark, Kongsvinger og 
Elverum, men så langt uten fangst. Planen er å flytte noen av 
fellene etter hvert dersom det blir behov for det. 

Prosjektet kommuniserer aktivt med interesserte, både gjennom 
å arrangere webinarer, samt oppdatere sin facebookgruppe 
og webside jevnlig. Prosjektets facebookgruppe har nå om 
lag 300 medlemmer. Gruppa skal bidra til å gi informasjon 
om aktiviteten i prosjektet (nyheter m.m.), få folk mer engasjert
i villsvin og villsvinforvaltning og være et forum for faglig 
diskusjon rundt villsvinforvaltning i Norge. Websiden  
www.villsvinprosjektet.no gir en grei oversikt over prosjektet, 
villsvinvald med standardavtaler, jakt med lover og forskrifter, 
jaktavtaler, og nyheter om villsvin generelt. 

KUNNSKAPSPRODUKSJON
Også NORSKOG må ha kunnskap for å få innflytelse. Derfor 
bygger vi opp et slagkraftig miljø i konsulentavdelingen for å 
være best mulig på forhold som har betydning for drift, marked, 
økonomi og politikk i skogbruket. Avdelingen har vært gjennom 
en langsom ekspansjon og består nå av 13 konsulenter.

Vi ser at pensjonsfond, investeringsfond og andre investorer 
går i retning av grønne investeringer. Vi opplever også at 
svensk og finsk skogindustri kjøper skog utenfor eget land for 
å sikre fremtidig virkesforsyning. Det er viktig for NORSKOG 
å ha kunnskap om industriaktørene og markedene de er 
inne i. Dette var begrunnelsen for satsingen på arbeid i det 
internasjonale eiendomsmarkedet. Selv om det ikke finnes 
noen offisiell kåring, er vi nokså sikker på at NORSKOG var det 
firmaet som verdsatte det største skogarealet i Skandinavia 
og Baltikum i 2020. Dette har gitt oss en unik kunnskap om 
markedene, prisingen og skogbruk i andre land. Denne  
satsingen vil fortsette.

Bistandsarbeid har vært en del av NORSKOGs portefølje 
i mange år. I tillegg til at vi har bidratt med utvikling i de 
landene der vi har vært, har prosjektene gitt god lønnsomhet, 
interessante arbeidsplasser, internasjonale kontakter og 
kunnskap om andre land. NORSKOG leder Norwegian  
Forestry Groups bistandsprosjekt i Etiopia som vil ha sitt siste 
år i 2021. Det arbeides med å etablere flere oppdrag slik at 
dette forretningsområdet kan utvikles videre.

NORTØMMER har utviklet seg til en kompetent organisasjon 
som løser de fleste oppgavene på egen kjøl. Likevel vil det 
hele tiden være oppgaver som best løses i samarbeid mellom 
NORSKOG og NORTØMMER f.eks. innenfor sertifisering, 
kvalitetsarbeid, FoU, datahåndtering og utvikling av data- 
løsninger.  SmartForest (et SFI – senter for forskningsdrevet 
innovasjon) er etablert med NIBIO, NMBU, UiO og tre uten-
landske institusjoner og hele den norske skognæringen 
som partnere. NORSKOG har store forhåpninger til dette 
forskningsprogrammet og vil delta for å skape innovasjoner 
som kan bety noe for skogbruket og for de som faktisk utøver 
næringen, slik som NORTØMMER. Vi tror at den nære faglige 
forbindelsen mellom NORSKOG og NORTØMMER gjør oss 
svært relevante i dette programmet.

Utmark, vilt og arealbasert reiseliv er svært viktig for norske 
skogeiere. NORSKOG har derfor bemannet opp for å ha 
kapasitet på dette. I øyeblikket er det villsvin som utgjør 
størstedelen av arbeidsvolumet her, men tanken er å opp- 
arbeide en plattform for å kunne løse ulike problemstillinger 
innenfor utmarkssektoren.

Frivillig vern er en viktig faktor i verne-politikken i Norge. Det 
er derfor viktig at NORSKOG kan løse slike oppdrag og kunne 
tilby dette til skogeiere som ett av verktøyene i verktøykassen. 
Dessuten har det vist seg ekstremt viktig å ha god kunnskap 
om dette arbeidet i næringspolitikken. Frivillig vern utfordres 
nå av en mengde myndighetsstyrte prosesser og NORSKOG 
er derfor med i alle prosesser rundt arealvern. Men frivillighet 
i vernearbeidet er ikke bare avhengig av at prosessene er fri- 
villige, de er også avhengige av at norske skogeiere stiller opp 
med arealer. Selv om NORSKOG mener at skogen bør brukes 
og ikke vernes, må vi legge til grunn Stortingets mål om 10 % 
vern som et rammevilkår. I øyeblikket er vi på 5,1 %, så frivillig 
vern vil være en prosess som vil pågå over mange år til.

NORSKOGs medlemmer henvender seg til konsulentavdelingen 
for å få bistand til ting de ikke kan løse selv. Kunnskapen vi 
opparbeider gjennom oppdrag innenfor alle mulige arbeidsfelt 
i inn- og utland, gjør at vi kan tilby skogeiere kompetent  
bistand. Vi vil derfor fortsette å arbeide innenfor nye og gamle 
forretningsområder for å være oppdatert på viktig kunnskap.
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STYRETS BERETNING  
FOR 2020

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 samt Norsk Skogsertifisering AS som  
er et miljøsertifiseringsselskap. NORSKOG eier også 50%  
av Foran Baltic i Latvia. 

Resultatregnskapet for NORSKOG som konsern er gjort opp 
med et driftsoverskudd på kr 13.870.247, og et årsresultat 
etter skatt på kr 10.692.910

Resultatregnskapet for NORSKOG som morselskap er gjort 
opp med et driftsunderskudd på kr 854.750 og et positivt 
årsresultat etter skatt på kr 225.169

NORSKOGs konsulentmarked var i meldingsåret betydelig 
preget av koronapandemien. I hovedsak er denne effekten 
knyttet til markedet for verdsetting av skog utenfor Norge. 
Etterspørselen etter bistand fra NORSKOG ved kjøp av 
skogeiendom har avtatt som følge av reiserestriksjoner. Når 
kundene ikke kan reise og befare aktuelle kjøpsobjekt, faller 
naturlig nok interessen for kjøp. NORSKOG har klart å videre-
utvikle oppdragene med årlige verdsettinger for utenlandske 
finansielle og industrielle investorer. Likevel har samlet volum 
innen dette området gått noe ned i forhold til planlagt. Vi 
har nytt godt av vårt eierskap i Foran Baltic i Latvia som har 
gjort det mulig for NORSKOG å utføre feltarbeid i Baltikum 
selv om den norske staben ikke har kunnet reise ut av Norge. 
NORSKOG har evnet å øke volumet innen norske oppdrag  
slik at effekten av koronapandemien er betydelig redusert.

