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Innledning
Skogen binder og lagrer karbon. I 2018 var det et net-
to-opptak i den norske skogen på 23,7 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter. Samme år var hele Norges utslipp på 
52 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Skogen i Norge er 
altså en viktig CO2-motor som tar opp nesten halvpar-
ten av Norges årlige klimagassutslipp. Styret mener 
det er viktig at skogens betydning i klimasammenheng 
kommer godt fram i samfunnsdebatten. Det gjelder 
både hvor mye karbon skogen binder når den vokser, 
og hva den kan bidra med etter at tømmeret er hogd. 
Trevirke lagrer karbon i hele sin levetid. Vi kan bin-
de mer karbon ved å bygge mer i tre, og vi kan erstat-
te fossilbaserte produkter med trebaserte produkter, 
innenfor bærekraftige og fornuftige rammer. Covid-19 
har påført samfunnet vårt store endringer, og aktivite-
tene har tatt andre former enn det vi tidligere har sett. 
Aktiviteten i Norges Skogeierforbund har likevel vært 
høy, og styret vil understreke at de ansatte har gjort en 
god jobb under nye og utfordrende forhold.  

Året 2020 var også et år da partiene startet opp 
arbeidet med nye partiprogram for perioden 2021–
2025. Styret har lagt vekt på at alle partier skal få inn-
spill fra Skogeierforbundet om viktige saker for verdi-
kjeden skog. Det er særlig klima- og miljøspørsmål og 
det grønne skiftet som vil være aktuelle områder.  Det 
er et sterkt klima- og miljøengasjement både på bor-
gerlig og rødgrønn side i norsk politikk. Kampen om 
miljøvelgerne er hard og miljøpartiene SV, V og MDG 
kommer til å kjempe hardt for å få oppmerksomhet på 
dette området.  Koronapandemien vil bidra til at verdi-
skaping, arbeidsplasser og beredskapsspørsmål i stør-
re grad blir satt på den politiske dagsorden. 

I 2020 ble det hogd i alt 10,2 millioner kubikkme-
ter industrivirke for salg (tømmer til ved kommer i til-
legg). Dette er 775 000 kubikkmeter under 2019, og 

dermed ble 2020 det første året siden 2009 at totalvo-
lumet gikk ned.  Hovedårsaken til nedgangen var usik-
kerhet knyttet til koronasituasjonen i Norge og verden. 
Mange steder stoppet hogsten helt opp i noen uker i 
april. Trelastlagrene var allerede ganske store, og sag-
brukene ville ikke bygge enda større lager. Også tid-
lig på høsten ble det hogd mindre, men i siste del av 
2020 steg sagtømmerprisene markert, og hogstkvan-
tumet nærmet seg rekordåret 2019 mot slutten av året. 

Sagtømmerprisen har tatt seg overraskende fort 
opp igjen, mens massevirkeprisen henger noe etter. 
Markedsutsiktene framover er svært gode. Det er en 
sterkt underliggende vekst både i markedet for treba-
serte byggevarer og for treforedlingsprodukter som 
kan redusere klimagassutslippene framover. Ut fra 
dette blir det viktig at vi som skogbruk investerer mer 
i skogen både ved planting og ungskogpleie. Det er av-
gjørende for at vi skal evne å levere tømmer til et vok-
sende marked. 

KORONATILTAK I SKOGBRUKET
Korona-pandemien har skapt utfordringer også for 
norsk skogbruk, selv om næringen ikke har blitt ram-
met like hardt som enkelte andre næringer i Norge. 
Nedstengningen av Norge i mars skapte stor fare for 
at en ikke ville kunne få gjennomført vårplantingen 
som planlagt. Dette skyldes først og fremst usikker-
het om mulighetene for å kunne bruke utenlandsk 
arbeidskraft, og utfordringer knyttet til å få alterna-
tiv arbeidskraft på plass, noe som ville kreve både re-
kruttering, opplæring og ekstra oppfølging. I tett dia-
log med myndighetene ble det derfor jobbet for å få på 
plass en ordning som sikret at plantene kom i bakken. 
Resultatet ble et ekstraordinært plantetilskudd  på 1,30 
kr pr. plante, noe som gjorde skogeiersamvirkene og 

Styret har lagt vekt på at alle partier 
skal få innspill fra Skogeierforbundet 
om viktige saker for verdikjeden skog. 
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andre i stand til å gjennomføre de tiltak som var nød-
vendige. Da det hastet å få på plass ordningen aksep-
terte Skogeierforbundet etter dialog med skogeiersam-
virkene at den ble finansiert gjennom omdisponering 
av andre skogbruksmidler. Dette fikk negative konse-
kvenser for andre skogkulturtiltak.

Korona-pandemien fikk også konsekvenser for 
markedet og balansen i etterspørselen etter sagtøm-
mer og massevirke. Dette førte til betydelig redusert 
avvirkning spesielt rundt påske, og stopp eller min-
dre oppdragsmengde for mange skogsentreprenører. 
For å holde hjulene i gang og sikre nøkkelkompetanse 
i skognæringa, fikk vi sammen med MEF og Norskog 
med oss regjeringen til å etablere en tiltakspakke på 
50 millioner kroner. Gjennom denne pakka ble det, for 
drifter påbegynt etter 12. mai, etablert en tilskudds-
ordning for skogsdrifter med høye driftskostnader. 
Ved at slike drifter gir mer arbeid pr. m3 for skogsen-
treprenørene, bidro dette til å sikre oppdragsmeng-
den for entreprenørene.  

Styret er fornøyd med at regjeringen og Stortinget 
stilte opp med handling for å bidra til å løse de spesi-
elle utfordringer skogbruket ble stilt overfor som føl-
ge av koronaviruset. 

DIALOGFORUM FOR SKOG- OG TRENÆRINGEN 
Dialogforumet som Landbruks- og matministeren har 
etablert har hatt flere møter i løpet av 2020. Styreleder 
representerte Skogeierforbundet på disse møtene. I til-
legg til deltakere fra skognæringen er også forsknings- 
og utdanningsinstitusjoner med i forumet. Forumet gir 
oss bl.a. anledning å ta opp saker knyttet til andre de-
partementers ansvarsområde, og har vist seg å være 
en verdifull møteplass. 

Styrking av skogproduksjon i 
Norge – «Framtidsskogen»
Skogbruket høster i dag fruktene av den omfattende 
skogplantingen som skjedde på 1950-60 årene. Det er 
avgjørende for framtidig verdiskaping og klimanytte av 
skogarealene at oppbygging av skogressursen igjen set-
tes sterkere på dagsorden. Prosjektet «Handlingsplan 
for skogproduksjon» (Framtidsskogen), er en fellessat-
sing fra næringen, der formålet er økt tilvekst i nor-
ske skoger. 

Økt tilvekst er også viktig i klimasammenheng. 
Rapporten «Klimakur 2030» fra Miljødirektoratet om-
taler ungskogpleie, planting av skog på nye arealer, tet-
tere planting, gjødsling av skog og bruk av forbedret 
plantemateriale som sentrale klimatiltak.

