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Ant. valg- Ant. Ant. 1000 Endr. 1000 kr 1000 kr
kretser eiere lev. kbm 2009/10 2010 2009

Havass 9 1 071 455 223             +29 75 520 56 890
Glommen 6 2 544 1 539 1 061 +278 393 959 247 432
Mjøsen 26 3 869 1 453 860 +83 303 111 240 142
Viken 59 11 807 3 838 2 287 +568 789 159 517 490
AT 54 7 781 2 195 900 +226 304 572 185 708
Vestskog 28 1 635 455 150 +45 45 076 29 722
S.&Fj. 21 1 124 297 37 +13 10 991 6 649
Allskog 97 7 954 2 665 831 +132 267 903 213 962
SUM 300 37 785 12 897 6 350 +1 375 2 190 291 1 497 995
2009 322 38 792 11 683 4 975

Andelslagene 2010                                               Virkeskjøp 2010                                                                        

1. Havass Skog BA

2. Glommen Skog BA

3. Mjøsen Skog BA

4. Viken Skog BA

5. AT Skog BA

6. Vestskog BA

7. Sogn og Fjordane 

Skogeigarlag BA

8. ALLSKOG BA

Skogeierandelslag
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Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd,

næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebe-

tingelsene for skogeiere og skognæringen. Skogeierforbundet er 

også det koordinerende ledd og et serviceorgan for åtte 

tilknyttede skogeierandelslag.

De åtte skogeierandelslagene er spredt over hele landet unntatt 
Finmark. Andelslagenes hovedoppgave er å sikre avsetning av 
tømmer for eierne til best mulig pris. Av en total tømmer-
innmåling i Norge i 2010 på 8,4 mill. m3, ble vel 6,3 mill. m3 - 75 % 
- omsatt gjennom andelslagene.

Andelslagene driver også utstrakt veiledning i faglige 
spørsmål og kan ta på seg skogsdrifter for de andels-
eierne som ikke ønsker eller har mulighet til å drive selv. 

Andelslagene er betydelige eiere i skogindustri.

Skogeierforbundet og andelslagene
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Styrets beretning

amtidig har både skogeierandelslagene og Norges

Skogeierforbund konsolidert stillingen etter de tap

som fulgte av finanskrisen og verditapet i Norske

Skog. Det er stor oppslutning om Norges Skogeier-

forbund som skogeiersamvirkets næringspolitiske

redskap, og skogeierandelslagene har sikret forbun-

dets egenkapital.  Gjennom økt samhandling mellom

andelslag og forbundet har vi i enda større grad

greid å utnytte organisasjonens samlede ressurser.

Etter styrets mening har dette gjort Norges Skog-

eierforbund til en mer slagkraftig organisasjon. Det-

te er avgjørende med tanke på de muligheter og

utfordringer næringen står overfor.

Innspill til ny melding til Stortinget om landbruk
Regjeringen har bestemt at det skal legges fram en

ny melding til Stortinget om landbruk i 2011.  Det

forventes at den skal trekke opp rammene for poli-

tikken i skogbruket for de kommende 10 år.  Som

næringens fremste næringspolitiske organ har

Skogeierfor bundet gitt innspill til Landbruks- og

matdepartementet om hva som er viktig for skog -

eierne. Skogeierandelslagene og Skogeierforbundet

deltok på en rekke høringsmøter regionalt og sen-

tralt som innledere om forskjellige temaer. 

I vårt skriftlige innspill til Landbruks- og matde-

partementet oppfordret vi departementet til å sette

et mål om økt avvirkning til 15 mill. m3 og innføre

virkemidler som gir økt produksjon, uttak og bruk

av trevirke. Vi gjennomgikk også utfordringene i

næringen på en rekke forskjellige temaer; som plan-

ting, skogsbilveier, transport, utmark/jakt og fiske

og naturbasert reiseliv, bioenergi og grunneierret-

tigheter. Styret har tiltro til at Skogeierforbundets

innspill vil bidra til at det kommer gode forslag på

det skogpolitiske område i meldingen.

Tiltak for økt aktivitet
Skogeiersamvirket er seg bevisst at vi som en domi-

nerende næringsaktør må ta et betydelig ansvar for

aktiviteten i skogbruket.  Tid for skog ble derfor

startet opp våren 2008 som en treårig aktivitetskam-

panje.  Optimismen rådde da kampanjen startet, og

resultatene var positive.  2009 ble preget av finans-

krisen, men likevel lyktes vi med å opprettholde

skogkulturaktiviteten.  Krisen og avsetningsproble-

mene det året satte imidlertid sitt preg på investe-

ringsviljen i 2010.  Både planteaktiviteten og

ungskog pleien ble dermed redusert.  Styret mener at

erfaringene fra Tid for skog har vist behovet for en

langsiktig innsats fra skogeiersamvirkets side for å

holde skogkultur investe ringene oppe på et tilfreds-

stillende nivå.  

Stabilitet i de økonomiske rammebetingelsene
Forslaget til statsbudsjett for 2011 og bevilgningen

over LUF til skogbruksformål var i stor grad en

videreføring av eksisterende politikk, og inneholdt

ingen store nyheter. I tillegg til å arbeide for størst

mulige bevilgninger, var Skogeier forbundet spesielt

opptatt av: 

s behovet for  økte avskrivningssatser og endrin ger

i bestemmelsene for gevinst beskatning ved salg 

av eiendom. 

s videreføring og styring av flisstøtten. 

s INON-ordningens svært begrensede relevans for 

de avveiningene som bør skje ved behandling av 

veisaker, og at den i dag fungerer som en hindring

for en fornuftig bruk av skogressursene. 

s tilskudd til utvikling av miljøteknologi innen bio-

basert drivstoff. 

Skogeierforbundet har de siste årene samarbeidet

med de andre landsdekkende organi sasjonene i ver-

dikjeden om et sett med felles næringspolitiske krav

fra skognæringen. Fra tidligere omfattet samarbei-

det Skogeierforbundet, Norskog, Treindustrien,

Norsk Industri og Fellesforbundet, og er nå utvidet

slik at også Maskinentreprenørenes Forbund er

med.  Denne arbeidsformen har gitt økte muligheter

for å drøfte næringens utfordringer og krav med

statsråder og stortingskomitéer.

