Årsrapport 2015

Skogeierforbundet og andelslagene
Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd,
næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene
for skogeiere og skognæringen. Skogeierforbundet er også det koordinerende
ledd og et serviceorgan for seks tilknyttede skogeierandelslag.
De seks 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 tømmerinnmåling i Norge i 2015 på 10,2 mill. m3, ble 7,6 mill. m3
- 74 % - omsatt gjennom andelslagene.
Andelslagene driver også utstrakt veiledning i faglige
spørsmål og kan ta på seg skogsdrifter for de andelseierne som ikke ønsker eller har mulighet til å
drive selv. Andelslagene er betydelige eiere
i skogindustri.
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2 752
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2 100
1 182
3 170
1 993
926
2 090
11 461
11 823

1 856
1 050
2 196
946
341
1 184
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7 098

-57
+28
+446
+107
-26
-23
+475

1000 kr
2015

1000 kr
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686 000
344 554
618 492
303 973
99 499
337 248
2 389 345

721 562
353 600
507 993
270 500
62 333
356 773
2 433 345

I kolonner med tall fra 2014 er Havass lagt inn sammen med Glommen og Sogn & Fjordane lagt inn sammen med Vestskog.
Dette for å få sammenlignbare størrelser for de fusjonerte selskapene.
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Noe nådd – mye igjen
Hilsen fra Olav A. Veum, styreleder

løpet av de siste årene snudd en negativ økonomisk situasjon til et solid

2015 ble et bra år på mange måter for

økonomisk fundament som sikrer økt

det norske skogeiersamvirket. Vi viser

aktivitet for norske skogeiere. Vi opp-

stor evne til omstilling. Vi har utvik-

når konkrete resultater som både

ling mellom andelslagene. Skogeier-

bidrar til å sikre skogeiernes rettighe-

samvirkets markedsandel øker. Vi

ter og bidrar til næringens lønnsom-

fikk en sterk vekst i den generelle akti-

het. Viktige gjennomslag i skattespørs-

viteten. Både hogst og planting går opp

mål, færre begrensninger ved skogs-

– det er gledelig.

bilvegbygging og ny tomtefestelov er

Paradokset i utviklingen er at vi

bare noen få eksempler. I årsmelding-

stadig eksporterer mer tømmer ut av

en som følger kan du lese mer om de

landet. Norge er nå en stor eksportør

konkrete resultatene som er nådd.

av tømmer til et internasjonalt mar-

Høydepunkter i løpet av året:
Strukturendringer i skogeiersamvirket.
Tomtefesteloven ble endret til fordel for
grunneier, som følge av dommen i den
Europeiske menneskerettsdomstol.
Klimameldingen var tydelig på skogens rolle.
En aktiv bruk av skogens ressurser er viktig
for å få til lavutslippssamfunnet.
Fortsatt fritak for gevinstbeskatning ved salg
av landbrukseiendom innad i familien.

Ved inngangen til 2016 har en syste-

ked i våre naboland og i Europa. Nor-

matisk kostnadsreduksjon i forbundet

ske skogeiere har evnet å finne løs-

sammen med økte inntekter gjennom

Redusert skattesats ved salg av landbrukseiendom ut av familien.

ninger etter en dramatisk industridød

økt aktivitet i skogen muliggjort ster-

Treprogrammet videreføres.

innenlands. Men det er ingen optimal

kere satsing på flere felt. Vi skal styr-

situasjon. Prisnivået på massevirke

ke innsatsen for skogeiers råderett og

har gått kraftig ned. Dette påvirker

vi skal sikre skogens rolle i det grønne

lønnsomheten og evnen til langsiktige

skiftet. Ikke minst skal vi som næring

investeringer i skogen. Mest alvorlig

bli mer synlig. Det er noen av våre pri-

er imidlertid denne utviklingen for

oriteringer inn i 2016.