Skogeiersamvirkene har økt aktiviteten på skog-
pleietjenester vesentlig, men det er fortsatt et stort 
gap i forhold til behovet. Styret vil understreke at næ-
ringen selv har et ansvar for å ta fatt i dette. Som sko-
geiere kan vi ikke bare se på at store skogarealer blir 
mangelfullt skjøttet. Vi må ta planting og ungskog-
pleie på alvor for å sikre fremtidige generasjoner valg 
og muligheter i skogen. Styret mener det er svært vik-
tig at Skogeierforbundet tok initiativ til å samle næ-
ringen og mobilisere til handling gjennom prosjektet 
«Handlingsplan for skogproduksjon».

Prosjektet involverer mange aktører, og det er et godt 
samarbeid med skogforvaltningen. Skogbrukssjefer over 
hele landet har gitt innspill, der utfordringer og varia-
sjoner mellom landsdeler har kommet fram. Prosjektet 
bidrar til at hele skognæringen kan samarbeide om et 
felles løft for skogproduksjon, og dette er etter styrets 
syn essensielt for at vi skal nå målsettingene.

Arbeidet viser at skognæringen tar ansvar og vil job-
be mot konkrete mål. Det viser også betydningen av et 
godt samarbeid med myndighetene. Dette samspillet 
ser vi spesielt for ungskogpleie, der oppsøkende virk-
somhet fra næringen og tilskuddsordninger fra myn-
dighetene sammen bidrar til økt aktivitet. Arbeidet med 
handlingsplanen fortsetter i 2021, og styret ser fram 
til en plan som vil synliggjøre skogproduksjon som en 
del av klimaløsningen og verdiskaping for framtiden.

Bærekraftig skogbruk,  
restriksjoner og båndlegging 
av skog
Skogen i Norge er en viktig CO2-motor som tar opp nesten 
halvparten av Norges årlige klimagassutslipp. I 2018 
tok skogen opp 23,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, 
mens hele Norges utslipp var på 52 millioner tonn 

Styret har vektlagt 
følgende områder 
spesielt i 2020:
●  Styrking av skogproduksjon i Norge 

– «Framtidsskogen»
●  Bærekraftig skogbruk, restriksjoner og 

båndlegging av skog
●  Omdømmebygging med vekt på «Tenk 

Tre»  
●  Styrking av markedsmulighetene for tre 

og trebaserte produkter  
● Styrking av skogbasert industri  
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CO2-ekvivalenter. (SSB).  FNs klimapanel viser at vi må 
øke hogsten og bruken av trevirke for å nå klimamålene.

 Trevirke lagrer karbon i hele levetiden. Vi kan bin-
de mer karbon ved å bygge mer i tre, og vi kan erstatte 
fossilbaserte produkter med trebaserte produkter i stor 
grad – innenfor bærekraftige og fornuftige rammer.

Når vi planter skog på nye arealer, bruker fored-
let plantemateriale, planter tettere, gjødsler og dri-
ver med ungskogpleie og råtebekjempelse, så gir det-
te både et høyere CO2-opptak, og økte muligheter for 
bruk av tre i framtida. Vi må gjøre mer av dette for å 
komme i mål i klimakampen.

SKOGBRUK OG BIOLOGISK MANGFOLD
Styret registrerer at det er et økende engasjement, 
både politisk og i befolkningen generelt, for å ta vare 
på biologisk mangfold. Mye av det økte engasjemen-
tet kan tilskrives oppmerksomheten FNs naturpanel 
(IPBES) sin første hovedrapport har fått. Rapporten vi-
ser at store deler av jordas overflate er påført omfat-
tende endringer fra mennesker, med negative påvirk-
ning på biologisk mangfold. Rapporten tegner et dystert 
bilde av fremtiden på jorda dersom utviklingen fort-
setter som før. Det blir imidlertid direkte feil når den-
ne rapporten brukes som bevis for at det står dårlig 
til med det biologiske mangfoldet i skogen i Norge og 
som grunnlag for krav om nye restriksjoner på skog-
bruket.  Landsskogtakseringen og Artsdatabankens 

rødlistearbeid viser en positiv utvikling for det bio-
logiske mangfoldet i skog. Styret ser med bekymring 
på hvordan sterke krefter bruker globale trender som 
argument for å øke restriksjonsnivået på skogbruket i 
Norge. Dette kan føre til det styret mener er unødven-
dige restriksjoner på et allerede bærekraftig norsk 
skogbruk.

Det stadig økende engasjementet for miljø får også 
konsekvenser for myndighetenes utøvelse av forvalt-
ningsmyndighet. Styret registrerer med bekymring at 
det innenfor skogbruk og miljøområdet er stadig fle-
re saker hvor myndighetene med utgangspunkt i for-
skjellige lover fatter vedtak som innebærer en helt ny 
tolkning av eksisterende lovverk. Etter vår vurdering 
er vedtakene i strid med både lovtekst, forarbeider og 
lovgivers intensjon. Som eksempel er det de siste to 
årene fattet en rekke vedtak med krav om at skogbru-
ket gjennomfører miljøundersøkelser i vassdrag etter 
forurensingsloven som en følge av vanlig skogsdrift. 
Dette på tros av at forarbeidene til forurensingsloven 
slår fast at vanlig forurensing fra skogbruk er tillatt 
selv om det kan være omfattende.  Styret mener det 
er viktig at administrasjonen følger opp den gradvise 
utvidelsen av juridiske fullmakter. Styret vil også vur-
dere om det er saker som er egnet til rettslig prøving. 

I 2021 skal det fremforhandles en ny global na-
turavtale, som Norge med stor sannsynlighet vil for-
plikte seg til å følge.  Styret mener det er viktig at vi 
prioriterer arbeidet med å spre våre budskap og fak-
ta om biologisk mangfold, spesielt til viktige beslut-
ningstakere, slik at vi unngår uhensiktsmessige re-
striksjoner nasjonalt og ved implementeringen av ny 
global naturavtale.

Styret er glad for at den kunnskapsbaserte forvaltnin-
gen vi har i skogbruket, blir vektlagt i myndighetenes 

Styret registrerer at det er et  
økende engasjement, både politisk  
og i befolkningen generelt, for å ta  
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arbeid med «prioriterte arter» og «utvalgte naturty-
per».  Henholdsvis en naturtype og en art i skogen 
har fått status som «utvalgt naturtype» og «prioritert 
art» i 2020. Det viser at våre godt faglig funderte ar-
gumenter blir lyttet til. Skogbrukets miljøsertifise-
ring og troverdigheten til denne er en viktig årsak. Å 
bevare troverdigheten til miljøsertifiseringen krever 
kontinuerlig forbedring av praksis.  Gjennom revisjo-
nene av miljøsertifiseringsstandarden må vi løpen-
de gjøre de endringer som det er behov for, basert på 
Landsskogtakseringens resultater, Artsdatadatabankens 
rødlistearbeid, nye forskningsresultater og erfaringer.

REVISJON AV PEFC SKOGSTANDARD
I 2020 startet arbeidet med revisjon av PEFC Skogstandard. 
Revisjonsarbeidet har historisk bred oppslutning blant 
organisasjoner som blant annet representerer skog-
bruk, industri, miljø, friluft og klima. Styret forven-
ter at det blir krevende forhandlinger, hvor det er vik-
tig at beslutninger i størst mulig grad fattes på faglig 
grunnlag. Styret mener at en bred oppslutning kan bi-
dra til å skape større aksept for de avveininger som må 
gjøres for å forvalte skogressursene på en bærekraf-
tig måte og forsyne verden med fornybart råstoff. Det 
kan også få markedsmessig betydning for norsk ser-
tifisert skogråstoff.

