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ÅRET SOM GIKK

• Kampen om arealene fortsetter. Skogeierens  
handlingsrom møter stadig nye utfordringer og  
arbeidet for gode løsninger er viktig. 

• I 2021 ble det tydelig at vesentlige rammevilkår for norsk 
 skogbruk bestemmes utenfor Norge. 

• Skogen fikk en fremtredende rolle i Hurdalsplattformen, men  
den er skuffende når det gjelder fremtidig eiendomsstruktur. 

• På samferdselsfronten arbeider vi for å øke midlene til å utbedre  
flaskehalser på veinettet, og for å frakte mer tømmer på jernbane 
fremfor lastebil. 

• 2021 ga oss skader i skogen både i starten og på slutten av året. 

• Den nye regjeringen har vist handlekraft når det gjelder ulv og rovdyr. 

• Også 2021 ble et år der tømmermarkedet ble kraftig preget  
av koronapandemien. 

• NORTØMMER økte sitt tømmervolum og sin omsetning i 2021. 

• NORSKOG og NORTØMMER oppnådde et absolutt  
tilfredsstillende økonomisk resultat i 2021 med  
et konsernresultat etter skatt på snaue  
7 millioner kroner.
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FORHOLDENE SOM PÅVIRKER SKOGEN OG SKOGEIERENS 
HANDLINGSROM FOR Å UTØVE NÆRINGSVIRKSOMHET  

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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2021 ble nok et år i pandemiens skygge, men også det året 
hvor trelastprisene til stadighet ble trukket frem i nyhetene i 
beste sendetid . Året hvor det ble tydelig at viktige ramme- 
vilkår for norsk skogbruk settes utenfor Norge . Og året hvor 
vi etter åtte år med regjeringer av ulike blånyanser fikk en 
rød-grønn regjering med ambisjon om ny politisk kurs på 
områder som er viktige for NORSKOG . Det er ikke tvil om at 
den nye regjeringen står for en annen kurs i eiendoms- 
politikken enn hva NORSKOG ønsker, men samtidig har den 
vist en handlekraft i rovdyrpolitikken som vi lenge har savnet .

Verden står overfor både en klimakrise og en naturkrise . 
Hvordan vi forvalter skogen påvirker begge . Regjeringen har 
høye ambisjoner om skogens bidrag til en grønn omstilling, 
mens andre mener at en svært stor del av skogen bør vernes . 
Våre politikere må ta inn over seg at skog er den volum- 
messige største råvarekilden Norge har til utvikling av ny 
grønn industri, og da er det viktig å huske at det faktisk må 
hogges skog for å kunne bygge i tre eller for å fremstille  
andre produkter som erstatter olje, stål eller betong . Vi skal  
ta miljøhensyn, men vi må også drive et aktivt skogbruk i 
Norge og øke produksjonen av grønne råvarer .

Det pågår massive informasjonskampanjer mot skogbruket 
særlig knyttet til skoglovgivning, miljøsertifisering, nøkkelbio-
topregistreringer osv . Vi opplever ofte ikke bare tendensiøse 
fremstillinger, men også rene faktafeil i disse uten at media 
reagerer . For skogbruket er det en utfordring at biologer som 
gjerne har snevre fagfelt ofte har større troverdighet i media 
og opinionen enn de som har sin utdannelse innen forvalt-
ning av skog . Det er en viktig jobb for NORSKOG å forhindre 
at politiske beslutningstakere baserer seg på feilinformasjon; 
og å bringe korrekte fakta på bordet . Gode politiske beslut-
ninger fattes på et godt faglig grunnlag av mennesker som 
kan og tør ta krevende valg . 

Rekordhøye trelastpriser er positivt for verdikjeden skog .  
Vi trenger en tremekanisk industri med evne til å investere 
i utvikling av en fremtidsrettet industri, men de er ikke de 
eneste med investeringsbehov . Skogeierne har også behov  
for betydelige investeringer, ikke minst i nye veier tilpasset 

nye, tyngre og lengre vogntog . Skogsentreprenørene har  
behov for nye og mer energi- og produksjonseffektive 
maskiner, transportørene har behov for biler med en laste- 
evne som gir lavere transportkostnad per m3 og km .

Vi har opplevd en ujevn fordeling av den økte verdiskapingen 
i verdikjeden skog . Tømmerprisen har definitivt gått betydelig  
opp, men ikke på langt nær tilsvarende trelastprisen og den 
lønnsomhetsveksten vi har vært vitne til i tremekanisk industri .  
Årsaken er at etterspørselen etter trelast har vært langt 
høyere enn tilbudet, mens etterspørselen etter tømmer har 
vært mer i balanse med produksjonen .

NORTØMMER har ikke kun som oppgave å tilby skogeierne 
konkurransedyktige priser for deres virke, men skal også bidra 
til økt konkurranse i markedet til beste for skogeierne på både 
kort og lang sikt . NORTØMMER har ved flere anledninger  
gjort markedsmessige grep som har endret prisdannelsen 
og vært til nytte for skogeierne . Det markedsbildet vi har 
hatt i 2021 vil gjenta seg i fremtiden med mindre aktørene 
på skogeiernes side tar grep for å påvirke markedsbalansen . 
For å lykkes med dette, kreves det en betydelig størrelse 
og posisjon i markedet og tett samarbeid med skogeierne . 
NORTØMMER har oppnådd denne posisjonen og styret  
mener dette er en viktig oppgave for NORTØMMER i sam- 
arbeid med medlemmene i NORSKOG å bidra til en markeds-
balanse som gir skogeierne en større andel av verdiskapingen 
i verdikjeden skog . NORTØMMER har over lang tid eksportert 
betydelige volum ut av Norge og dette blir ikke mindre viktig 
i tiden fremover .     

NORSKOG

« Regjeringen har høye  

ambisjoner om  

skogens bidrag til  

en grønn omstilling. »
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REGJERINGSSKIFTE OG HURDALSPLATTFORMEN

Stortingsvalget høsten 2021 resulterte i et regjeringsskifte .  
Arbeiderpartiet og Senterpartiet dannet regjering alene etter 
at forhandlingene med Sosialistisk Venstreparti ikke førte frem . 
Deres regjeringserklæring ble nedfelt i Hurdalsplattformen .

I denne plattformen har skog- og trenæringen fått en frem-
tredende rolle . NORSKOG er tilfreds med at den nye regjeringen  
ønsker et løft for næringen, og at de har tenkt å legge til rette 
for dette på flere områder .

Mange av de foreslåtte tiltakene er rettet mot hele verdikjeden  
skog; fra planting til forbruk av ferdige produkter . Virkemidlene  
utgjør en balansert helhet langs hele verdikjeden . Men vi vet 
at statsbudsjettene i kjølvannet av koronapandemien må 
strammes inn, så det blir viktig at Regjeringen Støre evner å 
sette handling bak de fine ordene .

Tilveksten i norske skoger er nå nedadgående . Over lang tid 
har ungskogpleien ligget lavere enn behovet slik at det er  
akkumulert et behov for et krafttak . NORSKOG mener derfor 
det er et godt signal at regjeringen vil prioritere skogkultur 
for å sikre den langsiktige karbonbindingen i skog . Det er 
også et godt tegn at regjeringen poengterer at et program 
for klimaskogbruk skal inkludere skognæringen og andre 
berørte næringer . Dette sikrer et program med god faglig 
forankring, og med bred aksept .

Hurdalsplattformen er tydelig på at klimakampen er viktig, 
og Regjeringen Støre ønsker å ta aktiv styring i klima-arbeidet 
gjennom internasjonalt samarbeid og naturbaserte løsninger . 
Norsk skog tar opp rundt halvparten av Norges karbonutslipp,  
og dette har Regjeringen Støre forstått . Det virker som om de 
vil bruke skogen som en sentral del av Norges klimapolitikk . 
For å få til dette er det viktig at skogbruket blir prioritert i 
statsbudsjettene fremover, slik at skogeierne har mulighet  
til å gjøre nødvendige skogkulturtiltak for å sikre god og 
langsiktig karbonbinding .

Den nye regjeringen ønsker å fortsette klimasamarbeidet 
med EU . EU har den siste tiden gitt tydelige signaler om at  
de ikke lenger ønsker at skogforvaltning skal styres nasjonalt . 

Det er derfor meget viktig at regjeringen ikke gir slipp på 
retten til nasjonalt og lokalt forankret skog og klima politikk 
ved fremtidig samarbeid .

SKOGVERN

NORSKOG ønsker aktiv forvaltning og bruk av skogens  
ressurser innenfor en bærekraftig ramme . Vi mener at de 
fleste miljøhensyn må tas innen ordinær drift av arealene, 
og ikke gjennom vern . Noe må likevel vernes, men da må 
arealene velges slik at de i minst mulig grad rammer skog- 
brukets virkesproduksjon . 

NORSKOG er godt fornøyd med at prinsippet om at vernet 
skal gi minst mulig konsekvens for avvirkningen videreføres 
på linje med prinsippet nedfelt i Regjeringen Solbergs 
plattform . Hurdalplattformen går lengre og sier tydelig at i 
områder hvor vern er aktuelt må verneprosessene foregå slik 
at lokaldemokratiet og grunneierne får økt innflytelse . Skog 
som vernes på privateid grunn skal være frivillig vern . Vi liker 
denne presiseringen hvor regjeringen avskjærer muligheten 
for tvangsvern av skog på privat grunn . Vi må samtidig passe 
på at skogarealer ikke «tilfeldigvis» omfattes av andre verne-
former enn barskogvern slik som f .eks . vern av myr .

Plattformen sier også at tap av sårbar natur skal forebygges 
og repareres, og vern av representativ norsk natur skal sikres . 
Dette skal skje etter naturvitenskapelige kriterier . Vern skal 
konsekvensutredes før vedtak om vern, og forskrifter skal 
fastsettes samtidig eller umiddelbart etter vernevedtaket .

For NORSKOG blir det viktig å følge opp at konsekvens- 
utredninger også skal omfatte konsekvenser for skogproduk- 
sjonen, tilgang til råvarer for lokal industri og konsekvens for 
lokalsamfunn på lik linje med konsekvens for miljøverdier .

VIDEREFOREDLING I NORGE

Regjeringen Støre ønsker å tilrettelegge for videreutvikling 
innenfor bioøkonomi, samt å øke den industrielle videre-
foredlingen i Norge . Dette viser at den nye regjeringen 
forstår betydningen av et skifte fra fossile ressurser til grønne 
fornybare ressurser, og at bruk av trevirke har en klar substi-
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tusjonseffekt både som byggemateriale og drivstoff . I Norges 
klimasatsing bør vi prioritere de fornybare ressursene vi har 
tilgang til i dag og videreutvikle den industrien som allerede 
er til stede .

RESTRIKTIV ROVDYRFORVALTNING

NORSKOG er godt fornøyd med den tydelige beskjeden om 
en mer restriktiv rovdyrforvaltning, hvor bestandsmålet for 
ulv skal oppfattes som en øvre og nedre grense . Er ulve- 
bestanden over bestandsmålet, bør dyr tas ut raskt og 
effektivt i tråd med Stortingets vedtak . Dette forventer vi at 
den nye regjeringen vil ha spesielt stort fokus på da spesielt 
Senterpartiet har vært svært kritiske til den forrige regjerings 
håndtering av dette .

Vi savner likevel et klart og tydelig signal om at de som lider 
økonomiske tap i jaktbasert utmarksnæring som følge av 
storsamfunnets ønske om mer ulv skal få sine tap erstattet . 
Vi ønsker oss en tydelighet på at rovdyrbelastningen skal 
fordeles over tid, og at tap i jaktbasert næring skal vektlegges 
ved uttak av flokker . Vi frykter at det kan bli et ensidig fokus 
på tap i beitenæring .

SAMFERDSEL

Regjeringen Støre lover å satse på skogsbilsveinettet, og 
NORSKOG mener det er svært viktig at de tar dette løftet  
på alvor . Et godt skogsbilveinett blir viktigere når klima- 
endringene blir mer fremtredende .

Regjeringen ønsker også å utbedre flaskehalser i jernbane- 
nettverket, og arbeide for at en større andel av godsvolumet 
går på jernbane . NORSKOG forventer derfor at tømmertermi-
nalene blir prioritert fremover . Gode tømmerterminaler er per 
i dag en stor mangel, og er helt avgjørende for å raskt flytte 
gods over fra bil til jernbane . Planen bør derfor innebære 
en relokalisering av Kongsvinger-terminalen, en styrking av 
Sørli-terminalen, og opprettelse av en offentlig tømmerterminal 
på Hauerseter .