nasjonen Norge. Samfunnet går glipp

Jeg vil si vi har oppnådd en god del

av store inntekter og sysselsetting. Det

– men har mye igjen. Vi må ha ambi-

bør være en stor oppgave for oss alle,

sjoner. Skognæringen i Norge er viktig

myndighetene inkludert, at vi i større

og kan bli viktigere. Norske skogeiere

grad klarer å bruke mer av tømmeret

har mye å være stolte av – men flere

innenlands i framtiden.

må høre vår historie. Skogeierforbun-

Som styreleder er det likevel til-

det skal fortsette sitt arbeid for den

fredsstillende å konstatere at arbeidet

norske skogeier med uforminsket

i Skogeierforbundet går godt. Vi har i

kraft.
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Bedre rammevilkår for biodrivstoff.
Tilnærmet hele riksvegnettet er nå åpnet for
vogntog med 60 tonns totalvekt.
Statens Vegvesen vil gjennomgå alle bruer
på fylkesvegnettet.
Prinsipielt gjennomslag for bedre kartlegging
av naturverdiene i Norge (NIN-systemet).
Skogeierforbundet har flyttet inn i nye
lokaler og redusert kostnadene. Røde tall er
snudd til svarte.
Skogeierforbundet har rekruttert to nye
medarbeidere.

Norges grønne gull
Behovet for å redusere klimagassutslippene og å styrke landets langsiktige verdiskapingsevne er viet mye
oppmerksomhet i det politiske ordskifte i 2015. En viktig oppgave for
Norges Skogeierforbund er å synliggjøre skogens rolle i dette.

typen ordninger en anerkjennelse som stryker

Hilsen fra Erik Lahnstein,
administrerende direktør

objektive kriterier og være etterprøvbar. Dette vil

arbeidet med å øke skogsvegutbyggingen ytterligere.
Som årsmeldingen viser har Norges Skogeierforbund i 2015 fått gjennomslag i mange saker som
har betydning for økonomien til hver enkelt skogeier. Det er også grunn til å glede seg over at det er
blitt faglig og politisk tilslutning til et nytt system
for Naturkartlegging i norsk natur (NiN 2.0) som
vil sikre at miljøkartleggingen skal foregå etter
bli et viktig redskap i arbeidet for å unngå begrenseringer i skogeiers virksomhet som ikke er viktig

Den nasjonale strategien for skog og trenæringen
som ble lagt frem i januar 2015, viser at det er mulig

for å sikre det biologiske mangfoldet.
Den brede tilslutningen fra grunnplanet til

å firedoble omsetningen i verdikjeden. Tiltak knyt-

sammenslåing og samarbeid mellom andelslag er et

tet til skogens verdikjede kan bidra til å redusere

uttrykk for at skogeierne er klare for tøffe grep for

klimagassutslippene med minst 20 prosent av de

å kutte kostnader og bygge mer slagkraftige struk-

nasjonale utslippene.

turer. En god dialog mellom ansatte og tillitsvalgte

At myndighetene nå yter tilskudd til gjødsling

i de ulike andelslagene og mellom andelslag og for-

av skog og til planting av skog på gjengroingsarea-

bundet sentralt er viktig for å sikre interessene til

ler bidrar ikke bare til å binde mer CO2, det gir

norske skogeiere best mulig.

også mer aktivitet i skogen og økt lønnsomhet for

Samarbeid og samhold styrker lønnsomhet og
gjennomslag!
Boeing

den enkelte skogeier. Samtidig innebærer denne

Skogeierforbundet
har lykkes med å få
etablert et betydelig
marked for biodrivstoff i Norge gjennom
økt omsetningspåbud
og endringer i veibruksavgiften.
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Styret erfarer at det ofte er klokt å samarbeide med andre aktører for å styrke gjennomslagskraften i sakene. Skogeierforbundet driver utstrakt alliansebygging og har blant annet etablert en
treårig samarbeidsavtale med Norskog og Statskog for å finansiere og samordne aktiviteter av felles interesse for norske skogeiere. Vi samarbeider også med de andre aktørene i verdikjeden, og med andre aktører når det er hensiktsmessig.