FSC
Det ble oppnådd enighet og søkt om internasjonal god-
kjenning av en norsk FSC-standard i februar. FSC in-
ternasjonalt hadde imidlertid mange og svært detal-
jerte krav om endringer i standarden. Det har derfor 
vært brukt mye ressurser både på å imøtegå kravene 
og på å tilpasse standarden for å imøtekomme kravene 
uten at dette endrer det faktiske innholdet i standar-
den. Det er likevel grunn til å forvente at det vil fore-
ligge en godkjent nasjonal standard i løpet av 2022. 

KARTLEGGING AV NATUR
Skogbruket er en av de største brukerne av kunnskap 
om natur. Styret er opptatt av at kartlegging og verdi-
setting av natur skjer på en måte som gjør at skogbru-
ket kan ha tillit til det som registreres. Stortinget har 
vedtatt å ta i bruk det verdinøytrale systemet for inn-
deling og beskrivelse av natur, Natur i Norge (NiN) i 
all offentlig finansiert kartlegging av natur. Det gir et-
ter styrets mening mulighet for slik tillit til registre-
ringer på tvers av sektorer. Måten NiN- systemet tas i 
bruk på og måten resultatene verdisettes i etterkant er 

avgjørende for tilliten. Styret mener det er store fagli-
ge utfordringer ved måten NiN-systemet er tatt i bruk i 
Miljødirektoratets naturtypekartlegging. Erfaringer fra 
2020 viser at det er liten villighet til å samkjøre kartleg-
ging ut ifra Miljødirektoratets behov for kunnskap og 
skogbrukets miljøregistreringer. Det medfører unød-
vendig dobbelkartlegging og uforutsigbarhet for skogei-
erne. Oppfølging av Miljødirektoratets implementering 
av ny metode for naturtypekartlegging har derfor vært 
en høyt prioritert oppgave i Skogeierforbundet også i 
2020. Styret er svært fornøyd med at tematikken er tatt 
opp til politisk ledelse i henholdsvis Klima- og miljø-
departementet og Landbruks- og matdepartementet. 
Som en følge av det er det nedsatt en direktoratsgrup-
pe som skal komme frem til løsninger på noen av ut-
fordringene med ny naturtypekartlegging.  

Styret mener det er viktig at vi fortsatt prioriterer 
dette, og arbeider for å oppnå en mest mulig objektiv 
og verdinøytral naturtypekartleggingsmetodikk som 
skogbruket kan ha tillit til. 

Styret registrerer en stor økning i private kartleg-
gingsinitiativ, ofte konsentrert til noen geografiske om-
råder. I kjølvannet av registreringene har det kommet 
krav fra Naturvernforbundet om vern av større skog-
områder. Dette er en arbeidsmåte som er svært kon-
fliktskapende. Styret mener det er av avgjørende be-
tydning at naturverninteresser ikke lykkes med å frata 
skogeiere råderetten over eiendommen på denne må-
ten. Skogeierforbundet har gjort et godt og viktig ar-
beid på dette området. Dette må følges opp videre for 
å sikre at skogeier får et reelt valg mellom bruk eller 
vern av skogen.  

HÅNDTERING AV NATURFARE OG SKOGBRUK
Styret har merket seg at Norges vassdrags- og energi-
direktorat (NVE) i senere tid har vist stor interesse for 
hvordan skog i bratt terreng kan fungere som vern mot 
ulike typer ras og skred. NVE, som er nasjonal sektor-
myndighet for flom- og skredfare, gjennomfører kart-
legging av såkalte faresoner som er laget med utgangs-
punkt i en nåsituasjon, ofte med skog. Alternativet til 
skog som sikring mot ras og skred er ofte svært kost-
bare fysiske sikringstiltak. Styret mener det er viktig 
at skogbruk i slike områder gjennomføres på en an-
svarlig måte. Samtidig er det viktig at det ikke legges 
uhensiktsmessige begrensninger på skogsdrift og at 
skogeier holdes økonomisk skadesløs. 

Skogeierforbundet har tatt initiativ til en dialog med 
NVE og Landbruksdirektoratet med konkrete forslag 

til hvordan man kan inngå spesielle avtaler for forvalt-
ning av skog som tjener som sikring mot bosetting og 
kritisk infrastruktur. 

Arbeidet har hatt lav fremdrift i 2020 fordi NVE og 
Landbruksdirektoratet har manglet mandat for å job-
be med problemstillingen, og kapasitetsutfordringer 
knyttet til Covid-19 situasjonen. Styret mener det er 
viktig å følge opp dette arbeidet framover. 

BEREDSKAP FOR HENDELSER I SKOG 
Styret er opptatt av at skognæringen og offentlige 
myndigheter skal få på plass tilstrekkelige beredskaps-
planer for store hendelser i skog som skogbrann, inn-
sektsanngrep og stormskader. Styret mener dette er 
hendelser som ofte vil berøre flere myndigheter, i til-
legg til skognæringen og skogeierne. Skogeierforbundet 
har over tid jobbet for å få på plass et tversektorielt 
utvalg som også kan jobbe med problemstillinger og 
tiltak knyttet til slike spørsmål. Styret er glad for at 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) 
har gitt klarsignal for at et slikt utvalg vil bli nedsatt. 

Styret ser med bekymring på utviklingen av barkbil-
leangrepet i Sentral-Europa og vårt naboland Sverige 
de senere årene. Styret mener det er viktig at vi føl-
ger opp beredskapen for storskala barkbilleangrep 

og mener dette kan ses i sammenheng med arbeidet 
med stormskadeberedskapen. 

ULV
I 2017 ble rovviltforskriften endret, og det kom tyde-
lige føringer fra Stortinget om at handlingsrommet i 
naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen skulle ut-
nyttes slik at ulveforliket i Stortinget med bestands-
målet følges opp. Siden den gang har Rovviltnemdene 
i region 4 og 5 fattet fire vedtak om felling av ulvere-
vir basert på den nye hjemmelen i naturmangfoldlo-
ven. Alle de fire vedtakene har blitt påklaget og del-
vis omgjort av Klima- og miljødepartementet. Styret 
merker seg at selv om man ikke har fått et uttak som 
kan bringe bestanden ned på bestandsmålet, er det 
over flere år gitt fellingstillatelser som har bidratt til 
å begrense den. Gjennom forbundets medlemskap i 
Naturbruksalliansen har vi fått et styrket talerør for å 
nå fram i ulvedebatten. 