”Norge på veg mot fornybarsamfunnet – skognæ-

ringa er en viktig bidragsyter” er tittelen på det fel-

lesprogrammet organisasjonene ble enige om i 2010.

Hovedbudskapet er at Norge har uutnyttede skog-

ressurser, og at skogen gir muligheter både for økt

avvirkning, økt verdiskaping og økt klimaeffekt.  
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  Skogeiersamvirket på hugget

Skogbruket har reist seg etter finanskrisen. Tømmeromsetning-

en gjennom skogeier andelslagene økte fra 4,9 mill. m3 i 2009 til

6,3 mill. m3 i 2010, som er på nivå med 2007 og 2008. Skog-

eierandelslagene har også styrket sin konkurransekraft, og økte

igjen sin markedsandel i 2010.

S



Det kreves at satsing

på skogbruk må gjøres

til en viktigere del av

norsk klimapolitikk, og

at det legges til rette for

økt bruk av trevirke i

bygg og økt bruk av bio-

energi. Samtidig kreves

det økt satsing på vei, og

rammebetingelser for

transport på linje med

det som gjelder i Sverige

og Finland, med 25,25 m

vogntog lengde for tøm-

mertransport og 60 tonn

totalvekt. 

Styret er overbevist

om at et nært samarbeid

i næringen bidrar til å

prioritere hva en samlet

verdikjede anser som

viktigst, og gjør det sam-

tidig lettere å nå fram til

sentrale politikere med et enhetlig budskap.

Frivillig vern av skog – en organisasjonssuksess
Skogeierforbundets arbeid med ordningen ”Frivillig

vern av skog” ble evaluert i 2010 av Norsk institutt

for naturforskning, NINA, og Norsk institutt for by-

og regionforskning, NIBR. Eva lue rin gen viste at

ordningen med frivillig skogvern har gitt grunnei-

erne ca.10 % høyere erstatning enn etter tidligere

tvangsvernordning.  Samtidig er verneprosessen

gjen nomført med mindre kostnader, betydelig færre

konflikter og minst like godt natur faglig utbytte.  

Styret konstaterer at ordningen med frivillig

vern av skog fungerer meget godt både ut fra ønsket

om en effektiv ressursbruk og ivare takelse av de

mål man har satt for vernet. Samtidig er de skog-

eiere som berøres fornøyde med løsningen. Styret

vil under streke at dette skyldes at den enkelte skog-

eier i den innledende fasen av en verneprosess har

full tillit til det arbeidet som gjøres av Skogeierfor-

bundet og skogeierandelslagene. Styret mener at

evalue ringen viser at ordningen med frivillig vern

av skog må videreføres, og at tradisjonelt tvangs-

vern ikke har noen plass i skogvernarbeidet.

Brudd i forhandlingene om revisjon av 
Levende Skog
Det lyktes ikke partene i Levende Skog å bli enige

om revisjonen av kravpunktet om skogreising og

treslagsskifte.  Miljøvernorganisasjonene fremmet

ultimative krav som i praksis ville hindre de aller

fleste skogeierne i kyststrøk å plante til nye arealer

med gran. Et stort antall eiere ville med dette bli

forhindret fra å bygge opp ressursgrunnlaget på sin

eiendom. Kravene fra miljøvernorganisasjonene

ville samtidig gjøre det umulig å gjen nomføre den

satsing på skogplanting som ligger i regjeringens

klimapolitikk. Dette kunne selvsagt ikke Norges

Skogeierforbund akseptere.

Miljøvernorganisasjonene trakk seg dermed fra

samarbeidet om Levende Skog. Bruddet i Levende

Skog førte også til at arbeidet med å utvikle en

nasjonal FSC-standard stoppet opp.  Bruddet har

ikke ført til noen endring i skogbrukets miljøarbeid.

Andelslagene er fortsatt sertifisert etter den stan-

dard det ble enighet om i 2006. Bruddet i Levende

Skog har da heller ikke skapt noen markedsmessige

problemer.  

Det norske sertifiseringssystemet ble for øvrig

høsten 2010 godkjent av PEFC for nye 5 år. I mangel

av en nasjonal FSC-standard, er det satt i gang en

prosess i flere andelslag for å bli sertifisert direkte

etter FSCs generelle prinsipper og kriterier. Selv

om det er ønskelig å gjenopprette enigheten i

Levende Skog og få etablert en nasjonal FSC-stan-

dard i Norge, konstaterer styret at andelslagenes

markedsmessige behov er tilfreds stillende dekket

gjennom de sertifiseringsmuligheter som finnes i

dag.

Tapet av biologisk mangfold i skog er stoppet
Artsdatabanken la fram Norsk rødliste for arter

2010 i november. Den bekreftet at det for tiden ikke

er grunnlag for å hevde at det skjer noe tap av arts-

mangfold i skog i Norge, og at skogbrukets miljøar-

beid virker. Selv om Rødlisten var positiv for skog-

bruket, viser vurderinger til ekspertgruppene blant

annet på sopp og insekter at den positive utvikling-

en i skogen bare i begrenset grad har blitt aner-

kjent.  Styret mener det er av avgjørende betydning

at dokumentasjonen av den positive utviklingen

blir så sterk at ekspert gruppene ikke kan overse

den ved neste revisjon av Rødlisten. Dermed vil et

stort antall arter i skog måtte bli nedgradert eller

tatt helt ut av lista. 

Naturmangfoldloven, som ble vedtatt sommeren

2009, gir i seg selv få konsekvenser for skogbruket.

Hvor store konsekvensene blir, avhenger av hvor-

dan loven blir praktisert. Direktoratet for naturfor-

valtning (DN) har i 2010 fremmet forslag om for-

skrifter blant annet om prioriterte arter, utvalgte

naturtyper og utenlandske treslag. En praktisering

av loven i tråd med disse forslagene vil etter styrets
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Styrets beretning

oppfatning over tid være ødeleggende for norsk

skogbruk. Både DNs opprinnelige høringsforslag og

de forslag som nå er frem met for Miljøverndeparte-

mentet, synes å være mer basert på et bestemt gene-

relt syn på naturen og menneskelig aktivitet enn på

faglig kunnskap. Styret mener dette er uaksep tabelt

og tar sterk avstand fra de foreslåtte restriksjonene

på bruk av egnet plante materiale og den vilkårlige

båndleggingen av arealer som forslagene legger opp

til.