Året 2015 har vært preget av overordnede debatter om det
grønne skiftet, skog og klima og hva vi skal leve av etter oljen.
Det er ikke mulig å få til en overgang til lavutslippssamfunnet
uten en økt bruk av biomasse fra skogen. Den politiske situasjonen, med en regjering i mindretall, gjør det mulig å påvirke politikkutformingen i større grad enn tidligere.

Skogens rolle i klimasammenheng har vært et

Styret er fornøyd med at regjeringen følger opp de signaler som
ble gitt i klimaforliket om å satse på planting av skog på nye

prioritert arbeidsområde for Skogeierforbun-

arealer, tettere planting, gjødsling og planteforedling.

det i hele 2015.

Transport

FNs klimapanels 5. hovedrapport viser tydelig at det ikke er

Arbeidet med bedrede rammebetingelser på transportområdet

mulig å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til

har vært høyt prioritert i 2015. Styret er tilfreds med at vi nå ser

2 grader uten å mobilisere mer biomasse som kan erstatte fos-

resultatene av innsatsen. Transport vil fortsatt være en priori-

sil energi og klimabelastende produkter. I regjeringens siste

tert arbeidsoppgave framover. Se også tema-artikkel om trans-

klimamelding ble dette fulgt opp gjennom tydelige signaler om

port i årsmeldinga.

at regjeringen vil jobbe for økt avvirkning, økt bruk trevirke

Industri

og økt skogproduksjon/CO2-opptak.

Skogeierforbundet har også i 2015 lagt mye vekt på å opprett-

Skogeierforbundet er fornøyd med at det ved Stortingets
behandling av klimameldingen ble gitt et klart signal om at en

holde og forsterke den politiske forståelsen av behovet for å

ny internasjonal avtale må stimulere til et aktivt skogbruk. Sty-

vitalisere norsk skogindustri gjennom nyetableringer og forny-

ret vil understreke at det er avgjørende at dette nå lojalt følges

ing av eksisterende industri, spesielt med tanke på massevirke-

opp i forhandlingene med EU om felles utslippsforpliktelser.

forbrukende industri. For norske skogeiere er det avgjørende å
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nors øremerkete skogmidler også skal kunne brukes i modne bedrifter, er generelt sett positivt mottatt. Foreløpig har
vi imidlertid ikke fått det nødvendige gjennomslaget i regjeringen for disse forslagene. Styret mener dette må være en
prioritert oppgave for Norges Skogeierforbund i 2016.

Skog og biologisk mangfold
I 2015 fikk Norges Skogeierforbund etter mange års
arbeid gjennomslag for at dagens skjønnspregete kartlegging
av naturtyper nå skal avløses av NiN-systemet (Natur i Norge). Dette er et vitenskapelig basert system som vil gi en
etterprøvbar kartlegging av naturtyper. Dagens naturtypekartlegging har vært preget av uakseptabel dårlig kvalitet,
noe som har påført skogbruket betydelige kostnader. Styret
mener at det nå må settes av de midler som er nødvendig for
å få gjennomført kartlegging etter det nye systemet i løpet av
5 år.
Både naturindeksen og norsk rødliste for arter ble lansert
høsten 2015. Begge viser en positiv utvikling for det biologiske mangfoldet i skog. Skogindeksen økte, mens et betydelig
antall skoglevende arter har fått nedgradert sin truethetskategori på rødlista. Dette viser at det miljøløft næringen har
gjort, har gitt resultater. Styret registrerer også at de prosjekter Skogeierforbundet har initiert for å dokumentere
utviklingen, har gjort det umulig for «artsekspertene» å
benekte den positive utviklingen.
Styret finner likevel grunn til å reagere negativt på hvordan både naturvernmyndighetene og naturvernorganisasjonen misbruker naturindeksen og rødlista. Med det valg som
unngå at en på sikt blir avhengig av eksport av massevirke.

er gjort av referansetilstand er skogindeksen dømt til å bli lav.