SKOG OG KLIMA
I januar kom etatsrapporten «Klimakur 2030» som har 
utredet klimatiltak i tråd med klimamålene Norge har 
forpliktet seg til. Styret registrerer at rapporten på en 
klar måte dokumenterer at skogbruket og trebasert 

Styret er opptatt av at skognæringen og  
offentlige myndigheter skal få på plass  

tilstrekkelige beredskapsplaner for  
store hendelser i skog som skogbrann,  

innsektsanngrep og stormskader.
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industri spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå de 
nasjonale klimamålene. Skogen bidrar for klimaet både 
gjennom binding og lagring av karbon, og gjennom å 
redusere utslipp ved å erstatte fossilbaserte produkter 
med produkter laget av biomasse. Det er knapt mulig 
å nå målene i norsk klimapolitikk uten å satse på økt 
skogproduksjon og økt bruk av biomasse. Styret mer-
ker seg at skogstiltakene er blant de mest kostnads-
effektive tiltakene, sammenlignet med andre omtalte 
klimatiltak. I rapporten er det også utredet en rekke 
substitusjonstiltak hvor bruk av biomasse kan erstat-
te fossile innsatsfaktorer og på denne måten bidra til 
reduserte utslipp. Økt bruk av biodrivstoff og bruk av 
trekull som reduksjonsmiddel i smelteverksindustri-
en er noen eksempler på slike tiltak. 

Bruk av tre som byggemateriale kan bidra til å re-
dusere utslipp i byggesektoren og bidrar til forlenget 
lagring av karbon. Styret har gitt høy prioritet til ar-
beidet med å fremme tre som klimavennlig byggema-
teriale. Etter initiativ fra Skogeierforbundet ble det i 
jordbruksforhandlingene for 2019 vedtatt å innføre en 
ordning som premierer bruk av tre som byggemateri-
ale i landbruksbygg. 

Styret er godt fornøyd med at ordningen med ek-
stra investeringstilskudd har ført til at langt flere vel-
ger å bruke tre som byggemateriale. Tall fra Innovasjon 
Norge viser at om lag 40% av husdyrbyggene oppfyl-
te vilkårene for å få tretilskuddet. 

Norges oppfølging av Parisavtalen skal skje gjennom 
felles gjennomføring med EU, noe som betyr at Norge må 
følge bokføringsreglene i EUs klimarammeverk. Styret 
har merket seg den store innsatsen som den nordiske og 
den europeiske skogeierorganisasjon gjorde i denne sa-
ken. Det bidro til at EUs regneregler for opptak og utslipp 
av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) ikke ble 
så ille som fryktet. I 2020 fikk Norge godkjent referan-
sebanen som opptak og utslipp fra LULUCF-sektoren i 
avtaleperioden skal sammenlignes med. EU har imid-
lertid satt i gang en revidering av regelverket i forbin-
delse med at de i 2020 vedtok å forsterke sine klimamål.

FRIVILLIG VERN AV SKOG
Styret understreker betydningen av at det i Granavolden-
erklæringen ble presisert at skogvernet skal gjennom-
føres på en slik måte at det får minst mulige konsekven-
ser for avvirkningen og for skognæringens bidrag til 
det grønne skiftet, og at det skal skje som frivillig vern. 
Skogeierforbundet jobber kontinuerlig for oppfølging 
av Stortingets føringer og for at vernet skal foregå på 
best mulig måte for skogeierne.

Ved inngangen av 2020 var fem prosent av den nor-
ske skogen vernet, noe som betyr at Norge er halv-
veis til Stortingets mål om ti prosent skogvern. Styret 

registrerer at frivillig vern som ordning er utpekt som 
den store suksessfaktoren i skogvernarbeidet, og un-
derstreker at det er denne ordningen som er lagt til 
grunn i Stortingets mål om ti prosent vern av skog. 

Styret mener det er store utfordringer knyttet til skog-
vern. Frivillig vern har vært en suksess, men ordningen 
blir nå utfordret på flere måter. For oss blir det viktig å:

●  sikre tilliten til frivillig vern både hos  
skogeierne og hos myndighetene, 

●   unngå frivillig tvangsvern som følge av privat 
eller offentlig kartlegging av arter og aktuelle 
verneområder

●   gjøre konsekvensene av vernet minst mulig 
for avvirkningen og skogbrukets bidrag til det 
grønne skiftet
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Styret registrerer at økt intensitet i kartlegginger, 
både i offentlig og privat regi, legger press på frivil-
ligheten i ordningen. Dette gjør arbeidet med frivil-
lig vern krevende. Skogeierforbundet har hatt mye 
kontakt med vernemyndighetene om disse temaene. 
Styret vil understreke at det er svært viktig å hindre at 
denne typen kartlegging fører til båndlegging av skog.

Omdømmebygging med vekt 
på «Tenk Tre» 
Etter initiativ fra Skogeierforbundet ble Tenk Tre 
lansert på Skog og Tre 2019. Hovedmålet med Tenk 
Tre er at allmenheten skal få øyne opp for tre som en 
fornybar naturressurs, og at vår næring er en viktig 

del av klimaløsningen og det grønne skiftet i Norge. 
Tenk Tre skal skape entusiasme for tre og trepro-
dukter. Hovedmålgruppen for Tenk Tre er allmenn-
heten, spesielt kvinner i alder 20-40 år, og prosjektet 
skal vare i tre år. Tenk Tre er vårt viktigste omdøm-
meprosjekt i 20/21.

Styret har merket seg at Tenk Tre får gode tilbake-
meldinger på arbeidet. I 2020 var hovedsatsingen tre 
filmer om kretsløpet. Filmene skapte mye engasje-
ment og har fått svært god mottakelse. 

Styret opplever at det er stort engasjement rundt 
prosjektet og at det gir mye igjen. Styret har merket 
seg at budskapsundersøkelser viser at budskapet til 
Tenk Tre blir godt mottatt og forstått. Styret mener det 
er svært verdifullt at hele verdikjeden jobber sammen 
om felles budskap. 

Landbruks- og matministrer  
Bollestad; med hjerte for skog

– 10 – – 11 –



Styrking av markeds- 
mulighetene for tre og  
trebaserte produkter 
Både staten og skog- og trenæringa må bidra aktivt for 
å fremme bruk av tre i det grønne skiftet. 

I arbeidet med å styrke markedsmulighetene for tre 
og trebaserte produkter, har Skogeierforbundet lagt 
vekt på følgende punkter. 

●  Tenk Tre, Trefokus, Tredrivernettverket og  
bedriftenes egne aktiviteter for å fremme tre  
og trebaserte produkter

● Landbruksbygg
 • 50 % trebygg innen 2025
●  Offentlige innkjøp styres aktivt mot klimavenn-

lige løsninger
 •  Alle offentlige bygg under 8 etg skal bygges 

i tre innen 2025 og 50 % trebruk i bygg over 
8 etg.

 • Skoler og barnehager skal bygges i tre
● Regulatoriske tiltak
 • Krav til klimafotavtrykk i byggeforskriftene
 •  Krav til klimavennlig- og miljøvennlig 

emballasje
 •  Krav til innblanding av biodrivstoff i tråd 

med Klimakur 2030 

Styrking av  
skogbasert industri 
Ved foredling av tømmer øker verdiskapingen med 
3-10 ganger verdiskapingen ved eksport. Den treba-
serte industrien er også en viktig distriktsnæring. Det 
er avgjørende at det er en god balanse mellom indus-
tri som bruker henholdsvis sagtømmer og massevir-
ke som råvare.