Forslagene som er fremmet, er også i vesentlig

grad i strid med de føringer regjeringen og Storting-

et ga ved behandlingen av loven. DNs forskriftsfor-

slag vitner om en omkamp om de kompromisser

regjeringen gjorde før de fremmet sitt lovforslag.

Styret forutsetter derfor at regjeringen sørger for at

de endelige forskriftene blir utformet i tråd med hva

som tidligere er politisk bestemt.  

DN publiserte i september også en naturindeks

for Norge. Denne var preget av enkeltpersoners

skjønn og tilfeldige valg av både indikatorer og refe-

ransetilstander for ulike økosystemer. Naturindek-

sen var for skog preget av dårlig faglig arbeid, og

enda verre ble det at DN selv misbrukte indeksen

ved å fremsette feilaktige påstander om ”skogens

tilstand”. Dette førte til krasse reaksjoner både fra

skogeiersamvirkets side og fra landbruksminister

Lars Peder Brekk. Styret er fornøyd med at skog-

bruket i denne debatten greide å komme på offensi-

ven og få fram fakta om hvordan skogen har utvik-

let seg.

Aktivt skogbruk avgjørende for klima
I stortingsmeldingen om landbruk og klima fra 2009

var regjeringen tydelig på at en satsing på økt pro-

duksjon, uttak og bruk av trevirke vil gi en betyde-

lig klimagevinst. Rapporten Klimakur 2020, som

utredet mulige tiltak for å nå de fastsatte klimapoli-

tiske målene om utslippsreduksjoner, var enda

tydeligere på dette budskapet. 

Klimakur 2020 viser at satsing på skogbruket er

helt nødvendig dersom målene i klima politikken

skal kunne nås. Økt bruk av biomasse framstår som

de viktigste og mest kostnadseffektive tiltakene

både i transportsektoren, metallindustrien og en

rekke andre sektorer. Klimakur 2020 peker på kon-

krete virkemidler som kan øke plante aktiviteten og

hogsten i Norge. Styret forutsetter at den bebudede

stortings meldingen om norsk klimapolitikk baseres

på vurderingene i meldingen om landbruk og klima

samt Klimakur 2020, og at tiltak for å øke aktivite-

ten i skogbruket her blir ytterligere konkretisert.

Etter at Klimakur 2020 ble lagt frem, har det vært

en omfattende offentlig debatt om det er bedre å la

skogen stå enn å bruke den til å erstatte bruk av fos-

silt brensel. Styret vil understreke at hovedutfor-

dringen i klimapolitikken er å redusere utslippene

fra bruk av fossilt brensel. Økt bruk av trevirke vil

nettopp gjøre dette mulig. For klimaet er det dessu-

ten avgjørende at CO2-lageret er  stabilt og at sko-

gen opprettholder sin evne til å ta opp CO2 over tid.

Dette forutsetter en sunn og vekstkraftig skog. 

I forhandlingene om en ny internasjonal kli-

maavtale synes det å være en fare for at målet om å

stoppe avskogingen, fører til regler som generelt sti-

mulerer til å spare skog i stedet for å bruke den.

Dette vil kunne få klare negative følger både for kli-

maet og for skog bruket i vår del av verden. Etter

styrets oppfatning er en slik strategi kortsiktig.

Skogbruk er den eneste næring som benytter natu-

rens langsiktige kretsløp, med balanse mellom

utslipp og opptak.  Det er derfor viktig at det frem-

tidige avtale verket stimulerer både til oppbygging

av ressursene, og til økt uttak og bruk av trevirke. 

Rammebetingelsene bremser utviklingen av bio-
energi
Det er en positiv utvikling for bioenergi, men i for-

hold til både myndighetenes og næringens ambisjo-

ner går denne utviklingen sakte. Aktørene i verdi-

kjeden sliter med å få lønnsomhet i prosjektene, og

veldig mange potensielle utbygginger utsettes eller

det velges andre energibærere. 

Skogbruket har økt sin leveranse av bioenergi i

form av flis i 2010. Selv om det fortsatt er små volu-
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mer, er det ved hjelp av flisstøtte-ordningen bygget

opp logistikkløsninger og etablert produksjon, slik

at alle eksisterende og potensielle kunder skal kun-

ne få levert det virke de trenger til sine anlegg.  

I løpet av året inngikk regjeringene i Norge og

Sverige en avtale om at det fra 2012 skal være et fel-

les marked for ”Grønne sertifikater”. Dette skal

bidra til å fremme produksjon av fornybar elkraft.

Ordningen vil omfatte elkraftproduksjon fra bio-

energi, og vil være viktige for noen få anlegg.  Bio-

energi egner seg best til varme, som ikke vil omfat-

tes av ordningen, og tradisjonell bioenergi får følge-

lig heller ingen fordeler av ordningen. Styret mener

at det må innføres ordninger tilsvarende ”Grønne

sertifikater” som også omfatter varme. En modell

med ”feed in-” støtte for levert biovarme vil raskt

kunne realisere betydelige mengder energi, og bidra

til å avlaste et hardt presset strømnett.  

I prosessen med å utforme og avklare ordningen

med ”Grønne sertifikater” har det vært signalisert

at alle småkraftverk bygd etter 1. januar 2004 skulle

omfattes av ordningen. I forslaget om ny lov om

elsertifikater er det bare anlegg under 1 MWh (mini-

og mikro anlegg) som omfattes av ordningen. Skog-

eierforbundet mener at myndighetene må følge opp

sine løfter og innbefatte alle anlegg som er bygd

etter 2004. Det er ikke akseptabelt at grunneiere

som har investert med forsikringer om at de inngår

i ordningen, likevel ikke får være med. 