Styret er fornøyd med at Skogeierforbundet har lykkes med å få

Så lenge 60 % av alle arter i Norge er knyttet til skogen, vil nød-

etablert et betydelig marked for biodrivstoff i Norge gjennom

vendigvis også antallet rødlistearter i skog bli større enn i

økt omsetningspåbud og endringer i veibruksavgiften. Hoved-

andre økosystemer. Verken indekstallet eller det faktum at det

utfordringen er nå å få etablert en lønnsom verdikjede for 2.

er flest rødlistearter i skog, sier noe om situasjonen og utvik-

generasjons biodrivstoff basert på trevirke i Norge.

lingen for det biologiske mangfoldet i skog.

Det er imidlertid fortsatt sagtømmeret som skaper størst verdi-

I siste statsråd i 2015 fremmet regjeringen en egen Stortings-

er. Økt bruk av trevirke er viktig for skogbruket. Styret er glad

melding om naturmangfold. Meldingen beskriver tilstanden og

for at Stortinget, ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016,

utviklingen av det biologiske mangfoldet i skog på en mer

sa nei til å fjerne bevilgningen til Skogbasert innovasjonspro-

objektiv måte enn det Klima- og miljødepartementet har gjort

gram (Treprogrammet).

tidligere. Det er imidlertid ikke tatt hensyn verken til dette eller

Det er stort behov for kapital i skogindustrien. Motforestil-

de konkrete tiltakene skogbruket gjennomfører når departe-

linger mot vårt forslag om at skogfondsmidler skulle kunne

mentet vurderer behovet for økt båndlegging av skogarealer,

benyttes til investeringer i skogindustrien, førte til at Skogeier-

bl.a. gjennom mer bruk av systemet med prioriterte arter og

forbundet høsten 2015 fremmet et nytt forslag som innebærer

utvalgte naturtyper. Styret finner det også sterkt beklagelig at

en mulighet for skattefri omplassering av skogkapital til indus-

det i meldingen ikke er noen ambisjon om en landsdekkende

trikapital. Dette forslaget innebærer at skogeier får anledning

NiN-kartlegging og at det signaliseres at «all eldre skog som

til å sette av inntil 30 % av tømmerets bruttoverdi i et nasjonalt

potensielt er aktuell for vern» skal kartlegges. Det siste minner

eller regionalt investeringsfond som skal investere i norsk

om de bruttolistene en opererte med i tvangsvernets tid. De har

skogindustri. Både dette forslaget, og vårt forslag om at Investi-

ingen plass innenfor konseptet frivillig vern av skog.
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Frivillig vern av skog

forslag fra Skogeierforbundet var blant annet å sette en tids-

Frivillig vern av skog har nå pågått siden 2003 i et nært samar-

grense for hvor lenge dødsbo kan eie landbrukseiendom, for-

beid mellom miljømyndighetene og Norges Skogeierforbund.

enkle regelverket rundt mindre eiendomstransaksjoner og

Styret er fornøyd med at vern av skog kan foregå uten konflik-

stramme opp praksisen rundt jordlovens §12. Sak om priskon-

ter og at samarbeidet med Miljødirektoratet bidrar til ryddig

trollen ble først avgjort av Stortinget i 2016.

saksbehandling som gjør at berørte skogeiere er fornøyd med

Utmark

verneprosessen.
I 2015 ble det vernet 75 områder med et produktivt skogareal

I 2015 kom landbrukets gründermelding, kalt «Garden som res-

på til sammen 174.000 dekar. Ni av områdene er frivillig vern av

surs». Skogeierforbundet har i den forbindelse tatt opp en rekke

skogområder i Oslomarka. Fra frivillig vern av skog startet opp

saker som kan bidra til økt verdiskaping på gårdene, blant

er det nå vernet 300 områder med et samlet produktivt skogare-

annet utvidelse av jakttida for elg, like regler for alle tilbydere

al på ca. 600.000 dekar. Ordningen har til nå bidratt til vern av

av utmarkstjenester når det gjelder merverdiavgift, motorferd-

ca. 0,7 % av det produktive skogarealet, som etter Landsskogta-

sel i utmark og næringsutvikling i vernede områder.