EIENDOMSPOLITIKK

Dessverre er det også en del av politikken i Hurdalsplattformen  
som er lite fremtidsrettet . Det gjelder spesielt noen av forsla-
gene som har som mål å reversere forrige regjerings reformer 
og moderniseringer . Innenfor eiendomspolitikken for land- 
bruket er forslagene om gjeninnføring av priskontroll ved salg 
av skog; mer eller mindre forbud mot AS, og stans av salg av 
Statskogs eiendommer spesielt uheldige . 

NORSKOG synes det er underlig at ikke Senterpartiet har større  
tro på, og respekt for, private skogeiere som verdiskapere og 
arealforvaltere, når de i samme plattform bejubler de mange 

«  Regjeringen ønsker også  

å utbedre flaskehalser  

i jernbanenettverket  »
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små og store brukene med privat eierskap som bidrar til 
livskraftige lokalsamfunn . Arbeiderpartiet har argumentert for 
økning av Statskogs areal med varierte og tvilsomme fakta . 
Det er vanskelig å forstå dette annerledes at Senterpartiet har 
gitt Arbeiderpartiet denne seieren .

NORSKOG skulle ønske at dette forslaget hadde vært byttet 
ut med et mål om å revidere Statskogs samfunnsoppdrag . 
Regjeringen burde vurdert om Statskogs arealer av produktiv  
skog skal reduseres, mens de mindre produktive arealene 
med høy opplevelsesverdi økes . Man burde også vurdert å 
overføre ansvaret for alle verneområder i kyst, skog og fjell  
til Statskog . Statskog kunne så utviklet seg til et fyrtårn innen 
forvaltning av biologisk viktige områder, og blitt et nasjonalt  
ressurssenter med en kompetanse som kunne komme  
private grunneiere til gode .

For NORSKOG fremstår eiendomspolitikken i plattformen 
som å gå mange steg tilbake i tid . Hovedutfordringen for  
skogbruket på eiendomsområdet er at vi har en eiendoms- 
struktur med mange små eiendommer, hvor flertallet av 
eiendommene ikke er avgjørende for eierens økonomi . Den 

teknologiske utviklingen har i lang tid gått i retning av at 
lønnsomheten øker med økende eiendomsstørrelse .

Det viktigste er ikke at eiendommene skal bli større, men at 
de som vil satse på skog som næring skal få muligheten til å 
styrke sitt ressursgrunnlag, enten dette drives som skogbruk 
alene eller sammen med annen landbruksvirksomhet . Skal 
noen kjøpe mer skog, må andre være villige til å selge . Vi har  
i dag flere kjøpere enn selgere, så det er viljen til salg som  
må stimuleres .

« For NORSKOG fremstår  

eiendomspolitikken i  

plattformen som å gå  

mange steg tilbake i tid. »
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Både NORSKOG og Skogeierforbundet ba i sin tid om at pris- 
kontrollen skulle fjernes . Når regjeringen nå vil gjeninnføre den, 
går de imot skognæringens ønske, og begrenser markedet  
for salg av eiendom ut av familien . Priskontrollen skal sikre 
at salgsverdien er lavere enn markedsverdien . Realiteten 
er at selger må subsidiere kjøper . Det kan være greit innad 
i familien, men ikke ved salg ut av familien . Etter at vi i en 
periode har opplevd et friere marked for skogeiendommer 
vil en priskontroll føre til at salg legges på is i påvente av en 
ny regjering og et mer liberalt rammeverk for eiendomssalg . 
Dermed konserveres eiendomsstrukturen .

BEHOV FOR EN NY EIERFORM I LANDBRUKET

Landbruket er i dag «tvunget» inn i den minst lønnsomme 
organisasjonsformen, -enkeltpersonsforetak (ENK) . Dette fordi 
konsesjonsloven i liten grad åpner opp for å eie landbruks- 
eiendom i aksjeselskap .

Enkeltpersonsforetakene har en årlig løpende beskatning, 
som gjør at midler som trengs til viktige investeringer  
i landbruket får en høy beskatning (i dag opp til 49,6 %) .  
I et aksjeselskap (AS) vil man kun ha selskapsskatten 

(i dag 22 %) på overskuddet så lenge det ikke tas ut  
av selskapet .

Det bør åpnes for at det innføres en ny organisasjonsform – 
enkeltpersonsselskap (EPS) . Dette er et aksjeselskap med kun 
en aksje og der det er virksomhetsutøver som er eier . Denne 
aksjen kan være konsesjonsbelagt .

Skattemessig vil dette selskapet behandles som et ordinært 
AS med de skatteregler som gjelder for AS .

Endringene ligger i konsesjonsloven . Hjemmelshaver er eieren  
av den ene aksjen som kan være konsesjonspliktig . Eierskapet 
blir derfor fortsatt personlig . Med kun en aksje vil eierskapet 
derfor heller ikke bli oppsplittet på flere .

Opprettelsen av en slik selskapsform, EPS, må ikke medføre at 
vanlige AS i landbruket i dag blir konsesjonspliktige . NORSKOG  
opplever en betydelig interesse for EPS som eierform i land-
bruket når vi presenterer denne modellen for politikere både 
fra opposisjon og opposisjon .
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EIENDOMSRETT

KAMPEN OM AREALENE OG SANNHETEN

Skogbruket opplever at næringsinteressene og eiendomsretten  
står stadig svakere i den politiske debatten og avveiningene 
som definerer handlingsrommet skogeieren skal arbeide innen- 
for . Det loves bokstavelig talt gull og grønne skoger fra 
nærmest alle politiske partier når det grønne skiftet diskuteres .  
Alle er enige om hvor viktig skogbrukets rolle er, men handlings- 
rommet blir likevel stadig innsnevret . Dette fordi ingen tør 
å ta de krevende prioriteringene og modige avgjørelsene i 
avveiingen mellom ulike interesser for å stimulere til et mer 
aktivt skogbruk med økt produksjon av grønne råvarer .

Samtidig hevder miljøinteressene at i dagens praktiske  
forvaltning av skogen har næringsinteressene blitt tildelt  
et for stort handlingsrom . Både økonomisk gjennom ulike 
statlige tilskudd, og juridisk gjennom en svak lovgivning  
som regulerer skogsdrift . De hevder at skognæringen har 
stor kontroll over både sertifisering, kartlegging, miljø- 

hensyn; hvilke arealer som tilbys til frivillig vern; og at dette  
er like gunstig for skogeiernes økonomi som det er negativt 
for miljøet . De hevder at samfunnet ikke kan stole på at en 
næringsaktør med et så stort handlingsrom er i stand til å ta 
nødvendige hensyn til miljø og klima når det kan begrense 
egen inntekt .

Disse to synspunktene står mot hverandre, og begge parter 
hevder sitt syn med stor troverdighet, særlig i egne kretser . 
Kampen om arealene har utviklet seg til å bli kampen om 
sannheten . Begge sider har sine forskningsmiljøer de støtter 
seg til, og disse forskningsmiljøene er igjen gjensidig kritiske 
til hverandre og beskylder den annen part for å drive politikk 
fremfor vitenskap helt uten evne til å se at de selv inntar eksakt  
samme rolle med motsatt fortegn . Slik bygges det opp  
to alternative virkeligheter hvor tilhengerne har klokketro  
på at de forvalter den eneste rette sannhet . Antakelig har 
ingen rett .
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En bærekraftig skogforvaltning må avveie sosiale, miljømessige,  
og økonomiske mål i planlegging og gjennomføring av skog-
forvaltning og drift . I tillegg blir klimamessige målsetninger 
tillagt økende vekt . Alle disse målene står til dels i innbyrdes 
strid med hverandre . Det som er bra for klima og økonomi, 
kan være i strid med ivaretakelse av biologisk mangfold osv . 
Hvor tungt man vekter de ulike målene avgjør oppfatningen 
av hvordan naturen bør forvaltes . Uenighet trenger ikke være 
negativt . Uenighet kan være en kilde til læring, utvikling, 
samarbeid og tettere relasjoner .  Men det forutsetter at man 
respekterer at det finnes andre synspunkt enn eget, og at det 
finnes intelligent liv utenfor egen meningsmenighet . 

Vi synes at vi ser mange tegn på at så vel skogbruket som deler  
av miljøsiden samarbeider godt om å finne nye balanserte 
løsninger på miljøutfordringer og hvor de tilfører hverandre 
kunnskap som samlet sett gir en bedre løsning enn hver 
enkelt part kunne utviklet alene . Samarbeid om hvordan 
lukket hogst kan innføres og hvor det egner seg kan være et 
eksempel på dette . Dessverre er det andre som forfekter et 
naturbilde hvor mennesket og dets aktiviteter ikke har noen 
plass i naturen . Disse jobber aktivt for å påvirke opinionen . 
Media vil heller skrive om skogbrann enn skogplanting, heller 
om miljøødeleggelse enn langsiktig miljøarbeid . Dette er 
en felles utfordring for de kreftene som ønsker å finne gode 
løsninger hvor ulike mål avveies .

INTERNASJONAL  
SKOGPOLITIKK
I 2021 engasjerte EU seg i debatten om hva som er riktig 
skogforvaltning og bruk av arealene våre . Skogforvaltning er 
et nasjonalt anleggende, men EU har en felles klimapolitikk, 
og dette bruker EU som en inngangsport til skogpolitikken . 
EUs viktigste satsninger de siste året har vært skogstrategien, 
revidert regelverk for skog- og arealbruk (LULUCF) og takso- 
nomi for bærekraft . Norge er ikke forpliktet til alle initiativene, 
men vi vet av erfaring at Norge pleier å innlemme EUs  
regelverk i vårt eget .

Gjennomgående i EUs skogpolitikk er at det ikke tas hensyn 
til at de ulike landene i EU har svært forskjellige forutsetninger,  
både når det gjelder klima, topografi og biologi . Konsekven-
sene av åpen hogst er helt annerledes i Sentral-Europa, hvor 
man har kommersielle treslag som fortrinnsvis bør produseres  
i lukkede bestand, enn i land som Sverige og Norge, hvor 
åpne hogstformer er positivt for både reetablering av skog 
og produksjonsevne .

2021 markerte seg som året da det ble tydelig at vesentlige  
rammevilkår for norsk skogbruk bestemmes utenfor Norge . 
NORSKOG har i løpet av året vært i kontakt med ulike euro- 
peiske skog- og grunneierorganisasjoner for å styrke vårt 
næringspolitiske arbeid ved å etablere effektive kanaler inn  
i utformingen av europeisk skogpolitikk . Styret ser det som 
viktig å videreføre dette arbeidet, fortrinnsvis i mer organiserte  
former i fremtiden . Det er alltid enklere å påvirke en politisk 
prosess slik at resultatet blir godt enn å forsøke å få endret et 
ferdig resultat . Påvirkningsarbeidet må derfor starte før en  
sak kommer opp til beslutning i EU systemet, ikke først når  
EU forslaget skal drøftes i norske styrende organer . NORSKOG 
må alliere seg med andre organisasjoner innen EU-landene 
som har sammenfallende interesser med NORSKOG . 

EUS SKOGSTRATEGI

EUs nye skogstrategi fikk mye oppmerksomhet da den ble 
lekket, og det er ikke ubegrunnet . Strategien ble utformet 
uten involvering av EUs medlemsland, og det merkes på 
innholdet . Skogstrategien ønsker blant annet å verne 30 % 
av skogarealet, hvorav 10 % skal vernes sterkt . Flatehogst skal 
benyttes ytterst sjeldent, og bare når det er nødvendig for 
økosystemets helse . Men EUs skogstrategi har ingen foran- 
kring i virkeligheten; vi anslår at kun 16 % av Norges areal er 
egnet, eller sannsynligvis egnet, for selektiv hogst . Dersom 
en fullt ut konverterer til lukkede og selektive hogstformer, 
og verner en tredjedel av skogarealet vårt, vil tømmerpro-
duksjonen reduseres dramatisk, og skognæringen kan ikke 
levere virket som det grønne skiftet etterspør . Skogbruket 
eksisterer ikke i et vakuum; dersom EU ønsker å øke forbruket 
av langt-levende treprodukter og trebasert bioenergi og 
biodrivstoff, må dette virket hentes fra skogen .