Presset mot eiendomsretten er økende, det samme er 
skogens muligheter i bioøkonomien. Det har vært et mål 
for styret å styrke NORSKOGs næringspolitiske kapasitet for 
å bidra til at skogeierne får best mulige vilkår til å utvikle et 
langsiktig og lønnsomt skogbruk. I løpet av 2020 ble det 
næringspolitiske laget styrket med en ny person. I løpet av de 
siste 3 år har NORSKOG ansatt 6 nyutdannede forstkandidater 
fra NMBU, to av disse ble ansatt i 2020. Samtlige 6 har mottatt 
pris for å være blant de 3 beste studentene i sitt kull. NORSKOG 
er en kunnskapsbedrift og leverer verdifull kompetanse til 
sine medlemmer og andre skogeiere. Styret ser det som 
svært viktig at NORSKOG er en attraktiv arbeidsplass for de 
klokeste hodene i skogbruket og er godt fornøyd med at de 
dyktigste studentene velger å starte sin yrkeskarriere i NORSKOG.

Norsk Skogsertifiserings resultatregnskap er gjort opp med et 
driftsoverskudd på kr 95.218 og et årsresultat etter skatt på  
kr 75.672. Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet driftes av 
konsulenter fra NORSKOG.

NORTØMMER oppnådde i 2020 et tømmervolum på 
1.622.365 m3 hvilket er en nedgang på ca. 245.000 m3 fra 2019. 
Omsetning var på 1,120 mrd. kroner, noe som er nedgang  
på om lag 233 millioner kroner fra 2019. Driftsresultatet ble  
kr 14.175.493, noe som er en resultatforbedring på kr 16.669.103 
fra 2019. Årsresultatet etter skatt ble kr 10.462.572. NORTØMMER 
har bidratt med kr 1.622.000 til å finansiere næringspolitikken 
i NORSKOG.

Tømmermarkedet ble i 2020 sterkt preget av koronapan-
demien. Begrenset etterspørsel etter massevirke har vært 
skalerende for aktiviteten og er årsaken til NORTØMMERs 
nedgang i virkesvolum fra 2019. NORTØMMER har arbeidet 
aktivt både før og under pandemien med å utvikle flere ben 
å stå på enn kun omsetning av virke. Selskapet har i 2020 fått 
uttelling for dette arbeidet ved økte inntekter fra logistikk, 
skogkultur med mer.

TØMMERVOLUM
NORTØMMER oppnådde i 2020 et 
tømmervolum på 1.622.365 m3 

NORSKOGs
årsresultat etter skatt225 169
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NORSKOG er sitt samfunnsansvar bevisst og har fulgt alle 
råd og retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter relatert 
til koronapandemien. NORSKOG hadde i gjennomsnitt 16 
årsverk i 2020, hvorav 4 kvinner 12 menn. NORTØMMER 
sysselsatte 41 årsverk. Av 41 ansatte og 4 engasjerte (hel- eller 
deltid), er 36 menn og 9 kvinner. Deltidsstillinger er frivillige 
og innehas av både kvinner og menn. Midlertidig ansatte 
benyttes til sesongarbeid i NORTØMMER og kjønn er ikke 
avgjørende for ansettelse. Dog er det flest menn som søker. 
I 2020 hadde ingen kvinner foreldrepermisjon i konsernet, 
mens 1 mann tok ut 15 uker. Det er foretatt en kartlegging av 
lønnsforhold i konsernet. Lønnen varierer, men er ikke påvirket 
av den ansattes kjønn. Alle ansettelser gjøres ut fra kvalifi- 
kasjoner og er uavhengig av kjønn. Ved like kvalifikasjoner vil 
kvinner bli valgt. Bransjen er mannsdominert. Styret ønsker 
å øke kvinneandelen, men har ut fra en vurdering av antall 
ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig 
å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Både 
NORSKOG og NORTØMMER har oppnevnt verneombud. Det 
har ikke vært skader eller ulykker i 2020.  Det ble utført en 
engasjementsundersøkelse blant NORTØMMERs ansatte i 
2020 med gjennomgående gode resultater. Undersøkelsen 

er behandlet i NORTØMMERs styre og fulgt opp av ledelsen 
i selskapet. Rapportert sykefravær har vært på 0,9% i kon-
sernet. Arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Virksomheten 
forurenser ikke det ytre miljø. 

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

NORSKOG og NORTØMMER har en meget kompetent og en-
gasjert bemanning som er en stor ressurs for medlemmene. 
Styret retter en stor takk til alle ansatte for innsatsen i 2020 
og for den positive utviklingen virksomhetene har opplevd 
i meldingsåret, dette på tross av et krevende marked. 
Styret vil særlig berømme alle ansatte for deres evne til 
rask omstilling når koronapandemien kom inn i landet. De 
ansattes forståelse av mulige konsekvenser av pandemien og 
umiddelbar innføring av tiltak for å redusere konsekvenser 
har vært et svært viktig bidrag til at konsernet NORSKOG kan 
legge frem et godt resultat for regnskapsåret 2020.  

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, 9. mars 2021
Styret for NORSKOG

ÅRSVERK 
NORSKOG hadde 16 årsverk og NORTØMMER  
41 årsverk i 2020. 

SKADER/ULYKKER 
Det har ikke vært skader 
eller ulykker i 2020

NORTØMMERs
årsresultat etter skatt10 462 572

0
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NORTØMMER
2020 huskes som året koronapandemien inntok verden 
og også påvirket tømmeromsetningen i Norge negativt. 
Som følge av dette, ble 2020 det første året på lang tid hvor 
NORTØMMER fikk en reduksjon i innmålt volum og redusert 
omsetning sammenlignet med foregående år. Med et innmålt 
volum på 1.622.000 m3, ble det en nedgang på 250 000 m3 
sammenlignet med 2019. Omsetningen i 2020 har vært kr 
1.120 mrd. som er 233 mill. lavere enn fjoråret. Omsetnings- 
svikten skyldes naturlig nok nedgangen i omsatt volum, men 
er også påvirket av nedgang i tømmerprisen. Det er tross  
omsetningssvikten gledelig å melde et driftsresultat på over 
14 millioner kr, som er det nest beste i NORTØMMER sin historie.

Da pandemien fikk satt sitt grep i markedet, ble det viktigste 
målet for NORTØMMER i 2020 å finne markeder for avsetning, 
få ut de plantene som var bestilt og få drifta til å gå i pluss. 
Dette har vi lykkes med.
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- på skogeiernes side

NORTØMMER 
2020 huskes som året Korona-pandemien inntok verden og også påvirket tømmeromsetningen i 
Norge negativt. Som følge av dette, ble 2020 det første året på lang tid hvor NORTØMMER fikk en 
reduksjon i innmålt volum og redusert omsetning sammenlignet med foregående år. Med et innmålt 
volum på 1.622.000 m3, ble det en nedgang på 250 000 m3 sammenlignet med 2019. Omsetningen i 
2020 har vært kr 1.120 mrd. som er 233 mill. lavere enn fjoråret.  Omsetningssvikten skyldes naturlig 
nok nedgangen i omsatt volum, men er også påvirket av nedgang i tømmerprisen. Det er tross 
omsetningssvikten gledelig å melde et driftsresultat på over 14 millioner kr, som er det nest beste i 
NORTØMMER sin historie. 

Da pandemien fikk satt sitt grep i markedet, ble det viktigste målet for NORTØMMER i 2020 å finne 
markeder for avsetning, få ut de plantene som var bestilt og få drifta til å gå i pluss. Dette har vi 
lykkes med. 

 

 

Organisasjon 
NORTØMMER har hovedkontoret på Elverum, og har en-, to- og tremannskontorer spredt over store 
deler av Norge.  