seringen nå er ca. 86 mill. dekar. Etter Klima- og miljødeparte-

Skogeierforbundet har også, i samarbeid med en rekke andre

mentets oversikt pr desember 2015 er ca. 2,9 % av det produk-

organisasjoner, utarbeidet en brosjyre om de nye bestem-

tive skogarealet vernet i form av naturreservater og nasjonal-

melsene i friluftsloven, som trådte i kraft i 2012. Reglene har

parker.

gjort det enda lettere for folk å komme seg ut i skog og mark,

Etter Landsskogtakseringen har vi ca. 35 mill. dekar upro-

men samtidig har gitt de grunneierbaserte næringene noen eks-

duktiv skogsmark. Ca. 6,7 % av dette arealet er vernet i naturre-

tra utfordringer. Målet med brosjyren er å informere om disse

servater og nasjonalparker. Sum vernet skogsmark (produk-

bestemmelsene i friluftsloven.
Forvaltning av ulv skaper store utfordringer for de som

tivt og uproduktivt) er ved utgangen av 2015 ca. 4,0 %.

lever i ulvesonen. Skogeierforbundet har, sammen med flere

Konsesjonslov og priskontroll

andre organisasjoner, kommet med krav til regjeringen om

Endringer i konsesjonsloven var på høring fram til januar 2015.

hvordan ulveforvaltningen bør endres. Reduksjon av ulvebe-

Skogeierforbundet hadde en grundig behandling av saken høs-

standen, mulighet for å ta ut hele familier, lokal involvering og

ten 2014, der hele skogeiersamvirket var sterkt involvert. Styret

kompensasjonsordninger var noen av kravene.

i Skogeierforbundet konkluderte med at konsesjonsloven bør
opprettholdes. Den private eiendomsretten er en grunnleg-

Skatt

gende verdi for norske skogeiere. Samtidig er det en legitim

Skogeierforbundet har engasjert seg i en rekke skattesaker.

samfunnsinteresse å sikre at naturressursene blir brukt på best

Skogeierforbundet er medlem i Alliansen for norsk, privat eier-

mulig måte. Norge har gjort store anstrengelser for å beholde

skap, som ble etablert i 2008. Formålet er å få fjernet formues-

naturressurser på samfunnets hånd når det gjelder olje, kraft

skatten på næringsrelatert (arbeidende) kapital. I 2015 kom alli-

og mineraler. Skogeierforbundet mener det er riktig at man

ansen med et revidert forslag. I korte trekk går det ut på at man

også har en viss grad av reguleringer for ressursen areal.

skiller ut bolig, bil, hytte (såkalte realaktiva) og anser resten for

Skogeierforbundet mente videre at priskontrollen kan

å være arbeidende kapital. Forslaget vil bli behandlet våren

avskaffes for rene skogeiendommer. Boplikten bør videreføres,

2016 i forbindelse med skattereformen.

men man kan se nærmere på om det bør gjøres justeringer i

I statsbudsjettet for 2016 lå det flere viktige skatteforslag. Regje-

dagens lovverk. Skogeierforbundet hadde også flere andre for-

ringen foreslo å innføre skatteplikt for overdragelse av land-

slag som vi mener vil bidra til økt omsetning av landbrukseien-

brukseiendom innad i familien på 25%. Slike overdragelser har

dommer. Økt omsetning av landbrukseiendommer var en

hittil vært skattefrie. Samtidig foreslo de å senke gevinstbeskat-

hovedbegrunnelse for regjeringens forslag om å oppheve konse-

ningen ved salg av landbrukseiendom ut av familien fra person-

sjonsloven, og Skogeierforbundet mente derfor det var viktig å

beskatning til kapitalskattnivå, altså 25%. Skogeierforbundet

belyse andre tiltak som kunne føre til dette. Det viktigste tilta-

var sterkt imot å innføre gevinstbeskatning ved generasjons-

ket for å øke omsetningen ville være å fjerne all gevinstbeskat-

skifter. KRF og Venstre tok tidlig standpunkt mot dette forsla-

ning ved salg av landbrukseiendom ut av familien. I forbindelse

get, og fikk heldigvis stoppet forslaget i budsjettforliket. Skog-

med statsbudsjettet for 2016, foreslo regjeringen å redusere den-

eierforbundet var glad for at regjeringen ville redusere skatte-

ne beskatningen til kapitalskattnivå (i 2016 er det 25%). Skog-

satsen på salg ut av familien, og dette forslaget ble også vedtatt.
Regjeringen foreslo også å endre grensen for når skog skal