Skogstrategien er ikke en bindende avtale eller regelverk, 
hverken for Norge eller EUs medlemsland . Den er likevel et 
viktig dokument da den sender et tydelig signal om hva EU 
mener er «riktig» skogforvaltning . Vi opplever allerede at EUs 
skogstrategi for mange er den nye standarden – særlig når 
det kommer til flatehogst . Flatehogst er for mange nærmest 
blitt et skjellsord, og de argumenterer for at vi bør følge EUs 
«anbefaling» om å gå helt bort fra driftsformen . Dette er per  
i dag ikke mulig, og hvert fall ikke på kort sikt .

NORSKOG mener det er klokt at vi begynner å skaffe oss  
erfaring fra bruk av lukket hogst i Norge, og har gjennomført  
FoU-prosjekter i tilknytning til lukket hogst . Vi vil også sammen  
med NORTØMMER arrangere flere skogdager i 2022 hvor 
lukket hogst er tema . For oss er det viktig at virkeskjøperne  
i NORTØMMER har kompetanse om lukket hogst, og hvor  
det egner seg . Men vi avviser ideen om at åpen hogst er et 
onde; mange steder er det den eneste rasjonelle driftsformen .
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REVIDERT LULUCF-REGELVERK

Som en del av sin Grønne Giv, har EU valgt å øke ambisjons- 
nivået for karbonbinding i arealbruken . Dette medførte et 
revidert LULUCF-regelverk . Norge har forpliktet seg til det 
gamle regelverket, men denne forpliktelsen faller bort der-
som regelverket blir endret .

EU har nå som mål å binde 310 millioner tonn CO2-ekviva-
lenter i perioden 2026-2030, hvorav Norges andel anslås til 
24,3 millioner tonn . CO2-ekvivalentene fordeles til de ulike 
landene basert på landets nettoutslipp i arealsektoren, og 
landets forvaltede areal . For Norge inkluderer dette store 
skogareal med lav bonitet, lav tilvekst og lav karbonbinding . 
Dette er i stor kontrast til det forvaltede arealet i Sør-Europa, 
som er dominert av hurtigvoksende løvskog . Det nye regel- 
verket vil altså føre til en urettferdig byrdefordeling .

En annen utfordring er den korte tidshorisonten . EU måler 
karbonbindingen i femårsperioder, noe som medfører at det 
eneste effektive klimatiltaket som skogbruket i praksis kan 
gjennomføre er å avstå fra hogst . Andre klimatiltak er enten 
frarådet av EUs andre direktiv (gjødsling), eller vil ikke ha 
noen betydelig effekt før den aktuelle femårsperioden er over 
(planting, ungskogpleie) . NORSKOG frykter at dette målet  
vil virke mot sin hensikt, da en lavere forsyning av fornybart 
virke fra skogen vil gjøre andre næringer mer avhengige av  
fossile råstoffer .

Fra og med 2031 foreslår det reviderte LULUCF-regelverket 
at utslippet fra Norges arealbruk og jordbruk går i null . Dette 
betyr i praksis at skogbruket må kompensere for alt utslipp fra 
jordbruk og annen arealbruk, og vi blir ytterliggere tvunget til 
å avstå fra hogst .

NORSKOG har vært i tett kommunikasjon med Landbruks- 
departementet . Vi har i stor grad opplevd å bli hørt, og håper 
at våre stortingspolitikere ikke velger å binde seg til det 
reviderte LULUCF-regelverket slik som det er utformet i  
dag . LULUCF-regelverket er verken gunstig for skogbruket 
eller verdikjeden .

TAKSONOMI FOR BÆREKRAFT

Fra og med 2023 krever EU at banker, forsikringsforetak og 
børsnoterte foretak med over 500 ansatte legger frem et 
regnskap som viser hvor bærekraftige investeringene deres 
er . For å gjøre dette på en ryddig måte, har EU opprettet en 
taksonomi for bærekraftige investeringer – det vil si et system 
som definerer om en aktivitet er bærekraftig eller ikke . Dette 
er en ordning Norge har bundet seg til, og Finansdepartementet  
forventer at regelverket vil tre i kraft gjennom EØS-avtalen i 
løpet av første halvår i 2022 .

De tekniske kriteriene til taksonomien – kravene som stilles 
for at en aktivitet skal defineres som bærekraftig – er enda 
ikke endelig vedtatt . Det betyr at vi fremdeles ikke vet nøyaktig 
hva vi har bundet oss til . Dette synes vi er bekymringsverdig .

Taksonomien anerkjenner at skogbruk er positivt for klimaet, 
men krever at skogbruket tar en rekke hensyn til naturmang- 
fold for at aktiviteten skal defineres som bærekraftig . Det er 
ikke krav om at disse hensynene må gjennomføres – ordningen  
fungerer i praksis som en sertifiseringsordning . Dog kan det 
bli vanskeligere å få finansiert større investeringer om man 
ikke møter disse hensynene . Dersom banker ønsker å fremstå 
som grønne, vil de velge bort låntakere som ikke er bærekraftige  
i henhold til taksonomien .

De tekniske kriteriene til skogbruket som er publisert og 
ferdig behandlet er uklare og upresise, og bærer som resten 
av EUs skogpolitikk preg av at profesjonelle aktører med lokal 
kunnskap ikke er blitt konsultert . Flere av kravene vil også virke  
hemmende for målene i det reviderte LULUCF-regelverket . 
Blant annet krever taksonomien at bruk av gjødsling og frem- 
mede treslag reduseres, og bare benyttes når det er sterkt 
nødvendig . Det vil for Norge bli vanskelig å binde 24,4 millioner  
tonn CO2-ekvivalenter, uten bruk av gjødsel og sitkagran .

NORSKOG frykter at taksonomien vil bringe med seg en enorm  
dokumentasjonsbyrde, og at mange av kriteriene som skal 
vurderes ikke er praktisk gjennomførbare . Et eksempel på dette 
er kravet om at skogeier skal dokumentere at «praksis fremmer 
biodiversitet, og forbedrer skogens naturlige prosesser»  
- hvordan skal «skogens naturlige prosesser» måles, og når  
er prosessene gode nok?

Vi frykter også at taksonomien vil utvikle seg til å bli en standard  
skogbruket blir målt etter . Taksonomien er ment til å frem-
heve aktiviteter som er over dagens standard . Dessverre opp- 
lever vi ofte i skogbruket at tiltak vi gjør for å strekke oss ekstra,  
fort forventes i alle tilfeller, og også noen ganger blir lovfestet .

NORSKOG mener at grunntanken i taksonomien er god . 
EU ønsker å benytte både offentlig og privat kapital til å vri 

« Som en del av sin Grønne  

Giv, har EU valgt å øke  

ambisjonsnivået for karbon-

binding i arealbruken.  »
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investeringene i retning av mer bærekraftig virksomhet . 
For skogbruket er problemet at kravene ikke er godt nok 
begrunnet, og heller ikke avveid mot andre utfordringer som 
det å produsere nok råvarer til det grønne skiftet . Selv om 
det ikke er krav om at skogbruket må innarbeide kravene, så 
risikerer vi at industri som har behov for å hente inn kapital 
blir tvunget til møte kravene, og viderefører disse bakover til 
sine tømmerleverandører . 

MILJØ
Gjennom 2021 har skognæringen arbeidet for å få på plass 
en revidert utgave av den norske versjonen av PEFC Skog-
standard . Forslag til endelig utkast vil foreligge i løpet av 
vinteren 2021/2022 .

NORSKOG, ved Erling Bergsaker, deltar både i den sentrale 
arbeidskomiteen og i flere av arbeidsgruppene som utarbeider  
forslag til tekst for hvert kravpunkt . Vår deltakelse sentralt i 
forhandlingene gir oss mulighet til å påvirke utviklingen og 
dialogen med de andre medlemmene i PEFC . I tillegg blir 
våre medlemmer orientert om arbeidet, og kan komme med 
innspill gjennom en referansegruppe i Norsk Skogsertifisering .

I denne revisjonen deltar også flere miljøvernorganisasjoner . 
Dette er positivt og gir arbeidet en bredere forankring .

Standarden endres på flere punkter . Den nye standarden 
skal godkjennes både i Norge og av PEFC internasjonalt . 
Forhåpentligvis kommer godkjenning på plass i løpet av 
2022 . Arbeid med implementering av ny standard vil i så  
fall skje sent i 2022 og i 2023 . 

I løpet av 2021 har Even Bergseng tatt over miljøansvaret 
etter Erling Bergsaker i NORSKOG og datterselskapet Norsk 
Skogsertifisering . Erling deltar fortsatt i revisjonsarbeidet med 
PEFC og kommer til å fullføre dette i løpet av 2022 . 

« Vår deltakelse sentralt i  

forhandlingene gir oss mulighet 

til å påvirke utviklingen og  

dialogen med de andre  

medlemmene i PEFC.  »

PEFC  
SKOGSTANDARD 

2021/2022

MILJØANSVAR

EVEN  
BERGSENG 
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SAMFERDSEL
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 . 

Vi har de siste årene fått øremerkede midler til å utbedre 
flaskehalser på veinettet . Dette hjelper godt der vi får fjernet 
flaskehalsene, men behovet er vesentlig større enn de  
årlige bevilgningene .

NORSKOG har brukt mye tid og ressurser på å øke muligheten  
for å kunne frakte mer tømmer på jernbane i stedet for på 
lastebil . En slik omlegging omtales i positive vendinger i en  
mengde offentlige dokumenter, og det planlegges tiltak i 
flere regioner . Dessverre har ingen av disse planlagte tiltakene  
blitt realisert ennå . Vårt arbeid med dette vil derfor fortsette 
med uforminsket styrke fremover . Det er gjerne persontrafikken  
som stikker av med de store pengene innen jernbanetiltak . 
I og rundt Kongsvinger vil både person- og godstrafikk nyte 
godt av ny tilsving og en flytting av tømmerterminalen .

I påvente av at det offentlige skal få realisert noen av de 
planlagte tiltakene har NORTØMMER sammen med Viken 
Skog og Norske Skog etablert en privat tømmerterminal på 
Hauerseter . Dette er en midlertidig terminal som skal frakte 
100-150 .000 m3 i året til industrien i Østfold . Medregnet 
returbilene vil dette spare 5-6 .000 lastebiler gjennom Oslo i 
året . Terminalen er bygget på svært kort tid, og til en kostand 
som er minimal i forhold til de summer samferdselsmyndig- 
hetene opererer med .  For oss er det avgjørende at det velges 
løsninger med en kvalitet som er tilstrekkelig, og ikke Rolls 
Royce-versjoner som ikke lar seg gjennomføre .

SKOGSKADER  
OG BEREDSKAP
2021 ga oss skader både i starten av året og på slutten av året .  
Vinteren 2020/2021 ga kombinasjon av vind og snø betydelig 
brekkskader i skogen på Sør- og Østlandet . Skadene skjedde 
stort sett i et fast høydelag fra ca . 450 moh . og noe oppover .

Utover våren og sommeren 2021 ble det tydelig at det var 
omfattende tørkeskader, trolig fortsatt som en følge av tørke- 
sommeren 2018 . Tørkeskadene i seg selv kan være alvorlig for 
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fått øremerkede midler  

til å utbedre flaskehalser  

på veinettet.  »
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eldre skog, og gir også grunnlag for oppformering av skade- 
insekter som har skog med svekket helse som habitat . Stor 
granbarkbille er et eksempel på et slikt skadeinsekt . Angre-
pene av granbarkbille i Sentral-Europa har vært katastrofale . 
Også i vårt naboland Sverige er det betydelig skader . I Norge 
er det en del skader, men foreløpig ser det ut til at vi har vært 
heldig med værsituasjonen de siste somrene og dermed 
unngått større utbrudd . 

Skogskadeåret 2021 var ikke over før sent på høsten . I 
slutten av november blåste et kraftig vær inn over østlige 
deler av Sørlandet og vestlige deler av Østlandet, i en stripe 
fra øst i Telemark og nord-østover til Lillehammer og Øyer i 
Innlandet . Samlet skadeomfang er anslått å ligge i underkant 
av 2 millioner m3 . Det kommer til å ta lang tid å rydde opp i 
disse vindfellingene, og lokalt gir det utfordringer både med 
tanke på driftskapasitet og for tømmermarkedet . NORSKOG 
har jobbet næringspolitisk med å få på plass ordninger som 
kan støtte skogeierne når ødelagt tømmer skal håndteres 
under krevende forhold .