«Bilde av nortømmerkartet» 

 

Sertifisering 
Bilde av PEFC stokk 

NORTØMMER valgte i 2020 å øke innsatsen innen miljøsertifisering. Styret vedtok at NORTØMMER 
skal ha som mål å være blant de beste aktørene på markedet innen miljøsertifisering. For å nå dette 
målet har bevisstgjøring og kompetanseheving blant virkekjøpere og entreprenørene gjennom 
internopplæring i felt og digitalt, samt interne revisjoner vært viktig. Fremover vil temaene etablering 
av ny skog og forebygging av sporskader være i fokus. Det er i løpet av året etablert digital 
NORTØMMER-skole, hvor aktuelle tema tas opp i internopplæringen.  
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ORGANISASJON
NORTØMMER har hovedkontoret på Elverum, og har en-,   
to- og tremanns-kontorer spredt over store deler av Norge. 

SERTIFISERING
NORTØMMER valgte i 2020 å øke innsatsen innen miljø- 
sertifisering. Styret vedtok at NORTØMMER skal ha som mål  
å være blant de beste aktørene på markedet innen miljø- 
sertifisering. For å nå dette målet har bevisstgjøring og  
kompetanseheving blant virkekjøpere og entreprenørene 
gjennom internopplæring i felt og digitalt, samt interne  
revisjoner vært viktig. Fremover vil temaene etablering av ny 
skog og forebygging av sporskader være i fokus. Det er i løpet 
av året etablert digital NORTØMMER-skole, hvor aktuelle  
tema tas opp i internopplæringen. 

NORTØMMER
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SKOGKULTUR
Grunnet korona-situasjonen preget usikkerheten om til- 
gjengelig arbeidskraft starten av sesongen, og de ansatte i 
NORTØMMER mobiliserte for å bidra med å få plantene ut. 
Mannskapssituasjonen løste seg imidlertid bedre enn fryktet 
og omsetningen på skogkultur i NORTØMMER fortsatte å øke,  
og var i 2020 på kr 39 mill. Dette er ikke en like bratt vekst 
som vi har hatt de siste årene, men det er et resultat av at vi 
fokuserer enda mer på kvaliteten på det arbeidet vi gjør. Totalt 
ble det omsatt og plantet 5,3 mill planter. Totalt areal med 
ungskogpleie ble ca 30.000 daa.

NORTØMMER ønsker å intensivere aktiviteten på skogkultur 
ytterligere i 2021.

LOGISTIKK
I 2020 har NORTØMMER fortsatt satsingen på logistikk, ved 
å bidra til utvikling av kaier og jernbaneterminaler. Det skjer 
både gjennom egne prosjekter og i samarbeid med andre 
aktører samt det offentlige for å sikre at norsk trevirke har 
konkurransekraft og leveringsmuligheter inn i framtiden.

Vi har satt i drift en rekke jernbanesystemer for norske og 
internasjonale kunder og vist at vi sammen kan skape 

muligheter der andre ser utfordringer. Fortsatt utvikling 
av konsepter og infrastruktur er langvarige prosjekter som 
NORTØMMER vil fortsette å jobbe med i årene fremover. 

DIGITAL SATSING
NORTØMMER har fortsatt den sterke satsingen på IT også i 
2020. Spesielt gjelder dette implementering av «Grønn Boks» 
for formidling av data i nær sagt alle hogstmaskiner og last-
bærere som kjører for selskapet. I samarbeid med FeltGIS har 
NORTØMMER utviklet en MaskinApp for entreprenører med 
markedsledende funksjoner innen kartdata og ikke minst 
rapportering av driftsdata. Inn i 2021 utvikles nye løsninger 
for å planlegge slik at dialogen mellom skogeier, virkeskjøper, 
entreprenør og Skogdata blir langt mer sømløs og effektiv 
enn tidligere. 

NORTØMMERS ROLLE I 
MARKEDET
NORTØMMER ble etablert i 1998 som et 100% eid datter-
selskap av NORSKOG.  NORTØMMER er den desidert største 
aktøren utenom skogeiersamvirket. NORTØMMER har derfor 
en svært viktig rolle i markedet. Styret i NORSKOG ga ved 

Direktør i NORTØMMER, Per 
Kveseth mobiliserte egne ansatte 
til planting.

Entreprenøroppfølger Martin 
Storberget er svært fornøyd  
med at det  er installert over  
100 «grønne bokser» hos 
NORTØMMER`s Entreprenører.
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etablering i 1998 et helt klart mandat for NORTØLMMER, som 
fortsatt gjelder:

• Sørge for at det finnes konkurranse i markedet og  
 motvirke monopoltendenser på innkjøpssiden.
• Være et serviceapparat på tømmer og skogsdrift til  
 medlemmer og andre tømmerleverandører.
• Levere et overskudd som skal brukes til en aktiv  
 næringspolitikk i NORSKOG.

NORTØMMER har i de fleste geografier i Norge lykkes med å 
skape den nødvendige konkurransen i markedet for å ha et 
dynamisk fungerende marked.

Som et resultat av at NORTØMMER utfordrer markedet 
opplever også vi i perioder markedet som svært tøft. Dette 
er imidlertid helt nødvendig for at de andre aktørene må 
«slanke seg», være enda mer aktive og kostnadsfokuserte, 
noe som fører til at mest mulig av verdien på tømmerstokken 
går til skogeieren.

DET NORDISKE TØMMER-
MARKEDET
Massevirkeprisene i Norge, Sverige og Finland har tradisjonelt 
fulgt hverandre og svingt rundt samme nivå, men etter 
nedleggelsen av norsk treforedlingsindustri i 2011 er den  
norske prisen blitt presset nedover. Svensk industri benytter 
sin innkjøpsmakt til å presse prisen ned, men på den annen 
side så redder den svenske industrien avsetningen av masse- 
virke fra Norge. Økt industrikapasitet i Sverige og Finland økte 
etterspørselen og dermed prisen fra 2017, og i 2019 så vi at 
den norske prisen passerte den svenske. De baltiske landene 
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 
med et prisfall på over 30%, mens Finland og Sverige hadde 
relativt små fall i massevirkeprisen. 

UTVIKLING I MASSEVIRKEPRIS (GRAN, FURU OG LAUV) 2006-2020 I EURO/KBM (VED VEI, UNDER BARK).

• Levere et overskudd som skal brukes til en aktiv næringspolitikk i NORSKOG. 
 

NORTØMMER har i de fleste geografier i Norge lykkes med å skape den nødvendige konkurransen i 
markedet for å ha et dynamisk fungerende marked. 

Som et resultat av at NORTØMMER utfordrer markedet opplever også vi i perioder markedet som 
svært tøft. Dette er imidlertid helt nødvendig for at de andre aktørene må «slanke seg», være enda 
mer aktive og kostnadsfokuserte, noe som fører til at mest mulig av verdien på tømmerstokken går 
til skogeieren. 