eierforbundet mener dette er et godt tiltak, som vil bidra
betraktelig til økt omsetning av landbrukseiendommer. Andre
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Det felles oppropet om færre ulv i Norge overleveres statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet. Fra venstre mot
høyre ser vi: Nils Solberg i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Anne G. Delphin i Norskog, Olav A. Veum i Norges Skogeierforbud og John Deighan Hanssen fra Utmarkskommunenes Sammenslutning. Foto: Åsmund Lang
meter årlig tilvekst (husbehovsskog). Heretter skal skatteret-

forbund tok derfor et initiativ overfor Konkurransetilsynet,

tens alminnelige prinsipper gjelde. Endringene vil i særlig grad

som resulterte i at det ble arrangert et felles seminar der man

berører eiendommer med 100-200 kubikkmeter tilvekst i året.

belyste relevante problemstillinger.

Inntekt fra skog som ikke anses som virksomhet, skal beskattes
med 25%. Gjennomsnittsligningen faller dermed bort for disse
eiendommene. Skattedirektoratet kom med veiledende ret-

Revidert Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem er godkjent
Det norske PEFC skogsertifiseringssystemet har vært igjennom en grundig revisjonsprosess bestående av en nasjonal pro-

ningslinjer om saken i mars 2016.

Konferansen Skog og Tre
Skog og Tre er næringens største konferanse, og samlet i år 380
deltakere. Landbruksministeren og flere stortingsrepresentanter deltok på konferansen. Det var stor bredde i temaene som
ble tatt opp på konferansen. Styret er godt fornøyd med at konferansen har blitt næringens store møteplass, med et godt faglig
innhold.

Konkurranselovgivningen:
I forbindelse med fusjonsplanene i skogeiersamvirket, har det
vært debatt rundt konkurranselovgivningen. Norges Skogeier-
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sess med utarbeidelse av reviderte standarder og deretter en

forbund og et heleid datterselskap Skogeierforbundets Service-

prosess med internasjonal godkjenning. I midten av januar 2016

kontor AS. Skillet er gjort for å klargjøre skatte- og avgiftsmes-

ble det reviderte systemet formelt godkjent av PEFC Council,

sig virksomhet.
Arbeidsmessig sees virksomheten som en enhet, men den er

og de reviderte standardene trer i kraft fra 1. februar 2016.
Skogeierforbundet og andelslagene har deltatt aktivt i revi-

atskilt regnskapsmessig. Det presenteres derfor både regnskap

sjonsarbeidet både gjennom deltakelse i arbeidskomiteen og

for Skogeierforbundet og et konsolidert regnskap der dattersel-

gjennom egne samlinger for å avklare samvirkets syn på de uli-

skapet er tatt med.

ke kravpunktene. I kraft av å inneha sekretariatet for PEFC

I Skogeierforbundet har det i 2015 vært 3 årsverk. Skogeier-

Norge har Skogeierforbundet også hatt en sentral rolle i den

forbundets Servicekontor AS har hatt 10 årsverk. Etter styrets

avsluttende prosessen med internasjonal godkjenning.

oppfatning er arbeidsmiljøet i administrasjonen godt. Det har

Den reviderte skogstandarden er i all hovedsak en viderefø-

ikke vært ulykker eller skader.
To medarbeidere har gått av med pensjon og to nye er ansatt

ring av dagens standard med endringer basert på ny kunnskap,

i løpet av 2015.

erfaringer knyttet til praktisk bruk av standarden og avvei-

Det var 26 sykefraværsdager i Skogeierforbundet i 2015 til-

ninger mellom ulike interesser. Styret i Norges Skogeierforbund er fornøyd med at den reviderte standarden, som balanse-

svarende 4 %. I den samlede virksomheten har sykefraværet

rer de forskjellige hensynene på en god og troverdig måte, nå er

vært 85 dagsverk, tilsvarende 3,6 % av total arbeidstid. Virk-

godkjent.

somheten belaster ikke det ytre miljøet.