Som tørkeskadet skog, gir også vindfelt skog grunnlag for opp- 
formering av skadeinsekter, da døde og døende trær er mat 
for skadegjørere som granbarkbille . Om vindfelt skog fører til 
et utbrudd av biller er helt avhengig av værsituasjonen gjen-
nom våren og sommeren 2022 . Mye av den vindfelte skogen 
ligger litt inn i landet og i høydelag der det normalt er lavere 
forekomster av granbarkbille . Forhåpentligvis er risikoen for 
et utbrudd lavere enn om vindfellingene hadde skjedd  
rundt Oslofjorden . 

Den langsiktige utfordringen til oss i primærskogbruket er å 
pleie skogen slik at den blir robust og har god helse . 

ROVDYR
Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige 
ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull 
skal være født i helnorske revir . Ynglinger utenfor ulvesonen  
skal også medregnes . Ulvekull som fødes i grenserevir mellom  
Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5 .

Antall ynglinger av ulv i Norge har ligget over Stortingets 
bestandsmål siden vinteren 2015/2016 . NORSKOG var derfor 
godt fornøyd med at Regjeringen Støre i sin regjeringsplatt- 
form ga tydelige signaler om en mer aktiv og restriktiv  
rovdyrforvaltning . Ved behandling av lisensfelling innenfor 
rovviltsonen vedtok rovviltnemdene i region 4 og 5 uttak  
av alle ulvene i revirene Mangen, Hornmoen, Bograngen  
og Rømskog . Rømskog-flokken har vært vedtatt skutt også 

de to foregående år, men begge år har Klima- og miljø- 
departementet, som er klageinstans, fjernet flokken fra det 
endelige vedtaket .

Miljødirektoratet anbefalte at revirene Mangen, Hornmoen 
og Rømskog skulle kunne felles, men ikke Bograngen-reviret, 
for å sikre at neste års bestand er innenfor bestandsmålet . 
Klagene på rovviltnemdenes vedtak strømmet som vanlig på, 
men under ny politisk ledelse vedtok Klima- og Miljødeparte- 
mentet lisensfelling av ulv i det helnorske reviret Hornmoen i  
Elverumstraktene og i grenserevirene Rømskog og Bograngen .  
I tillegg la de til at valpene som var igjen i Slettås-reviret etter 
at lederparet før jul ble tatt ut under lisensfelling utenfor 
sonen kan felles i 2022 .

Vedtaket ville ført til at forvaltningen av ulv ville begynne å 
nærme seg Stortingets bestandsmål . Men, NOAH, WWF og 
Foreningen våre rovdyr krevde midlertidig forføyning mot 
lisensfelling av ulv innenfor ulvesona .

Deres begrunnelse var at vedtaket fra 2019 om felling av 
ulvene i Letjenna-reviret innenfor ulvesonen ble kjent ugyldig 
av Oslo tingrett sommeren 2021 . Dommen om Letjenna-reviret  
er anket av staten, og ingen endelig avgjørelse er tatt .

Tingretten ga de tre organisasjonene medhold, og muntlige 
forhandlinger ble gjennomført i januar 2022 .  Etter forhandlin-
gene stadfestet tingretten på nytt forbudet mot jakt innenfor  
sonen ved utgangen av januar . Staten anket umiddelbart 
vedtaket, og en enstemmig Borgarting lagmannsrett opphevet  
tingrettens kjennelse . Lagmannsrettens kjennelse fremstår 
som et ren kritikk av tingrettens behandling av saken .

Ulvejakten innenfor ulvesonen kunne dermed gjennomføres, 
men det gjensto kun fire dager av jakttiden da Borgarting 
lagmannsrett avsa sin kjennelse . Jegere og grunneiere var 
godt forberedt, og allerede første dag falt det åtte ulv . Ved 
endt jakttid gjensto revirene Bograngen og Rømskog . En 

« Den langsiktige utfordringen 

til oss i primærskogbruket  

er å pleie skogen slik  

at den blir robust og har  

god helse. »
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utvidelse av jakttiden ville krevd tidkrevende høringer og i 
praksis ikke latt seg gjennomføre . Klima- og miljøminister 
Espen Barth Eide skal ha ros for sin standhaftighet i saken når 
han vedtok at resterende dyr skulle tas ut av SNO i samarbeid 
med lokale jegere . Dette førte til at jakten kunne fortsette 
uten nevneverdig opphold, men dessverre lyktes man ikke 
med å ta ut alle dyrene i Rømskog-reviret .

Vedtaket ble ikke godt mottatt av alle, og en rekke skogeiere 
ble i ettertid plaget av aktivister som i sitt forsøk på å stanse 
ulvejakten brøt en rekke lover . Dette ble for NORSKOG viktig 
å følge opp, og på våre nettsider finnes våre råd om hvordan 
slike situasjoner kan håndteres .

For oss er det et paradoks at statsstøttede organisasjoner  
stadig går til sak mot staten for å få omgjort forvaltningsvedtak .  
Vi får nok ingen effektiv prosess før både jakt utenfor og 
innenfor ulvesonen er avklart av Høyesterett . Uansett utfall 
forventer vi at kjennelsen i Letjennasaken i lagmannsretten 
blir anket til Høyesterett, og der vil den sannsynligvis bli 
behandlet vinteren 2023 . Det er dermed duket for nye runder  
i retten senhøsten 2022 .

For å gjøre det lettere for seg selv og de mange jegerne som 
skal forberede uttak i 2023 så bør rovviltnemder og regjering 
fatte sine vedtak om lisensfelling så tidlig som mulig, og ikke 
rett før årsskiftet slik praksis er nå .



20 21

STYRETS BERETNING FOR 2021

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 miljøsertifiserings-
selskap . NORSKOG eier også 50 % av Foran Baltic i Latvia . 

Resultatregnskapet for NORSKOG som konsern er gjort opp 
med et driftsoverskudd på kr . 8 .238 .000, og et årsresultat etter 
skatt på kr . 6 .966 .000 .

Resultatregnskapet for NORSKOG som morselskap er gjort 
opp med et driftsoverskudd på kr . 741 .000 og et årsresultat 
etter skatt på kr . 535 .000 .

NORSKOG har i 2021 opplevd en vekst i konsulentmarkedet  
på nær 25 % og da særlig innenfor satsingsområdene verd- 
setting av skog, og bistand til kjøper eller selger ved omsetning  
av skogeiendommer . NORSKOG har nå langsiktige avtaler om 
verdsetting av skogporteføljen til flere store internasjonale 
skogfond . Dette er en utvikling helt i tråd med den strategi 
som er lagt for NORSKOG . 

Vi ser at det sterke skogøkonomiske fagmiljøet vi har i NORSKOG  
er til stor nytte for medlemmene i saker som gjelder utmåling av 
erstatning ved frivillig vern eller ekspropriasjon . Medlemmene  
benytter seg også av NORSKOGs kompetanse ved generasjons- 
skifter og eiendomstransaksjoner, og IT/GIS-miljøet bidrar 
med avvirkningsprognoser og avanserte skogfaglige analyser . 

I 2021 har NORSKOG utviklet en modell for skogbruksplan-
legging basert på flere åpne datakilder, herunder NIBIOs 
skogressurskart . Erfaringen fra tester av presisjon i volum-
beregninger er svært god, og den første store planen er nå 
under levering . Det er også inngått avtaler om flere lever-
anser i 2022 . Med dette har NORSKOG utviklet en modell for 
skogbruksplanlegging som egner seg svært godt for større 
eiendommer, og som kan gjennomføres til om lag halv pris 
i forhold til ordinære skogbruksplaner . Styret setter pris på 
denne type utviklingsarbeid som skaper konkurranse i  

markedet, og som driver utviklingen i en retning som er 
positiv for NORSKOGs medlemmer . 

NORSKOG har ansatt en erfaren biolog for å sikre at NORSKOG  
har denne viktige kompetansen i eget hus, slik at vi ikke er 
prisgitt innleide underleverandører . Styret ser dette som en 
viktig faglig ressurs for NORSKOG og NORTØMMERs operative  
virksomhet, men også for det næringspolitiske arbeidet . Det 
er ansatt en ny næringspolitisk rådgiver i 2021 . For styret  
har det vært et mål å styrke denne kjernevirksomheten i 
NORSKOG . Mot slutten av året ble det ytterligere ansatt en  
ny konsulent som vil bidra til økt kompetanse og kapasitet  
i påfølgende år .

Organisasjoner som NORSKOG og NORTØMMER må være  
dynamiske, og kompetanse og kapasitet må hele tiden 
tilpasses behov, etterspørsel og muligheter . Kompetansen i 
NORSKOG skal tilpasses behov for fagkompetanse som kan 
støtte opp om vår næringspolitikk, samtidig som den skal 
dekke faglige behov hos medlemmer, og gi mulighet for 
inntekter til NORSKOG også fra kunder utenfor medlems- 
sfæren . For å kunne dekke dette sammensatte behovet er  
vi avhengige av å tiltrekke oss de klokeste hodene i bransjen .  
NORSKOGs attraktivitet som arbeidsgiver er derfor helt  
avgjørende for vår måloppnåelse .

I 2021 ble det i NORSKOG og NORTØMMER gjennomført en 
medarbeiderundersøkelse med søkelys på bedriftskultur og 
trivsel . Begge selskaper scorer meget høyt, og NORSKOG  
ligger på vesentlige områder som respekt, troverdighet, rett- 
ferdighet, medarbeider-stolthet og felleskap likt med eller 
over snittet av de 50 beste bedriftene i Norge . Styret er fornøyd 
med at begge selskaper ble sertifisert som «Great place to 
work» . Dette skal ikke være en sovepute, men en inspirasjon 
til å fortsette arbeidet med å utvikle NORSKOG og NORTØMMER  
som gode, attraktive og prestisjefylte arbeidsplasser .

Presset mot eiendomsretten og innsnevring av skogbrukets 
rammer er økende . Vi registrerer at norsk skogpolitikk i økende  
grad påvirkes av EU . Styret ser det derfor som viktig at NORSKOG  



21

kopler seg opp mot de relevante politiske prosesser som pågår  
i EU-systemet for å få frem konsekvenser og bedre løsninger 
for vårt nordiske skogbruk .  

NORTØMMER oppnådde i 2021 et tømmervolum på 
1 .758 .991 m3, hvilket er en oppgang på ca . 136 .000 m3 fra 
2020 . Skogkulturaktiviteten var mer krevende i 2021 enn 
foregående år, og omsetningen gikk betydelig ned som følge  
av mangel på utenlandsk arbeidskraft langt inn i høstsesongen .  
Omsetning i NORTØMMER var samlet på 1,320 mrd . kroner, 
noe som er oppgang på om lag 200 millioner kroner fra 
2020 . Driftsresultatet ble kr . 7 .383 .146, noe som er omtrent 
halvering av resultatet i 2020 . Årsresultatet etter skatt ble  
kr . 6 .475 .584 . NORTØMMER har bidratt med kr . 1 .758 .991 til  
å finansiere næringspolitikken i NORSKOG . Dette er en helt 
vesentlig kilde til finansiering av NORSKOGs næringspolitikk 
og avgjørende for vår evne til aktivt politisk arbeid både i 
Norge og mot EU-systemet .

Norsk Skogsertifiserings resultatregnskap er gjort opp med et 
driftsoverskudd på kr . 36 .372 og et årsresultat etter skatt på  
kr . 28 .370 . Det er ingen ansatte i selskapet . Selskapet driftes 
av konsulenter fra NORSKOG .

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 2021, hvorav fire kvinner og elleve menn . NORTØMMER sys-
selsatte 42 årsverk . Av 42 ansatte og fire engasjerte (hel- eller 

deltid), er 33 menn og ni 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 .

Det er foretatt en kartlegging av lønnsforhold i konsernet . 
Lønnen varierer, men er ikke påvirket av den ansattes kjønn . 
Alle ansettelser gjøres ut fra kvalifikasjoner 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 2021 . Rapportert sykefravær har vært på 0,8 % i konsernet . 
Arbeidsmiljøet i konsernet er godt . Virksomheten forurenser 
ikke det ytre miljø . 