 

Det nordiske tømmermarkedet 
Massevirkeprisene i Norge, Sverige og Finland har tradisjonelt fulgt hverandre og svingt rundt samme 
nivå, men etter nedleggelsen av norsk treforedlingsindustri i 2011 er den norske prisen blitt presset 
nedover. Svensk industri benytter sin innkjøpsmakt til å presse prisen ned, men på den annen side så 
redder den svenske industrien avsetningen av massevirke fra Norge. Økt industrikapasitet i Sverige 
og Finland økte etterspørselen og dermed prisen fra 2017, og i 2019 så vi at den norske prisen 
passerte den svenske. De baltiske landene 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 med et prisfall på over 30%, mens Finland og Sverige 
hadde relativt små fall i massevirkeprisen.  

Utvikling i massevirkepris (gran, furu og lauv) 2006-2020 i Euro/kbm (ved vei, under bark). 

 

De svenske og norske sagtømmerprisene har de senere årene ligget på om lag samme nivå og godt 
under de finske og baltiske prisene. Prisutviklingen på sagtømmer bærer også preg av at Finland og 
Sverige er de dominerende markedene og opplever mindre variasjon i prisene enn de 
omkringliggende landene som er marginalleverandører. 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.  

Utvikling i skurtømmerpris (gran og furu) 2006-2020 i Euro/kbm (ved vei, under bark). 
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De svenske og norske sagtømmerprisene har de senere 
årene ligget på om lag samme nivå og godt under de finske 
og baltiske prisene. Prisutviklingen på sagtømmer bærer også 
preg av at Finland og Sverige er de dominerende markedene 
og opplever mindre variasjon i prisene enn de omkringlig-

gende landene som er marginalleverandører. 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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UTVIKLING I SKURTØMMERPRIS (GRAN OG FURU) 2006-2020 I EURO/KBM (VED VEI, UNDER BARK).

 

Tømmermarkedet i 2020 har vært svært uforutsigbart grunnet koronapandemien. Ved utbruddet av 
pandemien lå det an til en prisoppgang på trelast og et relativt stabilt masse- og papirmarked. Det 
bredte seg i midlertidig raskt en panikkstemning særlig blant sagbrukene i Vesten, noe som førte til 
kraftige produksjonsbegrensninger og styrt lagerreduksjon for å sikre likviditeten inn i det man 
fryktet ville bli en markedskollaps. Allerede tidlig i mai viste det seg i midlertidig at det var det 
motsatte som skjedde; smitteverntiltakene som blant annet innebar strenge reiserestriksjoner førte 
til en kraftig vekst i privatmarkedet for trelast, og så fort logistikkutfordringene mellom de ulike 
landene løste seg, gikk trelasten unna. Trelastmarkedet holdt seg sterkt gjennom andre halvår og 
sagtømmerprisene økte både ved inngangen til fjerde kvartal og ved årsskiftet.  

Det oppsto imidlertid raskt problemer i papirindustrien. Konsekvensene av de strenge smittevern-
tiltakene førte til et markedskrakk på ca. 25-30% i hele segmentet for grafisk trykkpapir, noe som her 
til lands førte til drastiske konsekvenser og kraftige produksjonsbegrensninger for Norske Skogs 
fabrikker på Skogn og i Halden. Dette satte fart på den pågående struktureringsprosessen i 
papirindustrien, og bare i Sverige og Finland ble det i løpet av året annonsert nedleggelser av 
papirindustri tilsvarende et årlig forbruk på ca. 3 mill. m3. I tillegg stanset Norske Skog Saugbrugs i 
Halden én av sine tre papirmaskiner fra og med nyttår 2021, noe som reduserer massevirkebehovet 
til fabrikken med ca. 300 000 m3 årlig. Gjennom året har papirindustrien i Norden produsert på om 
lag 60% av total kapasitet, noe som i stor grad bidro til å forsterke den eksisterende overskudds-
situasjonen for massevirke og flis.  

For papirmarkedet forventes det et fortsatt utfordrende marked for 2021, men effekten av bortfallet 
av produksjonen fra fabrikkene som legges ned vil merkes positivt, særlig fra andre kvartal. Når det 
gjelder tremassemarkedet har de fleste segmentene klart seg greit gjennom året, og noen har sågar 
økt, blant annet masse brukt til hygieneartikler, tissue (mykpapir) og ikke minst emballasje 
(netthandel). Det ble annonsert prisoppganger på sulfatmasse i tredje kvartal uten at disse fikk 
gjennomslag i markedet. Ved inngangen til 2021 har store aktører som SCA og Södra på nytt 
annonsert prisoppganger på sulfatmasse i størrelsesordenen 5%. Sett i lys av økt etterspørsel fra Kina 
og reduserte lagernivåer er det nå en større sjanse for at disse blir gjennomført.  

Det kommer lite ny produksjonskapasitet på tremasse inn i markedet i 2021 og 2022, men en rekke 
prosjekter med samlet virkesforbruk på omkring 20 mill. m3/år er under utvikling i både Sverige og 
Finland. Om bare halvparten av disse prosjektene blir realisert vil det påvirke markedsbalansen svært 
positivt. Det viktigste prosjektet er Stora Ensos mulige dobling av virkesforbruket ved fabrikken i 
Karlstad fra ca. 2,5 mill. m3 til ca. 5 mill. m3 pr. år. Dette viser en solid tro på bruk av tremasse 
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Tømmermarkedet i 2020 har vært svært uforutsigbart 
grunnet koronapandemien. Ved utbruddet av pandemien 
lå det an til en prisoppgang på trelast og et relativt stabilt 
masse- og papirmarked. Det bredte seg i midlertidig raskt en 
panikkstemning særlig blant sagbrukene i Vesten, noe som 
førte til kraftige produksjonsbegrensninger og styrt lager- 
reduksjon for å sikre likviditeten inn i det man fryktet ville bli 
en markedskollaps. Allerede tidlig i mai viste det seg i midler-
tidig at det var det motsatte som skjedde; smitteverntiltakene 
som blant annet innebar strenge reiserestriksjoner førte til en 
kraftig vekst i privatmarkedet for trelast, og så fort logistikkut-
fordringene mellom de ulike landene løste seg, gikk trelasten 
unna. Trelastmarkedet holdt seg sterkt gjennom andre halvår 
og sagtømmerprisene økte både ved inngangen til fjerde 
kvartal og ved årsskiftet. 

Det oppsto imidlertid raskt problemer i papirindustrien.  
Konsekvensene av de strenge smittevern tiltakene førte til  
et markedskrakk på ca. 25-30% i hele segmentet for grafisk 
trykkpapir, noe som her til lands førte til drastiske konsekvenser 
og kraftige produksjonsbegrensninger for Norske Skogs  
fabrikker på Skogn og i Halden. Dette satte fart på den 
pågående struktureringsprosessen i papirindustrien, og bare  
i Sverige og Finland ble det i løpet av året annonsert ned- 
eggelser av papirindustri tilsvarende et årlig forbruk på ca. 3 
mill. m3. I tillegg stanset Norske Skog Saugbrugs i Halden én 
av sine tre papirmaskiner fra og med nyttår 2021, noe som 
reduserer massevirkebehovet til fabrikken med ca. 300 000 
m3 årlig. Gjennom året har papirindustrien i Norden produsert 
på om lag 60% av total kapasitet, noe som i stor grad bidro 
til å forsterke den eksisterende overskuddssituasjonen for 
massevirke og flis. 