Det har vært stilt store forventninger til utvik-

ling av teknologi knyttet til å produsere biodrivstoff

fra skog. Det har kommet flere lovende resultater

fra forskningen i løpet av året. Samtidig viser blant

annet avviklingen av Xynergo at det er en lang vei

fram til at alle svarene er på plass, og mye forsk-

ning og utvikling gjenstår før dette kan kommersia-

liseres i stor skala. Styret mener det er helt avgjø-

rende at myndighetene tar et ansvar for å bidra i

demon strasjons- og pilotanlegg for å videreutvikle

de positive resultater som kommer fra den pågå-

ende forskningen. 

Jevn og stabil vekst i naturbasert reiseliv
Salget av naturbaserte opplevelser ble ikke som det

tradisjonelle reiselivet rammet av finanskrisen i

2009, og det har vært en kontinuerlig vekst de

senere år.  Skogeierforbundet har på oppdrag fra

Landbruks- og matdepartementet i 2010 utarbeidet

et estimat for den samlede omsetningen av jakt og

innlandsfiske i Norge. Beregningene viste at det for

perioden 2003 – 2009 har vært en vekst for sektoren

på i underkant  av 20 %. Dette betyr at man nå har

en samlet omsetning på ca. 3,6 milliarder kroner. På

grunn av en nedgang i laksefisket, som skyldes spe-

sielle biologiske forhold, kan det likevel bli utfor-

drende å nå skogeiersamvirkets langsiktige mål

som er satt til 4,7 milliarder kroner i omsetning  for

jakt og fiske i 2014. 

Skogeierforbundet koordinerer et arbeid med å

videreutvikle næringen for natur baserte opple-

velser.  I 2010 har utvikling av produkter for fugle-

kikking, sykkelturer og vandring vært sentralt i til-

legg til arbeid med utvikling av innlandsfiske. Med

en liten eierpost i hver av de to selskapene Inatur

AS og DinTur AS har Skogeierforbundet sikret seg

et godt innsyn i distribusjonen av denne typen pro-

dukter. Styret konstaterer med tilfredshet at begge

selskaper hadde omsetningsvekst i 2010, og at de i

løpet av året har befestet sin posisjon som Norges to

ledende aktører i dette markedet.

Skogeierforbundet har stått i spissen for at det i

løpet av året er utarbeidet kursmateriell og en bran-

sjestandard for feltkontroll av viltkjøtt.  Ordningen

er godkjent av Mattilsynet, og de første kursene er

holdt. Feltkontroll av viltkjøtt utført av kompetent

jeger, kan nå brukes som alternativ til en viltkjøtt-

kontroll  foretatt av Mattilsynet. Styret mener at

ordningen åpner for en kostnadseffektiv og rasjo-

nell viltkjøttkontroll, slik at mer viltkjøtt kan

omsettes og videreforedles.

Fortsatt politisk strid om rovdyrforvaltningen
Den politiske handlingslammelsen knyttet til å få en

konsistent rovdyrforvaltning ser ut til å vedvare.

Uenigheten mellom partiene i regjeringen og spri-

ket mellom opposisjons partiene fører til en mang-

lende beslutningsevne og et fritt spillerom for

miljøvernforvalt ningen, som ikke behøver å ta øko-

nomisk ansvar. 

Styret mener fortsatt at det ikke er naturfaglig

Styrets beretning
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Styrets beretning

grunnlag for de bestandsmål som tidligere er ved-

tatt i Stortinget. I et forsøk på å bidra til et kompro-

miss og en bedre forvaltning har likevel Skogeier-

forbundet sammen med andre grunneier- og jeger-

organisasjoner sendt et forslag om at grenseflokker

av ulv må telle med i bestandsmålet, at bestandsmå-

let for bjørn må reduseres betydelig og at byrdefor-

delingsprinsippet må være førende når bestandsmå-

let skal oppfylles. I tillegg mener styret at nødverge

for hund må gjelde fullt ut og at det må etableres en

kompen sa sjonsordning for tapte utleieinntekter fra

jakt.

Skogeierforbundet har også sammen med andre

organisasjoner levert en betenkning med konkrete

forslag om sterkere lokal medvirkning ved

bestandsregistreringer av store rovdyr og forslag

om effektive tiltak for felling og uttak av rovdyr. 

Vellykket reetablering av konferansen 
Skog og Tre 
Skogeierforbundet har annet hvert år arrangert et

Skogting.  I 2010 ble det satset på å fornye arrange-

mentet. Sammen med Det Norske Skogselskap

bestemte vi oss for å arrangere en 2 dagers konfe-

ranse med 3 parallelle sesjoner, og omdøpe arrange-

mentet til Skog og Tre.  Samtidig ble andre organi-

sasjoner i verdikjeden trukket med. 

Et godt faglig program, en god sosial ramme med

314 fornøyde deltakere, gjorde Skog og Tre til en

suksess. Det ble den møteplassen for næringen som

vi ønsket å etablere. Styret har derfor besluttet at

Skog og Tre også skal arrangeres i 2011.

Organisasjon 
Som fellesstab for skogeierandelslagene skal Skog-

eierforbundet løpende bidra til en utvikling og

effektivisering av hele organisasjonen.  Etter de

senere års svake økonomiske resultater for organi-

sasjonen er dette blitt desto viktigere.  Styret opp-

nevnte derfor et utvalg som hadde som mandat å se

nærmere på hvordan organisasjonen kunne få mer

ut av tilgjengelige ressurser.  Utvalget konstaterte

at det ikke var noen åpenbare raske løsninger som

kunne gi store innsparinger, men det ble fremmet

en rekke forslag på ulike sektorer.  Utvalgets for-

slag vil løpende bli implementert i driften.

Eksisterende samvirker må innen utgangen av

2012 tilpasse seg bestemmelsene i Lov om Samvirke-

foretak (Samvirkeloven).  Skogeierforbundet har

igangsatt et arbeid for å kunne anbefale skog -

eierandelslagene hvordan denne tilpassingen best

kan gjøres, samtidig som samvirkets konkurranse-

fortrinn opprettholdes.  Tilsvarende tilpassing må

foretas i annet samarbeid der samvirkeformen

benyttes.  Skogeierforbun det har derfor i løpet av

2010 utarbeidet nye standardvedtekter for skogsbil-

veilag og utmarkslag.

Grunnleggende for dette arbeidet er etter styrets

mening at vi skal utvikle organisasjoner som er

hensiktsmessige og rasjonelle redskaper for en øko-

nomisk riktig næringsutøvelse i skogbruket.  