Det er ikke tegnet en separat forsikring for styrets medlemmer  
eller daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket  
og tredjepersoner .

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

NORSKOG og NORTØMMER har en meget kompetent og  
engasjert bemanning som er en stor ressurs for medlemmene .   
Styret retter en stor takk til alle ansatte for innsatsen i 2021 . 

Christian Anker-Rasch
Styreleder

Halvor Westye Egeberg
Nestleder

Carl Gustaf Rye-Florentz    
Styremedlem

Leopold Axel Løvenskiold
Styremedlem

Christine Næss Mathiesen
Styremedlem

Arne Rørå
Adm . direktør

Oslo, 10 . mars 2022
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ÅRSVERK 

NORSKOG hadde 16 årsverk,  
4 er kvinner og 11 er menn .  

NORTØMMER 42 årsverk i 2021,  
9 er kvinner og 33 er menn .

NORSKOGs
årsresultat etter skatt

535 000

NORTØMMERs
årsresultat etter skatt

6 475 584

SKADER/ULYKKER 

Det har ikke vært skader 
eller ulykker i 20210

TØMMERVOLUM

NORTØMMER oppnådde i 2021 et 
tømmervolum på 1 .758 .991 m3 

NØKKELTALL
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KONSULENTAVDELINGEN

GENERELT OM KONSULENTAVDELINGEN

Konsulentavdelingen ble i sin tid opprettet for å styrke 
NORSKOGs næringspolitiske arbeid . Foruten det økonomiske 
aspektet, er kunnskapsbanken konsulentavdelingen innehar 
svært viktig for å sikre næringspolitisk innflytelse . NORSKOG 
har i dag en solid stab med konsulenter, hver med sitt 
spesialfelt . Disse har en bredspektret og altomspennende 
kunnskap og kompetanse om skog og skognæringen, i både 
inn- og utland . 

Avdelingen vokser sakte, men sikkert, i takt med oppdrags-
mengden . Den består for øyeblikket av 14 konsulenter . Den 
grønne vinden gjennom samfunnet gir oss tro på ytterligere 
oppbemanning i årene som kommer . 

NYANSETTELSER

Vi har hatt vind i seilene gjennom 2021 . Det til tross for en 
forsiktig pessimisme til markedet i en pandemipreget verden 

– noen ganger er det greit å ta feil . I 2021 har vi ansatt en ny 
teamleder for bistandsarbeid for å fortsette vår langvarige og 
vellykkede satsning på dette feltet . Foruten å gå inn i eksister-
ende prosjekt, vil teamlederen øke trykket på arbeidet med å 
få flere prosjekter inn hos NORSKOG . 

I lengre tid har vi diskutert å ansette en egen biolog i konsernet .  
Bakgrunnen for dette var en økonomisk gjennomgang av 
omfanget av innleide biolog-tjenester . Foruten dette mener 
vi det kan være av stor verdi å ha en biolog i konsernet, da det 
ikke er usannsynlig at vårt behov for denne typen kompetanse 
med tiden vil øke med tanke på revidert PEFC-standard, norsk 
FSC-standard, økt fokus på lukkede hogstformer og andre 
miljørettede forvaltningsmetoder . Det kan se ut som om 
skogbruket er på vei inn i en ny æra, og vi mener det er klokt 
å møte den nye trenden med kunnskapsbaserte fakta . Vi tror 
denne type biologisk kompetanse vil komme godt med, 
særlig når vi deltar i samfunnsdebatten .
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Utover dette tror vi at en biolog vil bidra positivt inn i FoU- 
prosjekter når vi skal samle kunnskap om hvordan vi løser frem- 
tidens utfordringer i krysningspunktet mellom skogbruk og  
miljøhensyn . Vi er svært godt fornøyde med å ha fått en biolog  
på laget som også selv er skogeier og har forståelse for både 
næring og biologi .

SR16

NIBIOs skogressurskart, også kalt SR16, er et verktøy NORSKOG  
jobber mye med for tiden . Dette vil på sikt bli kontinuerlig 
oppdaterte ressurskart som viser skogdata over hele Norge . 
Flere og flere områder har god dekning av kartlaget, og flere 
og flere variabler kommer til . Verktøyet gir mange muligheter, 
og vi kan raskt fremstille ressursoversikter som inkluderer de 
viktigste skogvariablene .

SR16 publiseres på både raster- og vektorformat . Rasterformatet  
gjør dataene lett anvendelige, og er i et slik format at vi kan 
tilpasse det til eksisterende skogbruksplaner, og gi oppdatert 
informasjon for det enkelte bestand . Velegnet til revisjon av 
skogbruksplaner med andre ord . På sikt ser vi for oss at SR16-
kart kan benyttes til å produsere fullverdige skogbruksplaner 
med noen få tastetrykk . Vi benytter datasettet i utbredt grad 
til dette formålet allerede i dag, dog med et begrenset antall 
variabler som produkt . 

Metodikken for fremstillingen av dataene er relativt lik det som  
benyttes i tradisjonell skogbruksplanlegging . Derfor har Land- 

bruksdirektoratet nå likestilt SR16 med andre metoder som 
benyttes i områdetakster . Det gir gode muligheter for å utvikle  
billigere og raskere metoder for å fremstille skogbruksplaner .  
I 2021 har NORSKOG produsert skogbruksplaner etter  
denne metodikken til om lag halvparten av kostnaden for 
tradisjonelle planer .  

VILLSVINPROSJEKTET

Villsvinprosjektet er grunneiernes oppfølging av handlings- 
planen mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet 
og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019 . 
NORSKOG, Norges Bondelag, Glommen Mjøsen Skog SA, Ut-
marksforvaltningen AS og Viken Skog SA står bak prosjektet . 
NORSKOG står for den operative ledelsen .

I 2021 ble prosjektets arbeidsområde utvidet . Arbeidsområdet  
strekker seg nå fra Halden til Elverum . Hovedfokuset har vært, 
og vil fortsette å være, grunneierorganisering . Villsvinprosjektet  
benytter seg av lik forvaltningsstruktur for villsvin som for 
hjortevilt, og områdene inndeles i vald . Så langt er det etablert  
15 villsvinvald, og flere er på vei . Det er etablert et godt 
samarbeid med både elgvald og kommuner .

Villsvinet er et nattaktivt dyr, og prosjektet arbeidet i 2021 
aktivt for at det skal bli tillatt med bruk av nattoptikk under  
jakt på villsvin i Norge . Dette lyktes prosjektet med, og 
nattoptikk er nå et av de viktigste verktøyene vi har for å 
kontrollere den norske villsvinstammen .

Kartet over viser inndeling av hjorteviltvald i arbeidsområdet til  
villsvinprosjektet. Det er etablert villsvinnvald i de områder som  
er merket med rødt, oransje og gule områder er i prosess.

Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

0 20 4010 Kilometers

Villsvinvald
Status

Ikke kontaktet
Kontaktet
Signering
Etablert
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Villsvinprosjektet arrangerer jevnlig webinarer, og deltar  
aktivt i den faglige diskusjonen om villsvinforvaltning i Norge . 
Du kan følge prosjektet på Facebook-siden deres, og på 
villsvinprosjektet .no .

BISTANDSARBEID

Bistandsarbeid har lenge vært en viktig del av NORSKOGs 
portefølje . 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 har i 2021 ledet Norwegian Forestry Groups (NFG) 
bistandsprosjekt i Etiopia . Bistandsprosjektet var planlagt av-
sluttet ved utgangen av 2021 . Det har tidvis vært utfordrende å 
ha ansatte fra NORSKOG i Etiopia under borgerkrigen . Prosjektet 
går fortsatt, under en «no-cost extension», men avsluttes  
2 . kvartal 2022 . Det ser for øyeblikket ut som om prosjektet 
blir videreført i en del to, kort tid etter at del en ferdigstilles . 

I 2021 ansatte vi en ny teamleder for dette området . Det 
arbeides nå med å få på plass ytterligere bistandsprosjekter i 
utlandet . Somalia, Mosambik og Sør-Sudan nevnes spesielt .  
Vi satser med andre ord stort på dette feltet i tiden fremover .

VERDSETTING

NORSKOGs konsulentavdeling har bygget seg opp til å bli en 
av Europas ledende aktører innen verdsetting av skog . Det 
samme også for selskapsgjennomgang i forbindelse med 

kjøp og salg . I all beskjedenhet mener vi at vårt navn nevnes 
når det oppstår spørsmål rundt de fleste større skoginveste- 
ringer og verdsettingsoppgaver i Nord-Europa .

I lengre tid har vi observert at pensjonsfond, investeringsfond 
og andre investorer går i retning av grønne investeringer . 
Pandemien har satt ytterligere fart på dette . Vi ser det samme 
hos private investorer, dog i litt mindre skala . Trenden om at 
svensk og finsk skogindustri kjøper skog utenfor eget land 
for å sikre fremtidig virkesforsyning, fortsetter som før . Skog 
er et populært kjøpsobjekt for tiden, og etterspørselen stor . 
Den relativt lave risikoen, og den langsiktige horisonten på 
skoginvestering, har blitt enda mer attraktiv i kjølvannet  
av pandemien . 

Det er viktig for NORSKOG å ha kunnskap om hvordan industri- 
aktørene opptrer, og markedene de er inne i . Vi satset derfor på 
konsulentoppdrag i det internasjonale eiendomsmarkedet 
for noen år tilbake . Dette har gitt oss en unik kunnskap om 
marked, prising og skogbruk i andre land . Vi har i 2021 videre 
giret opp denne satsingen, og opplever større pågang enn 
noensinne – både i inn- og utland . Dette er et arbeidsområde 
med store synergieffekter for konsernet, primært økonomisk,  
men også indirekte gjennom kontakter inn i industri og 
andre relevante institusjoner . 

FRIVILLIG VERN

Frivillig vern er en viktig faktor i verne-politikken i Norge . Det 
er derfor viktig at NORSKOG kan løse slike oppdrag og kunne 

NORSKOGs konsulentavdeling har  

bygget seg opp til å bli en av  

Europas ledende aktører  

innen verdsetting  

av skog. 
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tilby frivillig vern til skogeiere som av ulike grunner ønsker 
det . NORSKOG er for et aktivt skogbruk, men arbeider også 
for frivillig vern . Dette gjør vi fordi det er viktig at vern baseres 
på frivillighet, og ikke tvang . I dagens politiske landskap er ikke 
alternativet til frivillig vern et aktivt skogbruk, men tvunget vern . 

Frivillig vern-ordningen kan være et godt alternativ for arealer 
hvor man ikke ønsker å avvirke, eller som av andre grunner 
ønskes vernet . Vi har nå mellom 1,5 og 2 årsverk innenfor 
dette området . Kunnskapen og erfaringen vi har tilegnet oss 
gjennom dette arbeidet har vist seg å være særdeles viktig på 
det næringspolitiske plan . Frivillig vern utfordres stadig av en 
mengde myndighetsstyrte prosesser (i størst grad på annet 
areal enn skog) og vi tar med oss kompetansen inn i diskusjonen 
rundt disse prosessene . 

Selv om NORSKOG mener at skogen bør brukes og ikke 
vernes, må vi forsøke å stimulere til at Stortingets mål om 10 %  
vern kan nås . Mange hevder at arealer i denne størrelses- 
ordenen allerede er indirekte vernet, fordi skogen ligger for 
langt fra vei til å gi et godt økonomisk resultat, eller på annen 

måte ligger vanskelig til . Disse arealene vil det være naturlig å 
utrede for frivillig vern .

Vi opplever et stadig trangere nåløye for å få arealer akseptert 
fra myndighetenes side, og vi har i dag også et stort økonomisk  
etterslep fra Statens side . Dette fører til at prosessene blir 
langvarige – det harmonerer dårlig med ønsket om å nå 
vernemålet så raskt som mulig . 

NORSKOG vil fortsette å engasjere seg i den politiske debatten  
rundt frivillig vern og vern generelt, og fortsette vårt arbeid 
med å bistå skogeiere på best mulig måte gjennom prosessen . 