Internasjonalt samarbeid:

ret og administrasjonen arbeider bevisst for å fremme likestil-

Skogeierforbundet har et tett samarbeid med de andre nordiske

ling i organisasjonen.

Det er én kvinne i Skogeierforbundets ledergruppe. Både sty-

skogeierorganisasjonene. Vi deltar også i Den europeiske skog-

Skogeierforbundets regnskap for 2015 er satt opp under for-

eierorganisasjonen (CEPF). Det er en rekke saker på internasjo-

utsetning av videre drift og med et overskudd på kr 1.269.813,-.

nalt nivå som berører norsk skogbruk og som kan få direkte

Det konsoliderte regnskap har et positivt resultat etter finans

konsekvens for rammevilkårene våre.

på kr 2.080.285,-.

Skogeierforbundet har sekretariatet for Det internasjonale

Organisasjonens bemanning er i løpet av 10 år halvert og en

familieskogbrukes (IFFA). IFFA har fått midler fra FNs matva-

rekke andre kostnadsreduserende tiltak er iverksatt. Resulta-

reorganisasjon (FAO) for å bidra til å fremme og bygge familie-

tet i 2015 er da også positivt for første gang på mange år. Man

skogbruket og organiseringen av det på nasjonalt og internasjo-

har vært igjennom en krevende periode, men driften er nå kom-

nalt nivå. I oktober 2015 ble det holdt et internasjonalt seminar i

met inn på et riktig spor og målet om positiv egenkapital er

Oslo i regi av IFFA, der deltakerne delte erfaringer som gjaldt

innen rekkevidde i løpet av kort tid.

organisering av skogeierorganisasjonene og rammebetingelser
for skogbruket.

Det ble i 2016 vedtatt at Skogeierforbundet skal starte på nedbetaling av lånet på 7,5 mill kroner fra Skogeierandelslagene
med minimum 1 mil. kroner i året, fra og med 2017.

Administrasjon og økonomi

Styret foreslår at årets resultat på kr 2.080.285,- føres mot

Skogeierforbundets administrasjon er delt i Norges Skogeier-

udekket tap.

Oslo 12. 02 2016

Olav Veum
styreleder

Eilif Due

Halvor L. Brosvik

Terje Uggen

Egil Magnar Stubsjøen

Knut Aas

nestleder
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Olav Breivik

Tomtefesteloven ble i juni 2015 endret til gunst for bortfester som en følge av dommen i Den europeiske menneskerettsdomstol.
strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons første

Tomtefeste

tilleggsprotokoll artikkel 1-1 (heretter omtalt som EMK P1-1)
og krenket bortfesters vern av eiendomsretten.
EMD mente at § 33 representerte et uforholdsmessig inngrep
i klagernes eiendomsrett, og dermed et brudd på EMK P1-1 om

Tomtefesteloven har vært gjenstand for en rekke lovendringer

”fair balance” (rettferdig balanse) mellom bortfesters eiendoms-

opp gjennom årene. En av lovendringene ga fester rett til å få

rett og festers interesser.

forlenget festeavtalen på samme vilkår som tidligere når feste-

Domstolen mente at selve utformingen av tomtefestelovens

avtalen var utløpt. Skogeierforbundet ønsket å få prøvd lovlig-

§ 33 var problematisk, og bestemmelsen måtte altså endres for å

heten av denne bestemmelsen. Skogeierforbundet ga økono-

bringes i samsvar med Norges folkerettslige prinsipper (EMK)

misk støtte til at en sak om dette kunne bli prøvd i det norske

igjen.