Styrking av grunneiers stilling lå også til grunn

for den avtale som i 2010 ble inngått med Norsk

Bergindustri om en standardavtale for skogeiere

som vil utnytte eiendommens muligheter til uttak

av grus, pukk eller spesielle mineraler.  Disse stan-

dardavtalene skal lette den enkelte skogeiers arbeid

med å sikre sine rettigheter i næringssammenheng. 

Administrasjon og økonomi 
Skogeierforbundets administrasjon er delt i Norges

Skogeierforbund og et heleid datterselskap

Skogeierfor bundets Servicekontor AS. Skogeierfor-

bundet hadde også et annet heleid datterselskap,

Vifor AS.  Dette selskapet er i 2010 fusjonert inn i

Skogeierfor bundets Servicekontor.  Arbeidsmessig

sees virksomheten som en enhet, men den er atskilt

regnskapsmessig. Det presenteres derfor både regn-

skap for Skogeierforbundet og et konsolidert regn-

skap der datterselskapet er tatt med.

I Skogeierforbundet har det i 2010 vært 4,8 års-

verk, - hvorav to årsverk har vært knyttet til arbei-

det med treopplysning. Skogeierforbundets Service -

kontor AS har hatt 12 årsverk. Etter styrets oppfat-
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ning er arbeidsmiljøet i administrasjonen godt. Det

har ikke vært ulykker eller skader. Sykefraværet i

Skogeierforbundet var i 2010  6 dager tilsvarende

0,56 %.  I den samlede virksomheten har sykefravæ-

ret vært 74 dagsverk – 1,9 % av total arbeidstid.

Virksomheten belaster ikke det ytre miljøet.

Skogeierforbundets styre har en kvinneandel på

22 prosent, og det er én kvinne av fire i organisasjo-

nens ledergruppe. Både styret og administrasjonen

arbeider bevisst for å fremme likestilling i organisa-

sjonen.

Skogeierforbundets regnskap for 2010 er satt opp

under forutsetning av videre drift i samsvar med

det arbeidsprogrammet for 2011 som styret har ved-

tatt. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på

kr 1.063.804 som styret foreslår å overføre til Opp-

tjent egenkapital 

Fremtidsutsikter
Særnorsk kostnadsnivå, økte restriksjoner på bruk

av skog og generelt dårligere offentlige rammebe-

tingelser enn i våre konkurrentland, er trusler vi

må ta alvorlig.  Utfordringene for Norges Skogeier-

forbund er derfor store. Likevel, skogbrukets mulig-

heter er mye større.  De mulighetene skal vi reali-

sere.  

Trevirke er et fantastisk råstoff som det i frem-

tiden vil bli mer bruk for.  Tre har et utall anvendel-

sesområder, samtidig som det er fornybart.  Ikke

noe annet råstoff har heller de samme mulighetene

for å erstatte fossile ressurser.  Gjennom vårt miljø-

arbeid bidrar samtidig skogbruket til å bevare og

utvikle det biologiske mangfoldet.  Styret mener

derfor at skogbruket har alle forutsetninger for å

utvikle seg videre som en viktig miljøvennlig

næring i Framtids-Norge.

OOO

Styret vil benytte anledningen til å takke ansatte,

tillitsvalge, andelseiere og samarbeidspartnere for

stor innsats og godt arbeid i 2010.
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Helge Evju
Styreleder

Gudbrand Kvaal
Adm. direktør

Styrets beretning
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9 2011ÅRSRAPPORT

Norsk Landbrukssamvirke   Helge Evju Styremedlem

Norges Bondelag Even Mengshoel Styremedlem

Helge Evju Rep.sk.medl.

Skogtiltaksfondet   Mikael Løken  Styreleder

Elisabeth Bjøre   Styremedlem

Jens N.  Jenssen   Styremedlem

Utviklingsfondet for skogbruk   Halvor Bjørken   Nestleder

Garantiutv. for Oppgjørs- og driftskr.ordn. Runar Krokvik   

Landbrukets Sikringsradio A/S   Martinus Bekken Styreleder

Dag Skjølaas Styremedlem

Klagenemnda for miljøinformasjon Svein M. Søgnen Medlem

Norsk Virkesmåling   Erik Dahl   Styremedlem

Mads R. Jensen   Styremedlem

Olav Sletbakk Styremedlem

Skogbrukets Landsforening Gudbrand Kvaal Styreleder

Per Simon Slettebø Styremedlem

Skogbrukets Kursinsitutt Mikael Løken   Styreleder

Svein M. Søgnen   Styremedlem

Skogbrukets Konferansesenter A/S Gudbrand Kvaal   Styreleder

TreFokus Even Mengshoel Nestleder

Nils Bøhn Styremedlem

Tresenteret i Trondheim Ole Lauglo Styreleder

Even Mengshoel Styremedlem

Bygdefolkets Studieforbund   Sjur Haanshus   Styremedlem

Norske Lakseelver  Lars Even Lemme Styremedlem

The Confederation of European 

Forest Owners (CEPF) Helge Evju Styremedlem

PEFC-Norge   Rolf Th. Holm  Styremedlem

Inatur   Øyvind Wang  Styremedlem

DinTur AS Gudbrand Kvaal Styremedlem

IInternational Council for Game and 

Wildlife Conservation (CIC) Vidar Holthe Visepresident

Nasjonale kontaktutvalg store rovdyr Vidar Holthe Nestleder

Representasjon pr. 31.12.2010Andelslagenes styreledere og
Skogeierforbundets styre 2010
Leder: Helge Evju, Viken Skog

Nestleder: Even Mengshoel, Mjøsen Skog

Styremedlemmer:

Mikael Løken, Glommen Skog

Olav A. Veum, AT Skog

Jens N. Jenssen, Allskog

Ingunn Kjelstad, Sogn og Fjordane Skogeigarlag

Bengt Drageset, Vestskog

Rolf Th. Holm, Havass Skog

Elisabeth Bjøre, Viken Skog

Andelslagenes nestledere er personlige varamedlemmer 
til Skogeierforbundets styre.