FOU

NORSKOGs prosjektportefølje innen forskning og utvikling 
består til enhver tid av mange forskjellige prosjekter . Det er et  
stort faglig spenn, fra grunnleggende forståelse av bånd-
lavens forekomst i skogmiljøet, til bruk av droner for bedre 
planlegging av skogkultur . Vi jobber kontinuerlig med å 
omsette utfordringer medlemmene opplever i forvaltningen 
av eiendommen sin til forskningsprosjekter der vi kan skaffe 



27

mer kunnskap og forståelse om utfordringene, for så å løse 
dem . NORSKOGs engasjement i forskning og utvikling skal 
komme skogeieren til gode og gi støtte til det nærings- 
politiske arbeidet . 

Fra 2021 vil vi spesielt nevne noen prosjekter . Det første er  
et prosjektsamarbeid med NIBIO om «Lukkede hogster – 
produksjon, foryngelse og økonomi» . Dette prosjektet har gitt 
oss kunnskap om hvilke forhold som påvirker om en lukket 
hogst gir et godt resultat . Skogbruket bør øke innsatsen for å 
variere hogstformen etter forholdene i det enkelte bestand . 
Andre hogstformer enn snauflater blir viktige for å imøte-
komme kravene fra samfunnet om ta vare på naturen . Pros-

jektet om lukket hogst må sees på som en bit av puslespillet 
for å sette sammen en mer variert skogforvaltning . 

Det andre prosjektet er egentlig to prosjekter som begge  
omhandler skogbruksplan-produkter . NORSKOG samarbeider 
med NIBIO og NMBU i separate prosjekter der formålet er å 
teste ut og evaluere NIBIOs skogressurskart (SR16) i sammen- 
heng med utvikling og produksjon av skogbruksplaner . SR16, 
som ligger offentlig tilgjengelig i NIBIO sin kartportal Kilden, 
har potensiale til å være et alternativ til tradisjonelle område-
takster med relativt lav usikkerhet og lave kostnader . NORSKOG  
mener det er viktig å samarbeide tett med forskningsmiljøene  
for å drive utviklingen videre .                    

« Det er et stort faglig spenn, fra grunnleggende forståelse  

av båndlavens forekomst i skogmiljøet, til bruk av droner  

for bedre planlegging av skogkultur.  »
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NORTØMMER

2021 har igjen vært et spesielt år for Tømmer-Norge og også  
for NORTØMMER . Inngangen til året var preget av stor usikker- 
het rundt massevirkeavsetningen . Det var en klar forventning 
om at massevirkeavsetningen ville være sterkt begrensende 
for aktiviteten i skogen . Sagbrukene og aktørene var kreative, 
og det ble etablert skurslipsortimenter og toppdiameteren  
på skurtømmer ble senket for å putte mer av stammen over  
i skurtømmer-lunna, med mål om å holde aktiviteten oppe . 
Det lyktes man med, og utover våren ble også mye av utfor- 
dringen løst med at Skogn utøkte sin produksjon og økte inn- 
kjøpet over hele landet . Usikkerheten som preget inngangen  
av året ble avløst av stor optimisme, og trelastprisene og 
skurtømmerprisene økte kraftig . Trelastindustrien har opplevd  
det mest lønnsomme året i moderne tid .  Koronapandemien 
påvirket vårt marked i 2021 ubetinget på en positiv måte . 

NORTØMMER hadde for 2021 en god økning på volum og 
økt omsetning sammenlignet med foregående år . Med et  
innmålt volum på 1 .759 .000 m3, ble den en økning på 
137 .000 m3 sammenlignet med 2020 . Omsetningen i 2021 
har vært kr . 1,320 mrd ., som er 200 mill . høyere enn fjoråret . 
Resultatet før skatt ble kr . 8 .324 .000 .

2928
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ORGANISASJON

NORTØMMER har hovedkontor på Elverum, og har en-,  
to- og tremannskontorer spredt over store deler av Norge . 
Det er ikke registrert ulykker i vår organisasjon i 2021 og 
sykefraværet var på 1 % .

FOKUSOMRÅDE 1

Etterlevelse av PEFC Skogstandard

SERTIFISERING

NORTØMMER har i 2021 arbeidet videre med intern kompe- 
tanseheving innen miljøsertifisering via NORTØMMERskolen 
digitalt . Vi har også hatt fokus på å øke antallet interne revis-
joner, da bedriften er spredt over store deler av landet, og det 
er ulike utfordringer ut ifra geografi . Ekstern revisjon for PEFC 
viste en klar forbedring i etterlevelse av standarden sammen-
lignet med foregående år, noe vi er veldig fornøyde med .

KUBIKKVOLUM, OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT 1999-2021

29
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SKOGKULTUR

Myndighetenes koronarestriksjoner satte stopp for innførsel 
av utenlandsk arbeidskraft .  Dette ble svært utfordrende for 
organiseringen av skogkultur . De som jobbet med skog-
kultur jobbet natt og dag i plantesesongen for å skaffe og 
organisere alternativ norsk arbeidskraft . Dette viste seg å bli 
svært utfordrende og arbeidskrevende, men takket være stor 
innsats av de involverte fikk NORTØMMER ut 4,1 mill . planter 
og utført ungskogpleie på 23 .000 da .  En periode fryktet vi 
å måtte kaste over en million planter, men antall kastede 
planter ble redusert til 170 .000, noe som vi er svært fornøyde 
med, forholdene tatt i betraktning .

LOGISTIKK

Satsingen på logistikk har fortsatt gjennom 2021 . Ny privat 
tømmerterminal på Hauerseter er etablert sammen med 
Norske Skog Saugbrugs og Viken Skog; felles driftsavtaler 
er inngått med andre aktører på en rekke kaier; og arbeidet 
med re-etablering av spor 2 på NORTØMMERs egen jern-
baneterminal på Hovdmoen fortsetter . 

Koronapandemien og høykonjunkturer i flere næringer har 
påvirket global handel og skapt store logistikkutfordringer . 
NORTØMMER har hatt en stor og økende aktivitet på 
eksport til Europa gjennom 2021, og situasjonen har skapt 

utfordringer både for tilgang på båter og tilstrekkelig antall 
båtavganger . Tilgangen på kapasitet er bedret gjennom våre 
langsiktige avtaler med rederiene, og vi forventer en mer 
stabil situasjon i 2022 . 

I takt med den økende aktiviteten i NORTØMMER er det 
gjennom 2021 etablert langsiktige og mer fleksible trans-
portøravtaler på tømmerbiler, slik at logistikk og transport 
kan bidra til vekst i regionene, og kvalitet mot skogeier . 

Gjennom 2022 vil vi fortsette å utvikle logistikkløsninger og 
infrastruktur som styrker verdikjeden fra skog til industri .

DIGITALISERING

Digitale løsninger for skogsentreprenører, virkeskjøpere og 
ledere i NORTØMMER har også i 2021 blitt utviklet i et jevnt 
og høyt tempo . Fokus på datakvalitet, i produksjon og framk-
jøring i skogen, via pålitelige veilagerrapporter for logistikk og 
gode rapporter på innmålt virke har vært sentralt . Samarbei-
det med FeltGIS er ytterligere styrket med nye verktøy for 
planlegging av skogsdrift og skogkultur . Ved inngangen til ny 
skogkultursesong har dette høyest prioritet .

I 2022 fortsetter arbeidet med å sikre god datakvalitet fra 
stubbe til måleplass, og rapporter som fanger opp avvik . 
Vi skal forbedre oss på alle områder, og skape god beslut-
ningsstøtte for både produksjon, logistikk og ledelse .
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Sist, men ikke minst, skal vi i 2022 ha fokus på fellesløsninger 
i bransjen og dialog med andre omsetningsledd, for sammen 
å finne frem til effektiviseringer til det beste for alle, men 
spesielt for skogeierne .

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 NORTØMMER ga ved 
etablering i 1998 et helt klart mandat, 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 . 
•  Overskudd i NORTØMMER 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, og er fortsatt den eneste 
aktøren i markedet som er aktiv i alle landsdeler .

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 ned- 
leggelsen 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 andre siden 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 . I årene etter har prisnivået stabilisert seg på et lavere 
nivå, dog noe høyere enn før 2017 .

De baltiske landene har tradisjonelt vært marginalmarkeder 
til finsk og svensk industri, med sterkt svingende priser . Når 
etterspørselen er lav får de et 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) 
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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 vi opplever mindre variasjon i prisene enn de omkring- 
liggende 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 . 

Også 2021 ble et år der tømmermarkedet ble kraftig preget 
av koronapandemien .

MASSEVIRKE

Massevirkeavsetningen på Østlandet var en begrensende 
faktor for avvirkningen i første kvartal, men bedret seg raskt 
utover vinteren som følge av økt etterspørsel i papirmarkedet .  
Dette hadde sammenheng med at papirfabrikker i andre land  
har blitt lagt ned på rekke og rad de siste årene, som følge av 
en strukturell etterspørselssvikt . I tillegg førte nedstengningene  
verden over til redusert papirforbruk, som igjen har ført til 
mindre returpapir i omløp, og en kraftig prisøkning for retur-
papir . Dette har gitt norsk papirindustri, som i all hovedsak  
benytter seg av rundvirke og celluloseflis, en konkurranse-
fordel, og ført til betydelige økninger i papirprisen gjennom 
året, dog fra et meget lavt nivå .

I det internasjonale papirmarkedet foregår det en «last man 
standing»-konkurranse blant de gjenværende aktørene, og  
det er svært positivt at Norske Skogs to norske fabrikker Skogn  
og Saugbrugs er konkurransedyktige og henger godt med .

Prisene på massevirke og kartong har ligget på rekordhøye 
nivåer gjennom året, godt hjulpet av koronapandemien .  
Pandemien har blant annet ført til en kraftig økning i nett- 
handelen, noe som har drevet opp kartongetterspørselen til 
forpakning . Gjennom året har vi sett en økende etterspørsel 
etter massevirke i det europeiske markedet, drevet av en 
redusert tilgang på billeskadet virke, og utbygging av pellets-
fabrikker og biovarmeverk i en rekke land i Nord-Europa .

Ved inngangen til 2022 ser det ut som om avsetningen av 
massevirke av både gran og furu er jevnt over god i hele det 
norske markedet, og at lagernivåene av massevirke og flis i 
de nordiske landene er synkende og på normale nivåer .

SAGTØMMER

Trelastprisene i både Norge og resten av verden økte eksplosivt  
gjennom året til høyder en aldri har sett før i moderne tid 
grunnet svært god etterspørsel, delvis som følge av korona- 
utbruddet . Særlig var det hjemmesnekringsmarkedet som 
tok helt av . Sagtømmerprisene har også økt betydelig, ca . 
40 % fra prisen begynte å øke sommeren 2020 og til slutten 
av 2021 . I nominelle kroner har vi aldri sett høyere sagtøm-
merpriser enn i dag; i desember 2021 var snittprisen på 
landsbasis 621 kr/m3 for sagtømmer av gran . For hele 2021 
ble snittprisen hhv . 568 kr/m3 for gran sagtømmer (+24,3 % fra 
2020) og 557 kr/m3 for furu sagtømmer (+23 % fra 2020) .

Mange har gjennom året spurt seg hvorfor ikke sagtømmer-
prisen har økt like mye som trelastprisen . Vi kommer ikke 
unna det faktum at trelast og sagtømmer er to forskjellige 
markeder som styres av tilbud og etterspørsel . Det er i denne 

UTVIKLING I SKURTØMMERPRIS (GRAN OG FURU) 2006-2020 I EURO/KBM (VED VEI, UNDER BARK)
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forbindelse viktig å huske på at i Norge har likevel sagtømmer- 
prisen gått kraftig opp gjennom 2021, selv om sagbrukene 
gjennom hele året stort sett har hatt tilstrekkelig med tømmer .

Siden oktober har vi sett at trelastmarkedet kjølnet noe, og 
det forventes lagerbygging av både trelast og sagtømmer på 
norske sagbruk i vinter . De underliggende driverne i markedet  
er i midlertidig svært gode, og det forventes at trelastmarkedet  
styrkes utover vinteren og særlig fra våren . Tross nedkjølingen 
i trelastmarkedet, forventer vi at prisnivået på sagtømmer 
kommer til å ligge stabilt gjennom vinteren, godt hjulpet av 
et sterkt eksportmarked for sagtømmer . Den gode lønnsom-
heten for sagbrukene ventes å utløse en investeringsbølge 
ved norske så vel som europeiske sagbruk, med tilhørende 
kapasitetsøkninger . 