For papirmarkedet forventes det et fortsatt utfordrende 
marked for 2021, men effekten av bortfallet av produksjonen 
fra fabrikkene som legges ned vil merkes positivt, særlig fra 
andre kvartal. Når det gjelder tremassemarkedet har de fleste 
segmentene klart seg greit gjennom året, og noen har sågar 
økt, blant annet masse brukt til hygieneartikler, tissue (myk- 
papir) og ikke minst emballasje (netthandel). Det ble annonsert 
prisoppganger på sulfatmasse i tredje kvartal uten at disse 
fikk gjennomslag i markedet. Ved inngangen til 2021 har 
store aktører som SCA og Södra på nytt annonsert prisopp- 
ganger på sulfatmasse i størrelsesordenen 5%. Sett i lys av  
økt etterspørsel fra Kina og reduserte lagernivåer er det nå  
en større sjanse for at disse blir gjennomført. 

Det kommer lite ny produksjonskapasitet på tremasse inn i 
markedet i 2021 og 2022, men en rekke prosjekter med samlet 
virkesforbruk på omkring 20 mill. m3/år er under utvikling 
i både Sverige og Finland. Om bare halvparten av disse 
prosjektene blir realisert vil det påvirke markedsbalansen 
svært positivt. Det viktigste prosjektet er Stora Ensos mulige 
dobling av virkesforbruket ved fabrikken i Karlstad fra ca. 2,5 
mill. m3 til ca. 5 mill. m3 pr. år. Dette viser en solid tro på bruk 
av tremasse fremover, og forbruksveksten er fortsatt beregnet 
å være vesentlig høyere enn produksjons¬utviklingen. 

Avsetningen av massevirke viste seg gjennom året å bli den 
skalerende faktoren for avvirkning i Norge, særlig på Østlandet. 
Sett i sammenheng med stadig synkende sagtømmerlagre 
utover andre halvår gjennomførte både sagbrukene i Norge 
og eksportkunder lemping både på kvalitet- og diameterkrav 
til sagtømmer. Kombinert med et sterkt apteringsfokus i hele 
bransjen og økt uttak av pallevirke forventes disse tiltakene å 
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gi en betydelig effekt i form av reduksjon av massevirke- 
andelen i 2021. 

Barkbilleskadene i Sentral-Europa har i stor grad havnet i 
skyggen av koronapandemien i løpet av året, men billene 
herjer fortsatt for fullt. Som omtalt tidligere i årsmeldingen, 
er skadeomfanget betydelig og gir et overskudd i markedet 
av virke med lav kvalitet. Dette utbudet av billig råstoff bidrar 
til å hindre at markedet kommer i balanse slik vi så i 2019, 
men avvirkningen i 2020 har i langt større grad enn i 2019 
klart å være «innpå» billene, slik at utgangspunktet for 2021 
er noe bedre enn det var i forkant av 2020. Allikevel vil det 
være avgjørende at en unngår store vinterstormer og tørke 
som vil skape et enormt matfat for billene. Populasjonene 
finnes allerede overvintret i veden og vil starte svermingen i 
mars-april. Lyspunktet for norske skogeiere er at etterspørselen 
etter fersk gran fra Norden forventes å øke i takt med at til-
gjengelig volum i Sentral-Europa reduseres i årene fremover. 
De underliggende, langsiktige driverne for bruk av tre som 
både trelast og fiber er svært positive.

Trelastprisen i USA eksploderte i løpet av våren grunnet 
redusert trelastproduksjon, spesielt i Canada, samt økt 
tolltariff mellom USA og Canada. Dette har ført til en kraftig 
økning i volumer fra Europa til USA gjennom året; europeisk 
trelasts markedsandel har økt fra ca. 6% til 10% av USAs 
totale trelastimport. Dette betyr at Europa eksporterer mer 
enn 250 000m3 trelast i måneden til USA. Selv om det totale 
trelastforbruket i USA har falt, så har innenlandsk produksjon 
falt vesentlig mer. Både byggetillatelser og byggestarter 
innhentet seg raskt etter koronafallet i mars, noe som har 
bidratt vesentlig til prisøkningen vi har sett i løpet av året. 
Hadde en ikke hatt denne veksten i eksport til USA ville 
trelastmarkedet i Europa flommet over av billig trelast særlig 
andre kvartal. USA-markedet er en svært viktig ventil for 
det europeiske trelastmarkedet, og har vært selve driveren i 
trelastmarkedet gjennom året. Prisene er dog svært volatile, 
og en priskorreksjon i løpet av 2021 som bringer prisen ned 
på «europeiske» nivåer vil kunne medføre et økt press på det 
europeiske markedet.
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NORGE – MÅNEDLIG EKSPORT AV FURU SAGTØMMER 
T.O.M. NOV. 2020.

NORGE – MÅNEDLIG EKSPORT AV GRAN SAGTØMMER 
T.O.M. NOV. 2020.

 

Figurene under viser at både sagtømmereksporten til Tyskland og Sverige ble svakt redusert gjennom 
2020. Dette kan delvis forklares med at spotmarkedene i Baltikum, Danmark og BeNeLux delvis 
gjenoppsto i løpet av året og eksport til disse landene omfattes ikke av grafene under.  

 

Norge – månedlig eksport av furu sagtømmer 
t.o.m. nov. 2020. 

Norge – månedlig eksport av gran sagtømmer 
t.o.m. nov. 2020. 

  

Den styrte lagerreduksjonen kommer godt til syne i grafen under som viser forholdene mellom 
trelastlager og trelastpris for svenske sagbruk. Grafen gir en god illustrasjon av hva som skjedde i 
markedet i løpet av året, også i Norge. Det er tydelig i figuren hvordan kurvene for lager og pris i en 
«normal» markedssituasjon har nærmest motsatt syklus som en følge av tilbud og etterspørsel, men i 
2020 tok det tid før trelastprisen responderte på det sterkt fallende lageret. Dette skjedde dels som 
følge av styrt lagerreduksjon for å styrke likviditeten og dels fordi markedet opererte med svært stor 
grad av usikkerhet og korte horisonter og følgelig trengte en «ekstra overbevisning».  

 

Svenske sagbruk – forholdet mellom trelastlager t.o.m. januar 2021 - og pris t.o.m. desember 2020. 
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gjenoppsto i løpet av året og eksport til disse landene omfattes ikke av grafene under.  
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markedet i løpet av året, også i Norge. Det er tydelig i figuren hvordan kurvene for lager og pris i en 
«normal» markedssituasjon har nærmest motsatt syklus som en følge av tilbud og etterspørsel, men i 
2020 tok det tid før trelastprisen responderte på det sterkt fallende lageret. Dette skjedde dels som 
følge av styrt lagerreduksjon for å styrke likviditeten og dels fordi markedet opererte med svært stor 
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som skjedde i markedet i løpet av året, også i Norge. Det 
er tydelig i figuren hvordan kurvene for lager og pris i en 
«normal» markedssituasjon har nærmest motsatt syklus som 
en følge av tilbud og etterspørsel, men i 2020 tok det tid før 

trelastprisen responderte på det sterkt fallende lageret. Dette 
skjedde dels som følge av styrt lagerreduksjon for å styrke 
likviditeten og dels fordi markedet opererte med svært stor 
grad av usikkerhet og korte horisonter og følgelig trengte en 
«ekstra overbevisning».
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BeNeLux delvis gjenoppsto i løpet av året og eksport til disse 
landene omfattes ikke av grafene under.
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UTVIKLING I SKURTØMMERPRIS (GRAN OG FURU) 2006-2020 I EURO/KBM (VED VEI, UNDER BARK).