Skogeierforbundet har i samarbeid med Norskog 
og Statskog fått støtte fra Skogtiltaks-fondet for å utar-
beide rapporten «Ny industri – greier Norge omstillin-
gen?». Det er Agri Analyse som har skrevet rapporten. 
Skogeierforbundet har også hatt et tett samarbeid med 
Norske Skog ASA om utvikling av rammebetingelser 
for skogindustrien. 

Vi har satt opp følgende to mål for arbeidet:
●  Å foredle et tømmervolum minst tilsvarende den 

årlige hogsten.
●  Å øke investeringene i industrien med  

minst 50 % 
For å nå målene, har vi både fokusert på hva som 

skal til for å stimulere markedet for tre og trebaserte 
produkter og på rammevilkår for industrien. Viktige 
tiltak i markedet ut over det næringa selv gjør som 
f.eks kampanjen Tenkt Tre, er bl.a.:

● Aktiv bruk av offentlig innkjøpsmakt
●  Krav i byggeforskriftene (TEK) til alle  

byggeprosjekters CO2-fotavtrykk 

Når det gjelder industriens rammevilkår, har vi fo-
kusert på å styrke eksisterende virkemiddelapparat 
og i tillegg fremme ordninger som sikrer tilgang på 
konkurransedyktig og risikovillig kapital for å bygge 
industri. Vi har bl.a. lansert en ordning med lån hvor 
det gis statsgarantier. Tilsvarende ordninger brukes i 
dag allerede aktivt i mange EU-land.

Samferdsel
ADMINISTRATIV OPPSKRIVING  
AV OFFENTLIG VEGNETT
Å bedre transportvilkårene for skognæringen har vært 
en viktig sak for styret. Skogeierforbundet og skogeier-
samvirkene har lagt ned mye arbeid for å få oppklas-
sifisert det offentlige vegnettet og effektivisert trans-
porten etter at 24 meter og 60 tonn totalvekt ble tillatt 
i 2013. Størst utfordringer har det vært med kommu-
nale veger. I deler av landet er det fortsatt potensial for 
å få skrevet opp mer av vegnettet, men på landbasis er 
store deler av vegnettet oppskrevet.

For landet som helhet foregår 60 prosent av tøm-
mertransporten nå på 10 tonns veger med 60 tonn to-
talvekt. På Østlandet ligger denne andelen på 70 pro-
sent. Mye av transporten foregår imidlertid fortsatt på 
veger hvor tillatt aksellast og totalvekt er begrenset til 
8 og 50 tonn. På Vestlandet er det i tillegg store utfor-
dringer knyttet til vogntoglengde og veger der det ikke 
er tillatt å kjøre med tilhenger. 

Styret mener det er viktig at næringen fortsetter ar-
beidet med effektivisering av vegtransporten. Styret 
ser muligheter for effektivisering blant annet gjen-
nom utbedring av bruer og ved å ta i bruk tømmer-
vogntog med flere aksler.

BRUPROGRAM
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det lagt opp 
til bevilgning av 300 millioner kroner til forsterk-
ning av bruer på fylkesvegnettet (Bruprogrammet). 
Målsettingen er å fjerne mange av de største flaske-
halsene for tømmertransporten. 

Bruprogrammet har hatt en treg start. Det skyldes 
både at bevilgningene har vært små, og at ordningen 
ikke har vært innrettet mot prosjekter som går over 
mer enn ett år. Styret er kritisk til at regjeringen ikke 
har lagt skikkelig trykk på bruprogrammet fra start av.  
Det å få til et velfungerende veinett er svært viktig for 
industrien. Skogeierforbundet har tatt opp at midle-
ne både bør gjøres overførbare til neste års budsjett, 
og at det bør kunne gis såkalt tilsagnsfullmakt for pro-
sjekter som vil strekke seg inn i året etter. Midlene ble 
gjort overførbare i forbindelse med behandlingen av 
revidert nasjonalbudsjett 2020. Gjennom budsjettfor-
handlingene mellom regjeringspartiene og Frp høsten 
2020 ble det enighet om å opprette tilsagnsfullmakt for 
ordningen. Styret har merket seg at begge deler nå er 
kommet på plass etter initiativ fra Skogeierforbundet. 
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Skogeierforbundet har i samarbeid  
med Norskog og Statskog fått støtte  

fra Skogtiltaks-fondet for å utarbeide 
rapporten «Ny industri – greier  

Norge omstillingen?».
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Forholdene er nå lagt bedre til rette for at bruprogram-
met skal gi god effekt i årene framover. 

Forskning og utvikling
Styret mener at Skogtiltaksfondet er helt avgjøren-
de for at skogeiersiden kan bidra med brukerfinansi-
ering av større forskningsprosjekter i samfinansier-
ing med Forskningsrådet. Det samme gjelder for mer 
praktisk rettede FoU-prosjekter, i samfinansiering med 
Utviklingsfondet for skogbruket. 

Skogtiltaksfondet ble i 2020 lagt om til en privat stif-
telse. Framtidig innbetaling av FoU-avgift er ikke lenger 
hjemlet i lovverket, men i stedet pålagt alle skogeiere 
gjennom krav i sertifiseringen. Omleggingen skjedde 
fordi midlene juridisk sett har blitt ansett som offent-
lige, all den tid kravet til innbetaling har vært hjemlet i 
forskrift. Det er spesielt i brukerstyrte prosjekter støt-
tet av Forskningsrådet at dette har vært et problem.

Styret mener det er viktig at bevilgningen til Utviklings- 
fondet i statsbudsjettet for 2021 er økt fra 3,5 til 5 mill. 
kr. Dette er midler som brukes til praktiske prosjek-
ter som næringen har stor nytte av. Styret mener dis-
se midlene bør økes ytterligere.

Grunneierspørsmål 
Styret er svært fornøyd med at vi har lykkes i vårt ar-
beid for å avskaffe dødsbo i landbruket. 2020 ble året 
da et samlet Storting vedtok å sette en frist på tre år 
for dødsbo i landbruket. Dette vil frigjøre mange døds-
bo for salg, og bidra til økt verdiskaping og aktivitet.

Styret mener det er klokt å samarbeide med andre 
grunneierorganisasjoner om relevante temaer, slik 
det blant annet gjøres vedrørende «Standardavtaler 
for luftledningsanlegg». I 2020 har saken vært preget 
av sakte framgang, delvis pga. manglende mulighet til 
å møtes fysisk og diskutere de siste vanskelige detal-
jene. Grunneiersamarbeidet forventer at dette arbei-
det ferdigstilles i løpet av de første månedene i 2021. 

Grunneierrettighetene blir stadig utfordret fra uli-
ke hold, og Norges Skogeierforbund har dratt nytte av 
samarbeidet både ved utforming av høringsuttalelser 
og diskusjon rundt temaer som mineralloven, drift 

Styret mener det er viktig at  
næringen fortsetter arbeidet  

med effektivisering av  
vegtransporten. 
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langs jernbane og motorferdselsloven. Dette ser styret 
som svært positivt, og en styrke for våre medlemmer

. 