STORMS- OG SKOGSKADER

Stormen 19 . november blåste ned i underkant av 2 millioner m3  
tømmer i deler av fylkene Viken, Innlandet, og Vestfold og 
Telemark . NORTØMMER og samarbeidende entreprenører  
var raskt i gang med sin del av opprydningsarbeidet .

Den forventede markedsmessige påvirkningen er foreløpig 
liten, da produksjonen er vesentlig lavere ved slik opprydning 
enn ved ordinær sluttavvirkning, men mye avhenger av hvor 
mye av driftskapasitet som flyttes til området til våren . Det 
er ikke registrert omfattende bille- eller tørkeskader i Norge, 
men med situasjonen i Europa og Sverige friskt i minne er 
frykten for dette absolutt til stede .

Selv om fokuset på barkbilleskadene i Europa også i 2021 havnet 
i skyggen av koronapandemien, er fortsatt skadevolumene  

svært høye . I Sør-Sverige har skadenivået av barkbiller ligget 
på ca . 8 millioner m3 årlig for årene 2019-2021, noe som  
påvirker tømmermarkedet på Østlandet negativt . Bare i  
Tyskland lå skadenivået for barkbiller, tørke og storm på ca .  
40 millioner m3 i 2021, dog var dette ned fra rekordnivået  
60 millioner m3 i 2020 . Denne reduksjonen gir allerede 
en positiv markedseffekt med økt etterspørsel etter norsk 
sagtømmer og massevirke, særlig fra Tyskland . De første båt- 
leveransene med norsk sagtømmer til Midt- og Sør-Tyskland 
begynte allerede sommeren 2021, og forventes å øke kraftig  
i årene som kommer .

Trelastprisen i USA fikk enorm oppmerksomhet både i media 
og i markedet i 2020; og 2021 ble ikke annerledes . Etter en 
kraftig økning gjennom vinteren og våren, drevet av ekstrem 
etterspørsel, kollapset prisen inn i sommeren . Dette som følge  
av at produksjonen økte, volumer nådde markedet, og prisen 
var blitt så høy at deler av markedet sa stopp . Dog var de un-
derliggende driverne i markedet gode, og prisen økte kraftig 
igjen gjennom andre halvår .

Det amerikanske trelastmarkedet er sterkt preget av ubalanse i 
tilbud og etterspørsel, delvis grunnet konflikten om tolltariffer  
mellom USA og Canada, og delvis grunnet logistikkutfordringer  
som følge av blant annet skogbranner, flom og bemannings- 
problemer . For det norske tømmermarkedet er de indirekte 
effektene av den europeiske trelasteksporten til USA svært 
viktige; USA-markedet kan sees på som en ventil for det 
europeiske trelastmarkedet . Europeiske sagbruk tar stadig 
en større andel av USA-markedet som følge av at de enorme 
barkbilleskadene i vestlige deler av Canada har redusert deres 
trelastproduksjon med nær 40 % . 

PRIS PÅ FREMTIDSKONTRAKTER (FUTURES) PÅ ENKELTE HOVEDDIMENSJONER AV TRELAST I USA T.O.M.  

DES 2021. USD/1000 BOARD FEET, WOODSTAT.
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NORGE – MÅNEDLIG EKSPORT AV FURU SAGTØMMER 

T.O.M. DES. 2021.

NORGE – MÅNEDLIG EKSPORT AV GRAN SAGTØMMER 

T.O.M. DES. 2021.

Den ekstreme prisutviklingen på trelast kommer godt til 
syne i grafen under, som viser et indeksert forhold 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, selv om fallet i trelastpris i Norge ikke var like 
stort som i Sverige . Dette beror på at det svenske trelast- 
markedet er mer eksportrettet; eksportprisen både økte og 
falt mer enn den gjorde innenlands i Norge og Sverige . 

SVENSKE SAGBRUK – FORHOLDET (INDEKS) MELLOM TRELASTLAGER T.O.M. JANUAR 2022 -  

OG PRIS T.O.M. DESEMBER 2021.

Alt i alt ble 2021 ble et rekordår for norsk skogbruk med en 
avvirkning på 11,6 mill . m3 ., og det er svært gode utsikter for 

høy aktivitet i skogen også i 2022, med god avsetning på de 
fleste sortiment i alle regioner .

Figurene under viser at sagtømmereksporten til Tyskland og 
Sverige, de to viktigste enkeltlandene for norsk tømmereksport,  

økte betydelig gjennom året . I tillegg var særlig Latvia en 
viktig avtager av norsk sagtømmer gjennom året .
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NORSKOG

RESULTATREGNSKAP FOR 2021
(beløp i hele tusen)

Morselskap Konsern

Driftsinntekter og driftskostnader Noter 2021 2020 2021 2020

Salgsinntekter 13 0 0 1 320 806 1 120 986

Prosjektinntekter 11 22 628 18 210 21 165 16 693

Næringspolitisk bidrag 11, 12 1 759 1 622 0 0

Avvirkningsavgift 1 687 1 699 1 687 1 699

Andre driftsinntekter 0 0 218 0

Tilskudd rentemidler 1 000 1 110 1 000 1 110

Sum driftsinntekter 12, 13 27 073 22 641 1 344 875 1 140 489

Varekostnader 0 0 1 250 997 1 047 531

Prosjektkostnader 5 135 3 954 5 135 3 954

Omsetningsbonus 611 795 611 795

Lønns- og andre personalkostnader 2 17 445 15 850 57 691 53 078

Avskrivning på varige driftsmidler 3 37 24 1 922 3 443

Andre driftskostnader 2 3 104 2 872 20 281 17 817

Sum driftskostnader 26 332 23 496 1 336 637 1 126 618

Driftsresultat 741 -855 8 238 13 870

Finansinntekter og finanskostnader

Inntekt på investering i datterselskap 5,7 0 414 0 0

Renteinntekter fra foretak i samme konsern 63 85 0 0

Renteinntekter 69 91 69 91

Andre finansinntekter 0 410 2 667 4 053

Rentekostnader 0 0 435 569

Andre finanskostnader 0 3 1 399 3 882

Resultat av finansposter 132 996 901 -308

Ordinært resultat før skattekostnad 873 141 9 140 13 563

Skattekostnad på ordinært resultat 7 338 -84 2 174 2 870

Årsresultat 535 225 6 966 10 693

Overføringer

Overføringer eiendomsrettsfond 8 -54 -63

Overføringer annen egenkapital 8 589 288

Sum overføringer 535 225

Andel majoritetsinteresser 6 975 10 663

Andel minoritetsinteresser -9 30
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NORSKOG 

BALANSE PR. 31.12.2021
(beløp i hele tusen)

Morselskap Konsern

Eiendeler Noter 2021 2020 2021 2020

Anleggsmidler

Immatrielle  eiendeler

Utsatt skattefordel 7 832 655 1 071 891

Sum immaterielle eiendeler 832 655 1 071 891

Varige driftsmidler

Tomter 3,10 0 0 9 990 9 992

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 3,10 14 51 4 462 2 942

Sum varige driftsmidler 14 51 14 452 12 935

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 0 3 000 0 0

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

Andre fordringer 212 0 954 1 219

Sum finansielle anleggsmidler 15 290 18 078 3 566 3 832

Sum anleggsmidler 16 137 18 784 19 089 17 658

Omløpsmidler

Varebeholdning 10 0 0 29 873 21 802

Fordringer

Kundefordringer 6,10 6 297 2 777 107 662 83 554

Opptjent, ikke fakturert inntekt 585 0 585 0

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

Andre fordringer 220 182 20 393 6 505

Sum fordringer 7 101 3 402 128 640 90 059

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 18 576 18 913 36 213 32 156

Sum omløpsmidler 25 677 22 314 194 726 144 017

SUM EIENDELER 41 814 41 098 213 815 161 675
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NORSKOG

BALANSE PR. 31.12.2021
(beløp i hele tusen)

Morselskap Konsern

Egenkapital og gjeld Noter 2021 2020 2021 2020

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Kapital 8 5 581 5 581 5 581 5 581

Eiendomsrettsfond 8 2 601 2 655 2 601 2 655

Sum innskutt egenkapital 8 183 8 236 8 183 8 236

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 28 508 27 919 64 935 57 906

Minoritetsinteresser 8 0 0 189 198

Sum opptjent egenkapital 28 508 27 919 65 124 58 104

Sum egenkapital 36 691 36 156 73 307 66 340

 

Gjeld

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 0 0 3 536 3 801

Sum langsiktig gjeld 0 0 3 536 3 801

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 10 0 0 15 277 0

Leverandørgjeld 546 282 90 639 71 186

Betalbar skatt 7 461 30 2 299 2 941

Skyldige offentlige avgifter 9 2 460 2 394 5 241 5 004

Gjeld til selskap i samme konsern 6 0 0 0 0

Annen kortsiktig gjeld 1 656 2 236 23 517 12 402

Sum kortsiktig gjeld 5 123 4 942 136 973 91 533

     

Sum gjeld 5 123 4 942 140 509 95 334

 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 41 814 41 098 213 815 161 675

Christian Anker-Rasch
Styreleder

Halvor Westye Egeberg
Nestleder

Carl Gustaf Rye-Florentz    
Styremedlem

Leopold Axel Løvenskiold
Styremedlem

Christine Næss Mathiesen
Styremedlem

Arne Rørå
Adm . direktør

Oslo, 10 .03 .2022
Styret for NORSKOG
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NORSKOG

KONTANTSTRØMOPPSTILLING  1.1 - 31.12 2021
(beløp i hele tusen)

Morselskap Konsern

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2021 2020 2021 2020

Ordinært resultat før skattekostnad 873 141 9 140 13 563

Periodens betalte skatt 7 -84 -31  -2 995 -58

Ordinære avskrivninger 3 37 24 1 922 3 443

Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld -3 255 620 -12 726 -7 862

Endring i andre tidsavgrensningsposter -1 349 2 198 -2 857 26 224

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -3 770 2 953 -7 516 35 310

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 3 0 -29 -3 439 -6 038

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

Innbetalinger ved investering i ds og ts 4,5 442 0 0 0

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 442 -29 -3 439 -6 391

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av lån 10 0 0 15 012 -15 490

Inn/utbetalinger fra langsiktige fordringer 3 000 0 0 0

Utbetalinger ved nedbetaling av lån 0 -419 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 3 000 -419 15 012 -15 490

Netto endringer i kontanter og -ekvivalenter -337 2 505 4 057 13 428

Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 1.1 18 913 16 408 32 156 18 728

Beholdning av kontanter og -ekvivalenter 31.12 9 18 576 18 913 36 213 32 156
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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 mor-
selskapet, og datterselskapene NORTØMMER AS og Norsk 
skogsertifisering AS, samt datterdatterselskapet Hovdmoen 
Terminal AS . Konsernregnskapet er utarbeidet som om kon-
sernet var en økonomisk enhet . Transaksjoner og mellom-
værende mellom selskapene i konsernet er således eliminert . 
Kontinuitetsmetoden er benyttet ved konsolidering av alle 
datterselskapene slik at de bokførte verdiene i selskapsregn-
skapene er videreført . Goodwill behandles som en residual 
og balanseføres med den andelen som er observert i opp- 
kjøpstransaksjonen . 

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 ut-
førelsen . 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 verdi-
fallet forventes ikke å være forbigående . Anleggsmidler med 
begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig .

LANGSIKTIGE AKSJER OG ANDELER

Vurderes til det laveste av historisk kostpris og antatt salgsverdi .

VARER

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

FORDRINGER

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

SKATTER

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

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte modellen . 
       
      
 

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021  
(beløp i hele tusen)       
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NOTE 2  - LØNNSKOSTNADER OG GODTGJØRELSER

Tallene i oppstillingen er angitt i hele tusen Morselskap Konsern

2021 2020 2021 2020

Lønninger 13 426 12 726 45 650 41 203 

Arbeidsgiveravgift 2 142 1 873 7 158 6 103 

Pensjonskostnader 1 585 1 150 3 420 2 771 

Andre ytelser 292 101 1 463 3 001 

17 445 15 850 57 690 53 078 

Antall årsverk 16 16 58 56 

Ytelser til daglig leder

Lønnskostnader 2 069

Pensjonskostnader 252

Andre godtgjørelser 38

Godtgjørelse til styret 254

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

muliggjøre redusert stilling eller funksjon fra fylte 62 år.  Pensjonsrettighetene opparbeides frem til fylte 62 år, og utbetales  

i årlige like store summer de 5 påfølgende år.  Det foretas løpende kostnadsføring og avsetning til dekning av forpliktelsen.  