Resultatregnskap Norges Skogeierforbund
Note Skogeier- Skogeier-

forbundet Konsernet forbundet Konsernet

DRIFTSINNTEKTER 2011 2011 2010 2010

Serviceavgift fra skogeierandelslag 3 4 501 559 12 861 954 0   12 699 272   
Abonnements- og annonseinntekter 4 6 831 798 6 831 798 6 865 259   6 865 259   
Konferanseinntekter 1 246 562 1 343 562
Andre salgsinntekter 43 858 3 142 824 1 690 004   5 114 706   
Honorar tjenester til datterselskap 951 500 0 635 200   0   
Prosjektbidrag fra Skogtiltaksfond 2 015 900 2 415 900 990 816 1 470 816
Offentlige tilskudd prosjekter 5 6 583 333 7 290 925 2 650 000   4 010 000   
Andre driftsinntekter 957 820 975 058 917 102   958 126   
SUM  DRIFTSINNTEKTER 23 132 329 34 862 020 13 748 380 31 118 179

DRIFTSKOSTNADER
Variable kostnader tidskrift 4 3 143 283 3 143 283 2 515 762   2 515 762   
Info-matriell/ profilannonser 92 007 110 146 208 320   264 977   
Driftsandel andre organisasjoner 6 462 560 966 018 492 044   1 136 195   
Kjøp av andre fremmede tjenester 8 451 959 11 467 974 3 583 322 6 289 191
Lønn- og personalkostnader 2/7/8 8 224 190 13 276 855 8 730 072   15 005 035   
Andre administrasjonskostnader 1 559 992 4 539 609 845 635 3 467 327
Reise- og møteutgifter 745 143 976 976 995 601   1 661 520   
Konferanse oppholdskostnader 1 097 477 1 260 816
Kostnader rettssaker 687 398 687 398 335 767 335 767
Avskrivning 11 72 000 72 000 86 000   86 000   
Tap -25 050 -25 050 377   127 773   
DRIFTSKOSTNADER 24 510 959 36 476 023 17 792 900 30 889 546
DRIFTSRESULTAT -1 378 630 -1 614 003 -4 044 520 228 633
Finansresultat 9 -3 278 615 -3 219 039 5 108 323 901 313
Ekstra ordinære poster
RESULTAT FØR SKATTER -4 657 245 -4 833 042 1 063 804 1 129 945
Skatter 10 0 0 0 0
ÅRSRESULTAT -4 657 245 -4 833 042 1 063 804 1 129 945

Forslag til disponering
Belastet/avsatt til Opptjent egenkapital -2 717 037 -4 833 042 1 063 804   1 129 945   
Udekket tap -1 940 208   
SUM -4 657 245 -4 833 042   1 063 804   1 129 945 

-
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Balanse 31.12.2011
Note Skogeier Skogeier-

EIENDELER
forbundet Konsernet forbundet Konsernet
31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010

Varige driftsmidler
Kontorutstyr / inventar 11 0 0 0   0   
Biler 11 0 0 72 000   72 000   
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper 12 2 000 000 0 2 000 000   0   
Investeringer andre aksjer/andeler 13 3 215 980 3 215 980 2 929 900   2 929 900   
Langsiktig utlån 7 267 000 892 951 300 000   1 137 349   
Pensjonsmidler 8 0 4 745 344 0   4 583 396   
Sum anleggsmidler 5 482 980 8 854 275 5 301 900 8 722 645

Omløpsmidler
Kundefordringer 355 183 637 834 1 290 667   2 181 294   
Mellomværende med skogeierandelslagene -54 807 -145 639 1 422   467 204   
Andre kortsiktige fordringer 374 491 507 099 296 622   290 741   
Omløpsaksjer 14 1 608 272 1 608 272 4 715 610   4 715 610   
Forskuddsbetalte kostnader 5 527 759 1 230 013 500 232   1 004 770   
Bankinnskudd, kontanter o. l. 15 1 472 237 3 334 203 1 675 313   2 519 305   
Sum omløpsmidler 4 283 135 7 171 782 8 479 866 11 178 924
SUM EIENDELER 9 766 115 16 026 057 13 781 766 19 901 569

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Udekket tap 16 -1 940 209 -3 588 813 2 717 037   1 441 718   
Pensjonsfond 4 597 130 4 352 605   
Sum egenkapital -1 940 209 1 008 317 2 717 037 5 794 323

Ansvarlig lån 17 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000   
Pensjonsforpliktelser 8 0 148 214 0 230 791   

Kortsiktig gjeld
Mellomværende datterselskap 2 551 746 0 1 529 379   0   
Leverandør gjeld 789 303 3 068 429 279 407   1 304 902   
Skyldig offentlige avgifter o. l. 135 428 1 082 936 589 273   1 664 808   
Påløpne kostnader/ forskuddsbet inntekter 6 317 919 1 806 233 1 166 669   3 326 745   
Annen kortsiktig gjeld 411 925 1 411 925 0   80 000   
Sum kortsiktig gjeld 4 206 321 7 369 523 3 564 728 6 376 455
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 766 115 16 026 057 13 781 766 19 901 569 

Årsregnskap
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Note 1 Organisering
Norges Skogeierforbund er en næringspolitisk bransjeorganisasjon som også utgir magasinet SKOG og driver utviklings- og utredningsarbeid innen skogsektoren. Sko-
geierforbundet har et heleid datterselskap Skogeierforbundets Servicekontor AS, som leverer tjenester til morselskap, skogeierandelslagene og virksomhet utenfor sko-
geiersamvirket. Norges Skogeierforbund utarbeider også et konsolidert regnskap (konsernregnskap) med det heleide datterselskapet Skogeierforbundets Servicekontor AS. 

Note 2 Regnskapsprinsipper
Regnskapet for Skogeierforbundet og datterselskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps lovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring
ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester skal inntektsføres i takt med utførelse. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige servicey-
telser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 

Eiendeler til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som om løps midler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Aksjer som er ment til varig eie og bruk, er klassifisert som anleggsaksjer og vurdert til anskaffelseskost. Aksjer som ikke er
ment til varig eie og bruk er vurdert til markedsverdi ved årsskiftet. Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet for-
ventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig etter lineær metode.