Internasjonale saker
IFFA
Familieskogbrukets globale organisasjon, International 
Family Forestry Alliance (IFFA), er den eneste represen-
tanten familieskogbruket har for å få tilgang til interna-
sjonale organisasjoner, prosesser og møter, f.eks. i FN-
regi. Eierskap til skog og jord varierer mye, og mange 
beslutningstakere kjenner ikke til familieskogbruk og 
lokalt eierskap i det hele tatt. Styret mener det er viktig 
å støtte opp om IFFA, for å fremme familieskogbruket 
på globalt nivå, og sørge for betingelser og rammevil-
kår som styrker familieskogbruket og lokalt eierskap. 

EU 
Styret har merket seg at det blir flere og flere saker i EU 
som berører norsk skognæring.  Innsatsen til vår eu-
ropeiske organisasjon for familieskogbruket, CEPF, er 
svært viktig for at skogbrukets stemme skal bli hørt inn 
i EU. EU har lansert vekststrategien «European Green 
Deal». Den legger stor vekt på klima og miljø, og en av 
ambisjonene er å gjennomgå alt eksisterende regel-
verk for jord- og skogbruk for å se om hensyn til bio-
mangfold og bærekraft er gode nok. Biomangfold er 
løftet høyt opp på agendaen til EU-kommisjonen, og i 
mai 2020 kom EU-kommisjonen med forslag til en ny 
biomangfoldstrategi. Styret registrerer at de forslagene 
EU kommer med, får innflytelse på norsk politikk og 
samfunnsliv, enten de er juridisk bindende eller ikke. 

I 2020 har blant annet forslagene om bærekraftig fi-
nans/taxonomy, LULUCF, ny biomangfoldstrategi, for-
nybardirektivet og sirkulær økonomi/bioøkonomi vært 
sentrale. Styret er fornøyd med at vi tidlig fanget opp 
bærekraftig finans, og at vi har formidlet våre syn på sa-
ken både til regjeringen og til EU-kommisjonen. Styret 
har merket seg at skogbruket var en av sakene som re-
gjeringen tok opp i sitt høringsbrev til Kommisjonen 
om bærekraftig finans. Styret mener det er viktig at 
Skogeierforbundet følger relevante saker i EU og gir 
innspill til norske myndigheter og våre nordiske og eu-
ropeiske samarbeidspartnere om hvordan disse for-
slagene vil påvirke norsk skogbruk. 

NORDISK SAMARBEID
De fire skogeierorganisasjonene i Sverige, Finland, 

Danmark og Norge har et godt og nyttig samarbeid, 
både når det gjelder nordiske og europeiske skogs-
aker. Arbeidet i 2020 ble preget av at alle møter måt-
te holdes digitalt. Danmark har overtatt formannska-
pet. Lotta Heikkonen er vår nordiske representant i 
Brussel. Vår representant i Brussel utgjør et vesent-
lig bidrag til CEPF. 

Samarbeid med andre 
organisasjoner
Styret mener det er strategisk viktig å skape allianser 
og samarbeide med andre organisasjoner i den grad 
det er mulig. Nedenfor omtales noen av prosjektene 
som Skogeierforbundet samarbeider med andre om. 
Listen er ikke utfyllende. 

VERDIKJEDESAMARBEIDET
Verdikjeden Skog og Tre omfatter Treindustrien, 
Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskin-
entreprenørenes forbund, Norges Skogeierforbund, 
Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog. Dette 
samarbeidet er verdifullt når det er viktig at nærin-
gen signaliserer at den står sammen i næringspolitis-
ke spørsmål. Verdikjeden har engasjert seg i områder 
som LULUCF, vern eller bruk av skog m.m. Transport 
har også vært et viktig tema. Det har vært uenighet 
om enkelte tiltak på transportområdet, noe som har 
vært uheldig utad.

SAMARBEID MED ANDRE 
GRUNNEIERORGANISASJONER
Styret understreker betydningen av at grunneier-
organisasjonene står sammen i saker som gjelder 
grunneierspørsmål.  

Skogeierforbundet samarbeider med Norges 
Bondelag, Statskog, Opplysningsvesenets Fond, 
Finnmarkseiendommen, Norskog om relevante sa-
ker som revidering av standardkontrakter, tomte-
feste, mv. 

Styret viser også til at Norges Skogeierforbund, 
Norges Bondelag og Norskog har et godt samarbeid 
om rettssaker som i særlig grad berører prinsipielle 
grunneierrettigheter. 

ALLIANSEN FOR NORSK, PRIVAT EIERSKAP
Alliansen for norsk, privat eierskap, også omtalt som 
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CEPF, er svært viktig for at  
skogbrukets stemme skal bli hørt  
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Skogeierforbundet på studietur. Fra venstre 
Hans Asbjørn Sørlie, Thomas Husum,  
Ingeborg  Anker- Rasch og Ellen Alfsen.

Skattealliansen, har over år arbeidet for å få redusert for-
muesskatten for arbeidende kapital. Skogeierforbundet 
har vært medlem fra starten av. 

NHO
Skogeierforbundet er medlem i NHO Mat og Drikke 
gjennom Skogbrukets Landsforening. Mye av samar-
beidet med NHO skjer gjennom Verdikjedesamarbeidet, 
men vi har også konkret samarbeid på enkeltsaker. 

NORSK LANDBRUKSSAMVIRKE 
– BIOØKONOMISAMARBEIDET
Norsk Landbrukssamvirket har tatt initiativet til å 
samle en rekke aktører for å sette bioøkonomi og sir-
kulær økonomi på dagsorden. Skogeierforbundet del-
tar i dette nettverket. 

NORSK BIOKULLNETTVERK
Skogeierforbundet er engasjert i Norsk biokullnettverk 
gjennom medlemskap og styreverv. Biokullnettverket 

gjennomførte høsten 2020 sitt første årsmøte. 
Biokullnettverket har vokst mye i sitt første driftsår 
og har nå 30 medlemmer på tvers av verdikjeden. 
Opplandske bioenergi starter i år opp det første kom-
mersielle anlegget for produksjon av biokull i Norge 
basert på restråstoff fra skogen.

Arrangementer
På grunn av Covid-19 ble de fleste fysiske arrange-
menter avlyst. Styret merker seg at den digitale kom-
petansen har økt i hele organisasjonen.  

SKOG & TRE-WEBINAR 2020
Det fysiske arrangementet ble avlyst, men deler av 
programmet ble tilbudt gratis gjennom et online 
webinar. Temaet på webinaret var «Klimakrise og 
naturkrise – er skogbruket problemet eller løsnin-
gen?», og besto av innlegg fra forskningen, forvalt-
ningen, skognæringen. Landbruksminister Olaug V. 

Bollestad, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og nest-
leder i MDG Arild Hermstad deltok med innlegg og i 
debatt. Det var stor interesse for webinaret og rundt 
300 personer deltok digitalt. 

ADMINISTRASJON OG ØKONOMI 
Skogeierforbundets administrasjon er delt i Norges 
Skogeierforbund og et heleid datterselskap Skogeierforbundets 
Servicekontor AS. Skillet er gjort for å klargjøre skatte- 
og avgiftsmessig virksomhet. 

Arbeidsmessig sees virksomheten som en enhet, 
men den er atskilt regnskapsmessig. Det presente-
res derfor både regnskap for Skogeierforbundet og et 
konsolidert regnskap der datterselskapet er tatt med.