 

Ved inngangen til 2021 ser vi fortsatt et marked i ubalanse. Det store spørsmålet blir om det vil være 
tilstrekkelig avsetning av massevirke til å opprettholde produksjonen på et høyt nok nivå slik at 
sagbrukene får nok sagtømmer. Det forventes en bedring i balansen i løpet av året, men det er et 
faktum at det ikke kommer ny virkesforbrukende industri av betydning i gang før tidligst i 2023, noe 
som betyr at både 2021 og 2022 kan bli preget av begrenset avsetning på massevirke.  

Konkret forventer vi et avvirkningsvolum for 2021 på nivå med 2020, mulig noe høyere dersom 
markedet kommer mer i balanse inn mot andre halvår.  Når det gjelder avsetning av virke har 
NORTØMMER tilnærmet like forutsetninger i 2021 som i 2020, med unntak av noe svakere avsetning 
på massevirke.  

 

Ved inngangen til 2021 ser vi fortsatt et marked i ubalanse. Det 
store spørsmålet blir om det vil være tilstrekkelig avsetning 
av massevirke til å opprettholde produksjonen på et høyt nok 
nivå slik at sagbrukene får nok sagtømmer. Det forventes en 
bedring i balansen i løpet av året, men det er et faktum at det 
ikke kommer ny virkesforbrukende industri av betydning i 
gang før tidligst i 2023, noe som betyr at både 2021 og 2022 
kan bli preget av begrenset avsetning på massevirke. 

Konkret forventer vi et avvirkningsvolum for 2021 på nivå 
med 2020, mulig noe høyere dersom markedet kommer  
mer i balanse inn mot andre halvår.  Når det gjelder avsetning 
av virke har NORTØMMER tilnærmet like forutsetninger i 2021 
som i 2020, med unntak av noe svakere avsetning på massevirke. 



2928 29

NORSKOG

RESULTATREGNSKAP FOR 2020
(beløp i hele tusen)

Morselskap Konsern

Driftsinntekter og driftskostnader Noter 2020 2019 2020 2019

Salgsinntekter 13 0 0 1 120 986 1 354 031

Prosjektinntekter 11 18 210 18 912 16 693 17 149

Næringspolitisk bidrag 11, 12 1 622 1 867 0 0

Avvirkningsavgift 1 699 1 695 1 699 1 695

Tilskudd rentemidler 1 110 800 1 110 800

Sum driftsinntekter 12, 13 22 641 23 275 1 140 489 1 373 675

Varekostnader 0 0 1 047 531 1 301 517

Prosjektkostnader 3 954 4 466 3 954 4 466

Omsetningsbonus 795 797 795 797

Lønns- og andre personalkostnader 2 15 850 14 547 53 078 49 237

Avskrivning på varige driftsmidler 3 24 29 3 443 1 080

Andre driftskostnader 2 2 872 3 370 17 817 18 722

Sum driftskostnader 23 496 23 208 1 126 618 1 375 818

Driftsresultat -855 66 13 870 -2 143

Finansinntekter og finanskostnader

Inntekt på investering i datterselskap 7 414 0 0 0

Renteinntekter fra foretak i samme konsern 85 319 0 0

Renteinntekter 91 188 91 188

Andre finansinntekter 410 3 976 4 053 5 191

Rentekostnader 0 315 569 928

Andre finanskostnader 3 1 3 882 170

Resultat av finansposter 996 4 166 -308 4 281

Ordinært resultat før skattekostnad 141 4 232 13 563 2 138

Skattekostnad på ordinært resultat 7 -84 192 2 870 -255

Årsresultat 225 4 040 10 693 2 393

Overføringer

Overføringer eiendomsrettsfond 8 -63 -50

Overføringer annen egenkapital 8 288 4 090

Sum overføringer 225 4 040

Andel majoritetsinteresser 10 663 2 226

Andel minoritetsinteresser 30 168
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NORSKOG 

BALANSE PR. 31.12.2020
(beløp i hele tusen)

Morselskap Konsern

Eiendeler Noter 2020 2019 2020 2019

Anleggsmidler

Immatrielle  eiendeler

Utsatt skattefordel 7 655 595 891 873

Sum immaterielle eiendeler 655 595 891 873

Varige driftsmidler

Tomter 3,10 0 0 9 992 6 387

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3,10 51 47 2 942 3 953

Sum varige driftsmidler 51 47 12 935 10 340

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 4 13 910 13 910 0 0

Investering i tilknyttet selskap 4 62 62 62 62

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 6 3 000 3 000 0 0

Investeringer i aksjer og andeler 5 1 106 1 106 2 551 2 198

Andre fordringer 0 0 1 219 2 318

Sum finansielle anleggsmidler 18 078 18 078 3 832 4 578

Sum anleggsmidler 18 784 18 720 17 658 15 792

Omløpsmidler

Varebeholdning 10 0 0 21 802 23 112

Fordringer

Kundefordringer 6,10 2 777 3 661 83 554 94 323

Opptjent, ikke fakturert inntekt 0 1 133 0 1 156

Andre fordringer på selskap i samme konsern 6 442 23 0 0

Andre fordringer 182 128 6 505 27 435

Sum fordringer 3 402 4 945 90 059 122 914

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 18 913 16 408 32 156 18 728

Sum omløpsmidler 22 314 21 352 144 017 164 754

SUM EIENDELER 41 098 40 072 161 675 180 545
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NORSKOG

BALANSE PR. 31.12.2020
(beløp i hele tusen)

Morselskap Konsern

Egenkapital og gjeld Noter 2020 2019 2020 2019

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Kapital 8 5 581 5 581 5 581 5 581

Eiendomsrettsfond 8 2 655 2 718 2 655 2 718

Sum innskutt egenkapital 8 236 8 299 8 236 8 299

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 27 919 27 632 57 906 47 181

Minoritetsinteresser 8 0 0 198 168

Sum opptjent egenkapital 27 919 27 632 58 104 47 348

Sum egenkapital 36 156 35 931 66 340 55 647

 

Gjeld

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 3 801 762

Sum langsiktig gjeld 0 0 3 801 762

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 0 0 0 18 530

Leverandørgjeld 282 546 71 186 91 127

Betalbar skatt 7 30 85 2 941 113

Skyldige offentlige avgifter 9 2 394 2 151 5 004 4 647

Annen kortsiktig gjeld 2 236 1 360 12 402 9 720

Sum kortsiktig gjeld 4 942 4 142 91 533 124 136

     

Sum gjeld 4 942 4 142 95 334 124 898

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 098 40 072 161 675 180 545

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, 9. mars 2021
Styret for NORSKOG
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NORSKOG

KONTANTSTRØMOPPSTILLING  1.1 - 31.12 2020
(beløp i hele tusen)

Morselskap Konsern

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2020 2019 2020 2019

Ordinært resultat før skattekostnad 141 4 232 13 563 2 138

Periodens betalte skatt 7 -31 -55  -58 -4 605

Gevinst ved salg av finansielle anleggsmidler 4,5 0 0 0 0

Ordinære avskrivninger 3 24 29 3 443 1 080

Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 620 -513 -7 862 14 314

Endring i andre tidsavgrensningsposter 2 198 -332 26 224 -17 566

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 2 953 3 361 35 310 -4 638

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 3 -29 0 - 6 038 -1 747

Utbetalinger ved investering i ds og ts 4,5 0 0 -353 0

Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer 4,5 0 393 0 393

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -29 393 - 6 391 -1 355

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av lån 10 0 -8 092 -15 490 11 199

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

Utbetalinger ved nedbetaling av lån -419 11 485 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -419 393 -15 490 11 199

Netto endringer i kontanter og -ekvivalenter 2 505 4 146 13 428 5 206

Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1 16 408 12 262 18 728 13 523

Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 31.12 9 18 913 16 408 32 156 18 728

NORSKOG avviklet i 2019 konsernkontoordningen, og effekt av dette er inkludert i innbetaling ved opptak av lån og utbetaling ved 

nedbetaling av lån
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NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven,  
og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder i samsvar 
med god  regnskapsskikk.     
 
Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterselskapene 
NORTØMMER AS og Norsk Skogsertifisering AS, samt datter- 
datterselskapet Hovdmoen Terminal AS. Konsernregnskapet 
er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. 
Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene 
i konsernet er således eliminert.  Kontinuitetsmetoden 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 konsernregn- 
skapet 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 omløps-
midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er 
uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av 
kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

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

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

VARER  
Varer vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost (etter 
FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.  
 
FORDRINGER  
Kundefordringene og andre fordringer oppføres til på- 
lydende, 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 denne kan bli nyttiggjort. 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING  
Kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte modellen. 
   
   
 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020   
(beløp i hele tusen)       
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NOTE 2  - LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER

Tallene i oppstillingen er angitt i hele tusen Morselskap Konsern

2020 2019 2020 2019

Lønninger 12 726 11 283 41 203 39 310 

Arbeidsgiveravgift 1 873 1 785 6 103 6 186 

Pensjonskostnader 1 150 1 100 2 771 2 733 

Andre ytelser 101 379 3 001 1 008 

15 850 14 547 53 078 49 237 

Antall årsverk 16 14 56 51 

Ytelser til daglig leder

Lønnskostnader 1 937

Pensjonskostnader 252

Andre godtgjørelser 24

Godtgjørelse til styret 255

I tillegg til deltakelse i kollektiv pensjonsordning har administrerende direktør en avtale om særskilt begrenset pensjon for å mulig-

gjøre 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.

Revisor Morselskap Konsern

Honorar lovbestemt revisjon 76 214

Honorar regnskapsteknisk bistand 40 94

Annen bistand 33 33

Sum 148 341

Godtgjørelsen er eks.mva. 
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NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER
Morselskap

Maskiner, inventar

Anskaffelseskost pr 01.01. 87

Tilgang kjøpte driftsmidler 29

Avgang 0

Sum kostpris 116

Akkumulerte avskrivninger 01.01 40

Årets ordinære avskrivninger 24

Akkumulerte avskrivninger 31.12       64

Bokført verdi 31.12 51

Prosenter avskrivninger 10-33%

Konsern
Maskiner, 

inventarTomt Bygninger Sum

Anskaffelseskost pr 01.01. 4 827 7 116 2 068 14 010

Tilgang kjøpte driftsmidler 0 2 253 3 785 6 038

Avgang 0 0 0

Sum kostpris 4 827 9 369 5 853 20 048

Akkumulerte avskrivninger 01.01 0 3 163 507 3 670

Årets ordinære avskrivninger 0 3 263 180 3 443

Akkumulerte avskrivninger 31.12       0 6 426 687 7 114

Bokført verdi 31.12 4 827 2 942 5 165 12 935

Prosenter avskrivninger 0% 10-33% 10-33%

Bygninger er relatert til Hovdmoen terminal AS som er tatt inn i konsernregnskapet fra 2019.
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NOTE 4 - INVESTERING I DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

Investeringer i datterselskapene og de tilknyttede selskapene vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet.

I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskaper etter egenkapitalmetoden.

Morselskap Forretningskontor Kostpris Bokført verdi Eierandel Resultat

100%

Egenkapital

100%

Datterselskaper:

NORTØMMER AS Elverum  13 510  13 510 100%  10 463  42 919 

Norsk Skogsertifisering AS Oslo  400  400 100%  76  539 

 13 910  13 910 

Bokført
verdiTilknyttede selskaper Kostpris 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 

Tømmerterminal Hauerseter AS  1 000  333  353 

Tømmerterminaler AS  125  1  64 

Sum konsern  2 098 

Langsiktige andeler Anskaffelseskost Bokført verdi

Ringerike Næringsforum BA  1  1 

Skogbrukets Kurssenter  452  452 

Sum  453  453 
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NOTE 6 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN 
2020 2019

Fordringer inkludert i kundefordringer 570 1 081 

Sum konsernfordringer 570 1 081 

Gjeld inkludert i leverandørgjeld 14 0 

Sum konserngjeld 14 0 

Konsernet har i 2019 avviklet konsernkontoordningen. Morselskapet har gitt lån til datterselskapet NORTØMMER på MNOK 3.   

Lånet renteberegnes.
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NOTE 7 - SKATT
Morselskap

Resultat før skatt 141

Inntektsført konsernbidrag -414

Permanente forskjeller -396

Endringer midlertidige forskjeller 501

Skattemessig resultat før konsernbidrag -167

Mottatt konsernbidrag 414

Anvendt fremførbart underskudd -247

Årets skattegrunnlag 0

Morselskap Konsern

Årets skattekostnad består av:

Formuesskatt 30 30

For mye/lite avsatt skatt tidligere år -54 -54

Årets betalbare skatt på inntekt 0 2 911

Sum -24 2 887

Endring utsatt skatt -59 -17

Total skattekostnad -84 2 870

Betalbar skatt i balansen:

Formuesskatt 30 30

Årets betalbare skatt på inntekt 0 2 911

Skyldig betalbar skatt (+)/til gode(-) 30 2 941

Spesifikk grunnlag utsatt skatt morselskap:  31.12  01.01 Endring

Varige driftsmidler -41 -46 5

Kundefordringer -50 -50 0

Regnskapsmessige avsetninger -2 886 -2 379 -506

Sum midlertidige forskjeller -2 977 -2 476 -501

Skattemessig fremførbart underskudd 0 -246

Grunnlag beregning utsatt skatt -2 977 -2 722

Utsatt skattefordel 22% -655 -595

Spesifikk grunnlag utsatt skatt konsern:  31.12  01.01 Endring

Varige driftsmidler -270 1 644 -1 914

Kundefordringer -892 -852 -40

Regnskapsmessige avsetninger -2 886 -2 379 -506

Sum midlertidige forskjeller -4 048 -1 588 -2 460

Skattemessig fremførbart underskudd 0 -2 397

Grunnlag beregning utsatt skatt -4 048 -3 985

Utsatt skattefordel 22% -891 -874
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NOTE 8 - EGENKAPITAL

Morselskap Kapital Eiendomsrettsfond Annen egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 5 581 2 718 27 631 35 931

Årsresultat -63 288 225

Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 655 27 919 36 156

Konsern Kapital Eiendoms rettsfond Annen egenkapital Minoritets interesse Sum egenkapital

Egenkapital pr. 01.01 5 581 2 718 47 181 168 55 647

Andre endringer 0 -63 63 0 0

Årsresultat 0 0 10 663 30 10 693

Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 655 57 906 198 66 340

Bevegelse på eiendomsrettsfond består av renteintekter samt støtte til rettsaker.