Konsernregnskapet
Ved konsolidering er kontinuitet lagt til grunn. Alle interne transaksjoner er eliminert, herunder også egenkapital og gjeld.  

Pensjonsmidler og -forpliktelser
Samlede pensjonsmidler og -forpliktelser i Skogeierforbundet og Skogeierforbundets Servicekontor AS er balanseført i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er for-
sikrede pensjonsforpliktelser ikke balanse ført, jf Regnskapslovens § 5 – 10 vedr pensjonskostnader for små foretak. 

Note 3 Serviceavgift
Skogeierandelslagene betaler serviceavgift for tjenester utført av Skogeierforbundets Servicekontor AS, og kontingent til medlemsorganisasjonen Norges Skogeierfor-
bund (til interessepolitisk arbeid). Serviceavgift og kontingent er av årsmøtet fastsatt til tilsammen kr. 2 pr  kbm tømmer omsatt til industrielle formål.  Styret har for
2011 vedtatt at denne skal fordeles med 70 øre i kontingent Skogeierforbundet og kr. 1,30 i serviceavgift til Servicekontoret. I 2011 har andelslagene omsatt 6,43 mill
kbm tømmer til industrielle formål (6,35 mill kbm i 2010). 

Note 4 Abonnement og annonseinntekter
Består av annonse- og abonnementsinntekter for Skogeieren, internett og fra september SKOG.

2011 2010 2009 2008 2007
Skogeierandelslagenes 
kollektivabonnement 4 858 490 5 014 230 4 631 640 4 427 960 4 119 280
Direkte abonnementer 224 737 207 556 211 565 194 087 194 240
Annonseinntekter 1 748 571 1 643 472 1 711 141 1 946 729 1 564 833
SUM 6 831 798 6 865 258 6 554 346 6 568 776 5 878 353

Variable kostnader for SKOG inkluderer trykking, distribusjon og provisjon annonsesalg. Lønn og andre faste kostnader for redaksjonen, samt kostnader knyttet til kjøp
av artikler, bilder, grafiske tjenester og andre varer og tjenester.  

Note 5 Periodisering av offentlige tilskudd til prosjekter
Norges Skogeierforbund og Skogeierforbundets Servicekontor koordinerer en rekke prosjekter med ekstern finansiering der utviklingsarbeidet gjennomføres i samarbeid
med andelslagene og andre bedrifter. Prosjektmidler kan bare benyttes til de formål de er bevilget til, og for flerårige prosjekter overføres derfor ubenyttede midler fra i
år til neste år.  I 2011 er det gjort følgende inntektsføringer:

Overført fra 2010 Tilsagn gitt i  2011 Avsatt til 2012 Inntektsført 2011 Ansvar
Innovasjon Norge (Prosjekt utmarksturisme) -233 500 289 092 0 55 592 Servicekontoret AS 
Landbruksdepartementet (Prosjekt fisketurisme) 313 000 400 000 130 000 583 000 Servicekontoret AS 
Norges Forskningsråd (Prosjekt Klimatre) 0 6 433 333 0 6 433 333 Skogeierforbundet 
DN - Vilt- og fiskefondet (Utgivelse av «Fisk og Vilt») 0 150 000 0 150 000 Skogeierforbundet 
EUs 7. rammeprogram (Prosjekt MicroFuel) 139 000 0 70 000 69 000 Servicekontoret AS 
SUM 218 500 7 272 425 200 000 7 290 925

Note 6  Driftsandel andre organisasjoner
Posten omfatter direkte tilskudd / kontingenter til organisasjoner og samarbeidsordninger fra Skogeierforbundet og Skogeierforbundets Servicekontor AS:

2011 2010
Skogeier- Service- Skogeier- 
forbundet kontoret Konsernet forbundet Konsernet

Norsk Landbrukssamvirke 110 840 503 458 614 298 140 740 784 890
Bygdefolkets Studieforbund 198 000 198 000 198 000 198 000
CEPF - Europisk skogeierorg 43 290 43 290 44 152 44 152
Nordisk Brüsselkontor 90 430 90 430 109 152 109 152
Tresenteret 20 000 20 000
SUM 462 560 503 458 966 018 492 044 1 136 195

NOTER  TIL  REGNSKAPET



Note 7  Lønns- og personalkostnader
2011 2010

Skogeier Skogeier
forbundet Konsernet forbundet Konsernet

Lønninger / honorar 7 119 151 10 263 018 7 388 834 11 992 460
Folketrygdavgift 387 242 1 456 923 758 655 1 908 615
Pensjonskostnader 647 665 1 284 804 486 886 787 600
Andre ytelser 70 132 272 110 95 697 316 359
SUM 8 224 190 13 276 855 8 730 072 15 005 034

Antall årsverk i 2011 har vært 3 i Norges Skogeierforbund og 12 i Skogeierforbundets Servicekontor AS. Til sammen 14 årsverk i konsernet. Innleie av personell fra ser-
vicekontoret er ført som honorar i Skogeierforbundets regnskap. 

Skogeierforbundets honorar til styrets medlemmer utgjorde kr 772.000. I tillegg kommer møtegodtgjørelse (tapt arbeidsfortjeneste) på kr 299.900. Lønn til Skogeierfor-
bundets administrerende direktør utgjorde kr. 968.173. Adm. dir har fri bil og er med i samme pensjonsordning  som øvrige ansatte. Skogeierforbundet har ikke lån til ansat-
te. Konsernet har lån til ansatte på til sammen kr. 625.951. 

Skogeierforbundet har kostnadsført kr 43.300 for revisorkostnader 2011, ekskl mva. Kr 38.150 av dette gjelder revisjon og kr. 5.150 gjelder konsulentoppdrag. Revi-
sorkostnaden i konsernet er kr 50.750, pluss kr. 10.300 i honorar for oppdrag utover vanlig revisjon.

Note 8  Pensjonskostnader og pensjonsmidler
Norges Skogeierforund og Skogeierforbundets Servicekontor AS har plikt til å ha tjenestepensjon etter  Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapene oppfyller dette krav
ved en pensjonsforsikring som dekker pensjonsforpliktelsene. Hittidig pensjonsordninger (ytelsesplan) ble lukket i 2011, slik at alle nyansatte får pensjonsordning behandlet
som innskuddsplan. 