I Skogeierforbundet har det i 2020 vært 2,4 årsverk. 
Skogeierforbundets Servicekontor AS har hatt 12 år-
sverk. Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet i admi-
nistrasjonen godt. Det har ikke vært ulykker eller skader. 

Det var 0 sykefraværsdager i Skogeierforbundet i 
2020 I den samlede virksomheten har sykefraværet 
vært 7 dagsverk, tilsvarende 0,03 % av total arbeidstid. 
Virksomheten belaster ikke det ytre miljøet.

Skogeierforbundets styre har en kvinneandel på 37,5 
prosent, og det er en kvinne (25 %) i organisasjonens 
ledergruppe. Både styret og administrasjonen arbei-
der bevisst for å fremme likestilling i organisasjonen.

Det ble på årsmøtet i 2020 vedtatt en del endringer 
i vedtektene til Norges Skogeierforbund.  Dette gjelder 
særlig det som regulerer valg av styreleder og sammen-
setning av styret forøvrig. De nye vedtektene vil være 
aktuelle ved valg av styre fra og med 2021.  

Skogeierforbundets regnskap for 2020 er satt opp 
under forutsetning av videre drift og med et overskudd 
på kr 586.553,-. Det konsoliderte regnskap har et po-
sitivt resultat etter finans og skatt på kr 1.030.367, -. 

Økonomien har hatt en svært positiv utvikling de 
siste årene og har blant annet gjort organisasjonen 
i stand til å betale ned på det ansvarlige lånet på 7,5 
mill. kr. som ble gitt av skogeierandelslagene i 2010. 
Første avdrag på 1,5 mill. ble betalt i 2017 og ved ut-
gang av 2020 er resterende gjeld på 1,5 mill. kroner.  
Siste avdrag på lånet betales i januar 2021.     

Styret er tilfreds med at det de siste årene har blitt 
bygget opp en egenkapital gjennom god økonomisty-
ring og kostnadskontroll i organisasjonen. Styret un-
derstreker at dette gir Skogeierforbundet forutsigbar-
het og handlekraft.

Styret foreslår at årets resultat på kr 586.553, - av-
settes til annen egenkapital.
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NORGES SKOGEIERFORBUND

Resultatregnskap  2020
Note

   Skogeier-
forbundet     

Samlet NSF + 
Servicektr

  Skogeier-
forbundet     

Samlet NSF + 
Servicektr

DRIFTSINNTEKTER 2020 2020 2019 2019
Kontingent / serviceavgift 3 5 832 926 16 665 502 6 235 359 17 815 267
Abonnements- og annonseinntekter 4 7 338 331 7 338 331 7 386 282 7 386 282
Honorarinntekter og andre salgsinntekter 5 1 249 18 744 859 2 372 15 215 829
Honorar mor/datter 672 000 0 733 800 0

Prosjektbidrag fra skogbrukets fond 346 489 4 188 586 0 7 435 539
Andre tilskudd prosjekter 0 0 0 150 000
Andre driftsinntekter 286 001 286 001 322 500 329 391

SUM  DRIFTSINNTEKTER 14 476 996 47 223 279 14 680 313 48 332 308

DRIFTSKOSTNADER
Variable kostnader "SKOG" 3 452 696 3 452 696 3 865 314 3 865 314
Info-matriell/profilannonser 0 0 6 643 7 758
Driftsandel andre organisasjoner 6 264 976 564 976 221 889 546 889
Kjøp av andre fremmede tjenester 842 821 21 695 826 591 177 20 334 816

Lønn- og honorar 7/8 6 929 157 13 059 446 7 060 699 14 464 288
Arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader 7 797 340 3 154 389 1 115 138 3 696 877
Andre personalkostnader 7 18 601 64 036 42 390 109 444

Kontorkostnader 601 192 2 714 304 598 497 2 900 266
Andre administrasjonskostnader 61 103 104 992 81 694 117 728
Reise- og møteutgifter 399 888 721 337 977 269 1 594 434
Bevilget bidrag og gaver 12 590 13 905 8 981 10 817
Avskrivning 11 0 31 725 0 114 991
Tap 9 875 9 875 8 950 8 950
DRIFTSKOSTNADER 13 390 237 45 587 507 14 578 643 47 772 572

DRIFTSRESULTAT 1 086 759 1 635 774 101 670 559 732
Finansresultat 9 -500 206 -480 439 -36 820 -2 269
Ekstraordinære poster 0 0
RESULTAT FØR SKATTER 586 553 1 155 334 64 850 557 465
Skatter 10 0 124 967 0 108 557

ÅRSRESULTAT 586 553 1 030 367 64 850 448 908

Forslag til disponering
Avsatt til annen egenkapital 586 553   64 852   
Udekket tap 0   0   
SUM 586 553   64 852   

Å R S M E LD I N G  2 0 2 0

NORGES SKOGEIERFORBUND

Balanse 31.12.2020
EIENDELER Note

Skogeier-
forbundet

Samlet NSF + 
Servicektr

Skogeier-
forbundet

Samlet NSF + 
Servicektr

2020 2020 2019 2019
Varige driftsmidler
Kontorutstyr / inventar 11 0 0 0 31 725
Usatt skattefordel 39 614 45 860
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper 12 2 000 000 0 2 000 000 0
Investeringer i andre aksjer og andeler 13 2 181 728 2 181 728 2 681 728 2 681 728
Langsiktig utlån 267 000 267 000 267 000 267 000
Sum anleggsmidler 4 448 728 2 488 342 4 948 728 3 026 313

Omløpsmidler
Kundefordringer 239 480 770 905 209 452 304 377
Mellomværende med skogeierandelslagene 32 579 110 483 36 599 106 997
Mellomværende mor/datter 0 0 0 0
Andre kortsiktige fordringer 12 798 12 798 12 798 12 798
Forskuddsbetalte kostnader 0 0 74 966 112 699
Bankinnskudd, kontanter o. l. 14 5 668 083 8 555 749 2 293 489 7 224 487
Sum omløpsmidler 5 952 939 9 449 935 2 627 304 7 761 358

SUM EIENDELER 10 401 667 11 938 277 7 576 032 10 787 671

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Egenkapital 2 402 012 4 438 631 2 337 160 3 989 723
Årets resultat 586 553 1 030 367 64 852 448 908
Sum egenkapital 2 988 565 5 468 998 2 402 012 4 438 631

Gjeld
Ansvarlig lån 15 1 500 000 1 500 000 3 000 000 3 000 000
Utsatt Skatt 10 0 0 0 0

Kortsiktig gjeld
Betalbar skatt 10 0 118 721 0 115 899
Mellomværende mor/datter 16 3 043 635 0 969 195 0
Leverandør gjeld 74 454 415 804 393 466 960 104
Skyldig offentlige avgifter o. l. 461 518 1 041 110 519 711 878 289
Påløpne kostnader/forskuddsbet inntekter 333 494 1 393 643 291 646 1 394 747
Annen kortsiktig gjeld 2 000 000 2 000 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 913 102 4 969 278 2 174 018 3 349 039

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 10 401 667 11 938 277 7 576 031 10 787 673

Oslo, 11. februar 2020
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NOTER  TIL  REGNSKAPET

Note 1 Organisering
Norges Skogeierforbund arbeider med næringspolitiske spørsmål, i tillegg til å utgi magasinet SKOG og drive annen 
informasjonsvirksomhet. Norges Skogeierforbund har sitt kontor i Oslo.
Norges Skogeierforbund har et heleid datterselskapet Skogeierforbundets Servicekontor AS, som leverer tjenester til 
morselskap, skogeierandelslagene og virksomhet utenfor skogeiersamvirket.  Norges Skogeierforbund utarbeider 
også et konsolidert regnskap (konsernregnskap) med datterselskapet Skogeierforbundets Servicekontor AS.