NOTE 9 - BUNDNE MIDLER
Morselskap Konsern

Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler 645 2 021

Eiendomsrettsfondet er pr 31.12.2020 på TNOK 2 655. Eiendomsrettsfondet har egne vedtekter og disponeres av styret.

NOTE 10 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER
Morselskap Konsern Pant

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 45 000

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 3 801 7 000

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet

Varelager 0 21 802

Driftstilbehør 0 2 511

Kundefordringer 0 81 391

Tomt 0 4 827

Sum 0 110 531

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for langsiktig gjeld

Driftsmidler 5 545

Fordringer 120

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er relatert til NORTØMMER AS og består av en tilgjengelig kassakreditt på  MNOK 35.  Til sikkerhet 

for alt ansvar NORTØMMER AS har eller måtte få til kredittinstitusjonene er det stilt sikkerhet i overnevnte eiendeler pålydende MNOK 

45. Per 31.12.2020 var det ikke trukket på denne.  Per 31.12.2019 var det trukket TNOK 18 530. 

Langsiktig gjeld er tatt opp av Hovdmoen Terminal og er sikret med driftsmidler og factoring pant.
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NOTE 11 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Salg av varer og tjenester 2020 2019

NORTØMMER AS (administrative tjenester og næringspolitisk bidrag) 3 139 3 627

Norsk Skogsertifisering AS 156 179

NOTE 12 - NÆRINGSPOLITISK BIDRAG

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

NOTE 13 - INNTEKTER

Morselskap Konsern

Spesifikasjon av salgsinntekter 2 020 2 019 2 020 2 019

Tømmersalg 0 0 742 965 983 525

Andre salgsinntekter 22 641 23 275 378 022 370 506

Salgsinntekter 22 641 23 275 1 120 987 1 354 031

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

 

Til årsmøtet i Norskog 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon  

Vi har revidert årsregnskapet for Norskog som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. 
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige 
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av deres resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene 
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige 
av selskapet og konsernet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det 
kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den 
tilhørende revisjonsberetningen. Styret og administrerende direktør (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 
informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi 
attesterer ikke den øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med 
det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder 
vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned 
virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 
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Uavhengig revisors beretning - Norskog 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene 
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg 
► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 

feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon 
som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter 
kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern 
kontroll; 

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av selskapets interne kontroll; 

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;  

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede 
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;  

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde;  

► innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene 
eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er 
ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt 
ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt 
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid. 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og 
i samsvar med lov og forskrifter. 
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  3 

Uavhengig revisors beretning - Norskog 
 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

 

Trondheim, 6. april 2021 
ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

Amund Petter Amundsen 
statsautorisert revisor 
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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 NOR-
SKOGs 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 ret-
ten 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 2020

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 Carl Otto Løvenskiold
Brede Bredesen Opset
Anders Chr. Haneborg

Bærum
Grue
Aurskog - Høland

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 Helle

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 2020

DET NORSKE SKOGSELSKAP,
REPRESENTANTSKAPET:
Arne Rørå

EIDSVOLD VÆRKS SKOGPRIS:
Erling Bergsaker

NIBIO:
Arne Rørå (styremedlem)

NORSK VIRKESMÅLING:
Per Kveseth (styremedlem)
Yngve Holth (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 (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)
Petter Kjendalen (ansattes repr)
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:
Tommy Anderson (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)

HAUERSETER TØMMERTERMINAL AS
Tommy Anderson (styremedlem)
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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

Bergseng, Even Seniorkonsulent 976 66 173 even.bergseng@norskog.no

Chudy, Rafal Seniorkonsulent 462 44 147 rafal.chudy@norskog.no

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

Hoel, Terje Internasjonal konsulent 952 16 167 terje.hoel@norskog.no

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

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

Karlsen, Julie Westergaard Næringspolitisk rådgiver (begynner 1/6-2021) 401 03 886 juliewk@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 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

Zimmermann, Maximilian M Skog- og utmarkskonsulent 414 68 098 max.zimm@norskog.no

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

Aasaaren, Øystein Internasjonal konsulent 913 54 810 oystein.aasaaren@norskog.no
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ANSATT Sentralbord: +47904 78 000 Mobil post@nortommer.no

Bang, Karin Regionsjef og virkeskjøper i tidl. Buskerud; 

Ringerike, Hole, Krødsherad, Modum, 

Jevnaker og Hallingdal

912 42 980 karin.bang@nortommer.no

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

Brethvad, Thomas Virkeskjøper Buskerud, Vestfold, Drammens-

fjorden, Numedal, Eiker, Kongsberg, Notodden 

og Drammen

413 79 077 thomas.brethvad@nortommer.no

Dehn, Ulrik Junker Virkeskjøper - Rogaland 904 08 784 ujd@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

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 - Follo og ytre Østfold 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 Transportleder Vest 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, logistikk- 

oppfølging båt

920 53 408 merete.houmb@nortommer.no

Jacobsen, Kristine Jurist 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

ANSATTE NORTØMMER
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ANSATT Sentralbord: +47904 78 000 Mobil post@nortommer.no

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

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

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

Manger, Jens Regionssjef Rogaland, Hordaland, Sogn og 

Fjordane. Virkeskjøper - Hordaland 

480 52 228 jens.manger@nortommer.no

Mathiesen, Magdalene Skogkulturpådriver Østerdalen 468 48 879 magdalene.mathiesen@nortommer.no

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

Mikkelsen, Tarjei Virkeskjøper Rogaland, Etne, Sveio, Bømlo, 

Stord, Fitjar og Tysnes

930 14 481 tm@nortommer.no

Myklebust, Mariann Logostikksjef (begynner 1/3-2021) 934 08 400 mm@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 Transportleder 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

Skaraberget, Håkon Regionsleder Oppland og Hedmark Nord 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 Oppfølging av entreprenører, og  

virkesinnkjøp

413 47 704 martin.storberget@nortommer.no

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

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

Stålem, Even Transportleder 903 67 994 even.staalem@nortommer.no

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

Wimmer, Hans Virkeskjøper - Trysil, Åmot, Stor-Elvdal og 

Rendalen

911 66 660 hans.wimmer@nortommer.no

ANSATTE NORTØMMER
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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) 48 17 10 00
post@skogsertifisering.no

NORWEGIAN FORESTRY GROUP AS
(+47) 48 17 10 00
nfg@norskog.no

Tilknyttede selskaper:

Konsulentavdeling Administrasjon Næringspolitisk avdeling

Norwegian Foresty
Group AS (39,3 %)

(sekretariat)

NORTØMMER AS
(100 %)

Norsk  
skogsertifisering AS

(100 %)

Drammensregionens 
Virkesterminaler AS 

(25 %)

Hovdmoen
Tømmerterminal AS 

(88 %)

Tømmerkaier AS 
(26 %)

Tømmerterminaler AS 
(12,5 %)

Hauerseter  
Tømmerterminal AS

(33,3 %)

FORAN 
BALTIC SIA 

LATVIA 
(50 %)
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D
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