Skogeierforbundet har pensjonsordninger for i alt 3 yrkesaktive (herav 1 førtidspensjonert) og 8 pensjo nister.  Skogeierforbundets servicekontor AS har pensjonsordninger
for i alt 14 yrkesaktive (herav 1 før tidspensjonert) og 2 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Fremtidige ytelser for ansatte med ytelsesplan
avhenger i hovedsak av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjons alder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. For ansatte med innskuddsbasert ordning vil
fremtidige ytelser være avhengig av innskudd (som i sin tur er avhengig av lønn), forvaltningen av midlene og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. AFP finansieres over
driften. 

Konsernets samlede pensjonsforpliktelse for ansatte i hhv Skogeierforbundet og Skogeierforbundets Servicekontor AS er balanseført i konsernregnskapet, jf note 2 - Reg-
nskapsprinsipper.

Pensjonskostnad konsernet:
2011 2010

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 067 809 1 125 665
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 007 966 950 004
Avkastning på pensjonsmidler -1 242 019 -1 018 751
Resultatført nettoforpliktelse overgang ny AFP 0 138 182
Resultatført estimatavvik overgang ny AFP 0 -891 468
Resultatført virkning av estimatavvik 260 398 324 205
Administrasjonskostander 190 650 159 763
Netto pensjonskostnad før arb.giveravg. 1 284 804 787 600
Arbeidsgiveravgift 144 441 171 551
Netto pensjonskostnad inkl arb.giveravg. 1 429 245 959 151

Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i konsernets balanse:

31.12.2011 31.12.2010
Midler > forpliktelser Midler < forpliktelser Midler > forpliktelser Midler < forpliktelser

Opptjente pensjonsforpliktelser 21 752 398 159 098 20 385 058 221 701
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser 170 834 22 433 262 831 31 260
Beregnede pensjonsforpliktelser 21 923 232 181 531 20 647 889 252 961
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 22 963 987 0 22 249 106 0
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -3 362 921 -33 317 -2 456 517 -22 170
Netto pensjonsforpliktelser -4 745 344 148 214 -4 583 396 230 791

Økonomiske forutsetninger som er benyttet :
2011 2010

Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 %
Forventet lønnsregulering 3,50 % 4,00 %
Forventet pensjonsøkning 0,10 % 1,30 %
Forventet G-regulering 3,25 % 3,75 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 5,40 %

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

Note  9 Finansresultat
Finansresultatet i morselskapet utgjør kr -3 278 615, og består av:

Renteinntekter kr 90 225
Rentekostnader kr - 266 501
Aksjeutbytte kr 2 530
Verditap aksjer kr - 3 107 339
Agio/Disagio kr - 382
Andre finansinntekter kr 2 852

Årsregnskap
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Note 10  Regnskapsmessig behandling av skatt
Skogeierforbundets Servicekontor AS er en skattepliktig enhet. Skogeierforbundets Servicekontor AS har en en utsatt skattefordel på 3.498.997 kr som ikke 
er balanseført i selskapets regnskap. Skattefordel er ikke oppført fordi selskapet ikke forventes å kunne utnytte denne fullt ut innenfor en periode på 5 år. 

Note 11 Varige driftsmidler
Skogeierforbundets Servicekontor AS har ikke varige driftsmidler. Skogeierforbundet/konsernet har følgende:

Opprinnelig anskaffelsesverdi Tilgang Avgang Tidligere avskrevet Avskrevet 2011 Status
Kontormaskiner 56 332 56 332 0
EDB-utstyr 72 239 72 239 0
Biler 430 000 358 000 72 000 0
SUM 558 571 - - 486 571 72 000 0

Note 12  Skogeierforbundets datterselskaper
Eierandel i % Antall aksjer Pålydende Bokført

Skogeiernes Servicekontor AS 100 2 000 1 000 2 000 000

Note 13  Andre aksjer og andeler
Skogeierforbundet har følgende aksjer og andeler:
Tilknyttede selskaper

Eierandel Antall aksjer Pålydende Bokført
TreFokus AS 34 % 67 67 000 67 000

Andre aksjer og andeler
Antall aksjer Pålydende Bokført

Skog-Data AS 40 400 56 000
Sikringsradioen AS 40 1 000 40 000
Tun Media AS 556 068 139 017 170 100
Schweigaardsgt 34 AS 988 9 880 98 800
Agrikjøp AS 20 2 000 2 000
iNatur AS 56 6 001 336 080
Din Tur AS 950 1 900 000 1 900 000
Skogbrukets Konferansesenter AS 224 896 000 546 000
SUM 3 148 980

Note 14  Omløpsaksjer
Skogeierforbundet har følgende omløpsaksjer:

Antall aksjer Pålydende Opprinnelig kostpris Verdi
Norske Skogindustrier ASA 330 920 3 309 200 13 473 950 1 608 271
SUM OMLØPSAKSJER 330 920 3 309 200 13 473 950 1 608 271

Note 15  Bankinnskudd / kontanter
Av innestående i Skogeierforbundet er kr 216 179,00 bundet på skattetrekkskonto.
Av innestående i Skogeiernes Servicekontor er kr 390 203,00 bundet på skattetrekkskonto.

Note 16  Egenkapital
Norges Skogeierforbund Annen Overfinansiering 

egenkapital pensjonsordning SUM
Egenkapital 01.01.2011 2 717 037 2 717 037
Årets resultat -4 657 245 -4 657 245
Egenkapital Skogeierforbundet 31.12.11 -1 940 208 0 -1 940 208

Konsolidert regnskap
Egenkapital konsern 31.12.2011 1 441 718 4 352 605 5 794 323
Resultat konsern 2011 -5 030 531 244 525 -4 786 006
Egenkapital konsolidert regnskap 31.12.2011 -3 588 813 4 597 130 1 008 317

Note 17  Ansvarlig lån
Norges Skogeierforbund har ansvarlig lån fra skogeierandelslagene på til sammen 7,5 mill. kr Lånet er avdragsfritt og uoppsigelig fra långivers side. Lånet er rente-
bærende med en rente tilsvarende 6 mnd NIBOR + 0,5%.
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