Note 2 Regnskapsprinsipper
Følgende prinsipper er benyttet i regnskapet:
Eiendeler til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre 
eiendeler er  klassifisert som omløpsmidler. 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 når verdifallet forventes ikke å være forbigående.  Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives planmessig etter lineær metode. Varer og tjenester inntektsføres ved levering.  Inntekts-
føring av kontingenter og serviceavgift se note 3.

Datterselskap er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

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

Note 3 Kontingent / serviceavgift
Tilknyttede skogeierandelslagene betaler kontingent til medlemsorganisasjonen Norges Skogeierforbund (til interesse-
politisk arbeid), og serviceavgift for tjenester utført av Skogeierforbundets Servicekontor AS. Serviceavgift og kontingent 
er av årsmøtet fastsatt til tilsammen kr. 2,0 pr  kbm tømmer omsatt til industrielle formål.   Styret har for 2020 vedtatt at 
denne skal fordeles med 70 øre til kontingent Skogeierforbundet  og kr. 1,30 i serviceavgift til Servicekontoret.
I 2020 har andelslagene omsatt 8,3 mill kbm tømmer til industrielle formål (8,9 mill kbm i 2019).

Note 4 Abonnement og annonseinntekter
Består av annonse- og abonnementsinntekter for tidsskriftet SKOG og internett.

2020 2019 2018 2017 2016
Andelslagenes kollektivabonnement 5 476 940          5 552 967        5 419 980               5 591 340            5 291 910

144 422             159 741           161 050                  198 247               200 095

1 716 969          1 673 574        1 464 401               1 430 115            1 338 079
SUM 7 338 331          7 386 282 7 045 431 7 219 702 6 830 084

Note 5  Offentlige tilskudd til prosjekter
Norges Skogeierforbund koordinerer noen prosjekter med ekstern finansiering der utviklingsarbeidet gjennomføres
i samarbeid med andelslagene og  forskningsinstitutter.  

2020 2019 Ansvar

Landbruksdirektoratet 0 432 305                  Norges Skogeierforbund

Norsk Romsenter 0 150 000 Servicekontoret AS
SUM 0 582 305

Direkte abonnementer
Annonseinntekt

Å R S M E LD I N G  2 0 2 0

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

Skogeier Service- Skogeier- Service-
forbundet kontoret Konsernet forbundet kontoret

Trefokus 300 000         300 000   325 000   
IFFA 4 472              4 472   
CEPF - Europeisk skogeierorg 145 031          145 031   9 896                
Nordisk Brüsselkontor 115 473          115 473   121 396            
SUM 264 976          300 000         564 976   90 597   325 000   

Note 7  Lønns- og personalkostnader 

Skogeier-
forbundet Konsernet

Skogeier-
forbundet Konsernet

Lønninger / honorar 3 830 874      12 901 984         4 294 432         14 322 541   
Arbeidsgiveravgift 523 378         1 891 463           679 449            2 255 958   
Pensjonskostnader 273 962         1 262 926           435 689            1 440 918   
Personalkostnad innleid fra datterselskap 3 066 400      0   2 725 333         0   
Andre ytelser 50 484           221 498              83 324              251 192   
SUM 7 745 098   16 277 871   8 218 227   18 270 609   

Antall årsverk i 2020 har vært 2,4 i Skogeierforbundet og 12 i snitt i Skogeierforbundets Servicekontor. Til sammen  
14,4 årsverk i konsernet. Innleie av personell fra servicekontoret er ført som honorar i Skogeierforbundets regnskap.  

Ytelser til ledende personer
Lønn/honorar Pensjon Annen godgjørelse

Administrerende Direktør 1 547 287       150 522         13 057                
Styret 1 091 950       0 25 500                

Skogeierforbundet har kostnadsført kr 51.700,- for revisorhonorar 2020.  
Revisjonskostnaden er delvis inkl. mva.  Revisorkostnaden i konsernet er kr 101.550,-.

Note 8 Pensjonskostnader og pensjonsmidler
Norges Skogeierforbund har plikt til å ha tjenestepensjon etter Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Organisasjonen 
oppfyller dette krav ved  en pensjonsforsikring som dekker pensjonsforpliktelsene. 
Skogeierforbundet er ikke tilknyttet AFP-ordningen.

Note 9 Finansresultat
Finansresultatet i morselskapet utgjør: 2020 2019
       Renteinntekter 39 965               60 137
       Rentekostnader -27 633              -68 293
       Aksjeutbytte 0 0
       Gevinst ved aksjesalg 0 0
       Tap ved aksjesalg 0 0

Nedskriving av finansielle anleggsmidler (1) -500 000 0
       Andre finansinntekt / kostnader 7 229                  5 887
    SUM -480 439 -2 269

(1) Nedskriving av aksjeverdien i Din Tur AS.

Note 10  Regnskapsmessig behandling av skatt
Skogeierforbundets Servicekontor AS er en skattepliktig enhet. Skogeierforbundets Servicekontor AS har en en 
skattekostnad i 2020 på kr 124.967,-.

20192020

20192020
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Note 11 Varige driftsmidler
Norges Skogeierforbund/konsernet har følgende varige driftsmidler.

Opprinnelig 
anskaffelses-

verdi
Tilgang Avgang Tidligere avskrevet 

gjenværende 2020 Status

Arkivsystem 159 376          -                     0 -127 651 -31 725 0
Inventar 416 362          0 -416 362 0 0
SUM 575 738          -                     -                   -544 013                -31 725 0

Note 12 Skogeierforbundets datterselskaper
Eierandel i % Antall aksjer Pålydende Aksjekapital Kostpris

Skogeiernes Servicekontor AS 100 2 000   1 000   1 000 000   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   66 728   
Agrikjøp AS 20   2 000   2 000   
Din Tur AS 950   1 900 000   1 400 000   
Skogbrukets Konferansesenter 224   896 000   550 000   
SUM 2 114 728   

Note 14  Bankinnskudd / kontanter
Av innestående i Skogeierforbundet er kr 191.963,- bundet på skattetrekkskonto.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2020 er kr 186.864,-.

Note 15  Ansvarlig lån
Norges Skogeierforbund har ansvarlig lån fra skogeierandelslagene på til sammen 1,5 mill. kr.  
Lånet  (som opprinnelig var på 7,5 mill kr)  betales ned over fem år med 1,5 mill pr år.
 Lånet er rentebærende med en rente tilsvarende 6 mnd NIBOR + 0,5%. 

Note 16  Fordringer og gjeld 
Fordring på Skogeierforbundets Servicekontor er kr 2.088.105,- og gjeld er kr 5.131.805,-

Å R S M E LD I N G  2 0 2 0
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Å R S M E LD I N G  2 0 2 0
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