 

NORSKOG og selskapene i konsernet er pliktige til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  Etablerte 

pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til ledende ansatte eller tillitsvalgte, eller 

deres nærstående.      

Revisor Morselskap Konsern

Honorar lovbestemt revisjon 78 218

Honorar regnskapsteknisk bistand 40 93

Annen bistand 17 17

Sum 135 328

Godtgjørelsen er eks.mva. 
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NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Morselskap

Maskiner, inventar

Anskaffelseskost pr 01.01. 116

Tilgang kjøpte driftsmidler 0

Avgang 0

Sum kostpris 116

Akkumulerte avskrivninger 01.01 64

Årets ordinære avskrivninger 37

Akkumulerte avskrivninger 31.12       101

Bokført verdi 31.12 14

Prosenter avskrivninger 10-33%

Konsern
Maskiner, 

inventarTomt Bygninger Sum

Anskaffelseskost pr 01.01. 4 827 9 340 5 853 20 020

Tilgang kjøpte driftsmidler 0 3 259 180 3 439

Avgang 0 0 0

Sum kostpris 4 827 12 600 6 032 23 459

Akkumulerte avskrivninger 01.01 0 6 402 687 7 085

Årets ordinære avskrivninger 0 1 740 182 1 922

Akkumulerte avskrivninger 31.12       0 8 142 869 9 007

Bokført verdi 31.12 4 827 4 457 5 163 14 453

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 %  6 476  49 394 

Norsk Skogsertifisering AS Oslo  400  400 100 %  28  567 

 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 vesentlig 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 

2021 2020

Fordringer inkludert i kunder 1 233 570 

Sum konsernfordringer 1 233 570 

Gjeld inkludert i leverandør 0 14 

Sum konserngjeld 0 14 

Morselskapet hadde pr. 31.12.2020 gitt lån til datterselskapet NORTØMMER på NOK 3m.  Lånet ble gjort opp i 2021.
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NOTE 7 - SKATT

Morselskap

Resultat før skatt 873

Inntektsført konsernbidrag 0

Permanente forskjeller 29

Endringer midlertidige forskjeller 807

Skattemessig resultat før konsernbidrag 1 709

Mottatt konsernbidrag 0

Anvendt fremførbart underskudd 0

Årets skattegrunnlag 1 709

Morselskap Konsern

Årets skattekostnad består av:

Formuesskatt 85 85

For mye/lite avsatt skatt tidligere år 54 54

Årets betalbare skatt på inntekt 376 2 214

Sum 515 2 353

Endring utsatt skatt -178 -181

Total skattekostnad 338 2 172

Betalbar skatt i balansen:

Formuesskatt 85 85

Årets betalbare skatt på inntekt 376 2 214

Skyldig betalbar skatt (+)/til gode(-) 461 2 299

Spesifikk grunnlag utsatt skatt morselskap:  31.12  01.01 Endring

Varige driftsmidler -56 -41 -15

Kundefordringer -50 -50 0

Regnskapsmessige avsetninger -3 678 -2 886 -792

Sum midlertidige forskjeller -3 784 -2 977 -807

Skattemessig fremførbart underskudd 0 0

Grunnlag beregning utsatt skatt -3 784 -2 977

Utsatt skattefordel 22% -832 -655

Spesifikk grunnlag utsatt skatt konsern:  31.12  01.01 Endring

Varige driftsmidler -96 -270 174

Kundefordringer -1 010 -892 -118

Regnskapsmessige avsetninger -3 678 -2 886 -792

Sum midlertidige forskjeller -4 783 -4 048 -736

Skattemessig fremførbart underskudd -83 0

Grunnlag beregning utsatt skatt -4 867 -4 048

Utsatt skattefordel 22% -1 071 -891
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NOTE 8 - EGENKAPITAL

Morselskap Kapital Eiendomsrettsfond Annen egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital pr. 01.01. 5 581 2 655 27 919 36 156

Årsresultat -54 589 535

Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 601 28 507 36 691

Konsern Kapital Eiendoms rettsfond Annen egenkapital Minoritets interesse Sum egenkapital

Egenkapital pr. 01.01 5 581 2 655 57 906 198 66 340

Årsresultat 0 -54 7 029 -9 6 966

Egenkapital pr 31.12. 5 581 2 601 64 936 189 73 036

Bevegelse på eiendomsrettsfond består støtte til rettsaker.

NOTE 9 - BUNDNE MIDLER

Morselskap Konsern

Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler 631 2 097

Eiendomsrettsfondet er pr 31.12.2021 på TNOK 2 601. Eiendomsrettfondet har egne vedtekter og disponeres av styret.

NOTE 10 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER

Morselskap Konsern Pant

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 15 277 45 000

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 0 3 536 7 000

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet

Varelager 0 29 873

Driftstilbehør 0 4 098

Kundefordringer 0 102 442

Tomt 0 4 827

Sum 0 141 241

Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for langsiktig gjeld

Driftsmidler 5 512

Fordringer 143

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er relatert til NORTØMMER AS og består av en tilgjengelig kassakreditt på NOK 35m.   

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

pålydende MNOK 45. Per 31.12.2021 var det trukket på denne TNOK 15 277.  Per 31.12.2020 var det ikke trukket på kreditten.

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 2021 2020

NORTØMMER AS (administrative tjenester og næringspolitisk bidrag) 3 222 3 139

Norsk Skogsertifisering AS 219 156

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 2 021 2 020 2 021 2 020

Tømmersalg 0 0 920 450 742 965

Andre salgsinntekter 0 0 400 356 378 022

Salgsinntekter 0 0 1 320 806 1 120 986

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

Til generalforsamlingen i Norskog 

 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Norskog som består av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. 

Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap 
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets og 

konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av deres resultater og kontantstrømmer for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og 

plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med 

kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional 

Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 

disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 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 daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige 

informasjonen. Vår konklusjon 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 om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende 

lovkrav og 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 eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, 

er vi pålagt å rapportere det.  

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med 
årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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. 
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Uavhengig revisors beretning - Norskog 2021 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets 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, 

konsernet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ. 

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 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 ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell 

skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer 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 og konsernets interne kontroll. 

• evaluerer 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 og konsernets evne til fortsatt drift. 

Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 

årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til 

datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 
selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften. 

• evaluerer 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. 
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Uavhengig revisors beretning - Norskog 2021 

A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for 

revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne 
kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen. 

 

Trondheim, 21. mars 2022 

ERNST & YOUNG AS 

Revisjonsberetningen er signert elektronisk 

 

Amund Petter Amundsen 
statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
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STYREVERV

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1 . varamedlem

TILLITSVALGTE I 2021

NAVN

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

KOMMUNE

Halden
Kongsvinger
Ringerike
Bærum
Skien
Drangedal

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 Skorstøll

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 2021

DET NORSKE SKOGSELSKAP,
REPRESENTANTSKAPET:

Arne Rørå

EIDSVOLD VÆRKS SKOGPRIS:

Erling Bergsaker

NIBIO:

Arne Rørå (styremedlem)

NORSK VIRKESMÅLING:

Per Kveseth (styremedlem)
Knut Melum  (medlem i
representantskapet)

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET:

Even Bergseng(styremedlem) 
Arne Rørå (vara) 

SKOGTILTAKSFONDET:

Even Bergseng (nestleder) 
Arne Rørå (vara)

NORWEGIAN FORESTRY GROUP AS:

Arne Rørå (styremedlem) 

SKOGKURS:

Benthe E . Løvenskiold (vara)

FORAN BALTIC SIA:

Arne Rørå (styreleder)

NORTEAK AS:

Arne Rørå (styremedlem)

SKOGBRUKETS LANDSFORENING:

Arne Rørå (styremedlem)

RÅDGIVENDE UTVALG FOR RENTER AV SKOGFOND:

Benthe E . Løvenskiold (medlem)  

NORTØMMER AS:

Arne Rørå (styreleder) 
Even Bergseng (nestleder) 
Petter Kjendalen (ansattes repr) 
Erik Veiby (styremedlem) 
Anders Børstad (styremedlem) 
Terje Kristoffersen (styremedlem)
 

NORSK SKOGSERTIFISERING AS:

Erik Ødegård (styreleder) 
Jens Kolstad (styremedlem) 
Øystein Løvli (styremedlem) 
Bjørn Lybæk (styremedlem)

NMBU-FAKULTET FOR MILJØVITENSKAP OG 
NATURFORVALTNING:

Arne Rørå (styreleder)

NMBU - PROGRAMRÅD FOR SKOGFAG: 

Even Bergseng (rådsmedlem)

HOVDMOEN TERMINAL AS:

Per Kveseth (styreleder)
Hans Wimmer (styremedlem)

STYRET FOR PEFC NORGE:

Even Bergseng (nestleder)

DRAMMENSREGIONENS TØMMERTERMINALER AS:

Mariann Myklebust (styremedlem)

VELG SKOG:

Arne Rørå (styremedlem)

MARKARÅDET:

Carl Gustaf Rye-Florentz (rådsmedlem)
Benthe E . Løvenskiold (vara)

STYRINGSGRUPPEN FOR KOMMUNIKASJONS- 
STANDARDEN, SKOGDATA:

Narve Opsahl (leder)

TØMMERTERMINALER AS:

Mariann Myklebust (styremedlem)

TØMMERKAIER AS

Mariann Myklebust (styremedlem)

STIFTELSEN DET NORSKE SKOGFRØVERK

Benthe E . Løvenskiold (styremedlem)

TENK TRE STYRINGSGRUPPEN

Anne Rørå (medlem)

HAUERSETER TØMMERTERMINAL AS

Mariann Myklebust (styremedlem)
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ANSATTE NORSKOG

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

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

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

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

Finne, Mats Skogkonsulent og biolog 924 32 531 mats.finne@norskog.no

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

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

Karlsen, Julie Westergaard Næringspolitisk rådgiver 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 rådgiver 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

Vole, Kolbjørn Skogkonsulent (begynner mai 2022)

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

Ødegård, Erik Leder av konsulentavdelingen 993 59 264 erik.odegard@norskog.no

Aasaaren, Øystein Internasjonal konsulent 913 54 810 oystein.aasaaren@norskog.no
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ANSATT Sentralbord: +47 904 78 000 Mobil post@nortommer.no

Abusland, Roger Virkeskjøper Vest-Agder, Lindesnes, Lyngdal, 

Farsund, Hægebostad og Kvinesdal

977 49 466 ra@nortommer.no

Andersen, Markus Nybråten Virkeskjøper og skogkultur Ringsaker 947 86 775 mna@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,  

Drammensfjorden, Numedal, Eiker,  

Kongsberg, Notodden og Drammen

413 79 077 thomas.brethvad@nortommer.no

Dehn, Ulrik Junker Virkeskjøper - Rogaland 904 08 784 ujd@nortommer.no

Elverhøy, Glenn Robert Virkeskjøper Indre Østfold og Aur-

skog-Høland

900 27 740 gre@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

Esbjørnsen, Jenny Lærling 906 86 911 je@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

Helbæk, Andreas Virkeskjøper Sør-Trøndelag og Møre og 

Romsdal

454 43 781 ah@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, logistikkop-

pfølging 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

ANSATTE NORTØMMER
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ANSATT Sentralbord: +47 904 78 000 Mobil post@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             

917 99 723 ole.harald.lovenskiold.kveseth@

nortommer.no

Kveseth, Per Daglig leder 901 33 307 per.kveseth@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 Virkeskjøper Hordaland og Sogn  

og Fjordane

480 52 228 jens.manger@nortommer.no

Meeg, Kim Erik Regionsjef Rogaland, Hordaland og Sogn  

og Fjordane, virkeskjøper Hordaland

468 43 805 kem@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 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

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

Skavern, Simen Virkeskjøper Elverum og Trysil 948 95 794 simen.skavern@nortommer.no

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

Skinderhaug, Eivind Virkeskjøper Trøndelag og Møre og Romsdal 950 35 880 eis@nortommer.no

Storberget, Martin Entreprenøreroppfølger 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 %)



Årsmelding

2021

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

firmapost@norskog.no

D
esign og trykk: Flisa Trykkeri AS