rettssystemet. Saken (omtalt som Lindheim-saken) gikk helt

En forbedring av bortfesters situasjon medførte nødvendig-

til Høyesterett, der bortfester tapte. Skogeierforbundet mente

vis belastninger på festers hånd. Verdifordelingen mellom

det var verdt å prøve saken for Den europeiske menneskeretts-

bortfester og fester var etter EMDs syn feil, og derfor måtte

domstol (EMD). EMD aksepterte saken, og Norge ble i 2012

denne situasjonen endres til fordel for bortfester. Våren 2015

dømt i EMD. Domstolen mente at tomtefestelovens § 33 var i

behandlet Stortinget forslag til lovendringer i tomtefesteloven.
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festeavgiften kun justeres i tråd med konsumprisindeksen.
Adgangen til å kreve regulert festeavgift gjelder først når festeavtalen går ut/har gått ut. Det er ikke adgang til å regulere
festeavgiften på denne måten mens festeavtalen løper, med
unntak for festeavtaler med tomteverdiklausul som kan reguleres en gang etter 1.1. 2002.
Festeavgiften settes til 2,5 % av råtomtverdien. Det settes et
øvre tak for hvor høy festeavgiften kan være pr. dekar. Festeavgiften skal ikke kunne utgjøre mer enn ca. 11 000 kr i dag (9000
kr fra 1.1.2002, justert med KPI). Dette betyr at dersom råtomtverdien er på mer enn 440 000 kroner, vil taket sette en stopper
for å kreve høyere beløp i festeavgift.
Det er viktig å være klar over følgende frister:
Bortfester må kreve å forhøye festeavgiften etter tomteverdi
innen en bestemt frist – innen tre år etter forlengelse av
avtalen. Oversittes fristen, har toget gått for å regulere festeavgiften etter tomteverdi. Da blir det bare (som vanlig) KPI-justering.
For avtaler som allerede er forlenget, skal fristen for å
kreve regulering (også kalt engangsløft) være 1. januar
2018.
Dersom forskjellen mellom dagens festeavgift og ny festeavgift etter engangsløftet blir mer enn 8000 kroner, skal bortfester
ikke kunne kreve den delen av den nye festeavgiften som overstiger dette beløpet (altså eksisterende avgift + 8000) før fra 1.
januar 2017.
Det gjelder også særregler for om ny eller gammel festeavgift
skal legges til grunn for innløsningssum.
Skogeierforbundet, Bondelaget og Norskog foreslo følgende
endringer i regjeringens forslag:
Ny mulighet etter 30 år til å kreve regulering av festeavgift. Dersom det ikke settes ett nytt tidspunkt for når festeavgiften kan reguleres, kan verdiutviklingen for tomter og
det som betales i festeavgift bli så forskjellig at det igjen
oppstår ubalanse etter EMK P1-1. Dette bør lovgiver unngå ved å sette et tidspunkt for når ny regulering skal skje.
Lovforslaget omfattet følgende situasjoner:

Prosentsatsen bør ikke fastsettes i lov, men følge av det

Festeavtaler som går ut, og fester krever å forlenge avtalen

alminnelige rentenivået til enhver tid. Det kan skje ved at

Festeavtaler som allerede er blitt forlenget etter at § 33 ble

domstolene fastsetter avkastningsrenten slik praksis er i

vedtatt i 2004

dag, eventuelt fastsettes i forskrift slik at den følger mar-

Følgende områder ble det ikke foreslått endringer i: Fester
kan fortsatt kreve innløsning etter at det har gått 30 år av feste-

kedsrenten til enhver tid.
Punkt 1 – ny regulering etter 30 år – ble vedtatt av Stortinget.

tiden. Fester har deretter nye muligheter for å kreve innløsning

Punkt 2 ble ikke vedtatt. Rentesatsen ble dessuten senket til 2

hver gang det har gått to år til (bolighus) eller ti år (fritidsbo-

prosent.

lig). Innløsning kan også kreves når avtalt festetid er ute. Fes-

Styret i Skogeierforbundet mener det er grunn til å være til-

ters rett til forlengelse av kontrakten etter gjeldende lov legges

freds med resultatet i Stortinget. Det er på grunn av Skogeier-

til grunn også framover. Det var ikke diskusjonstema på Stor-

forbundets mangeårige innsats og besluttsomhet at saken kom
til behandling i Den europeiske menneskerettskommisjon, og at

tinget. Landbruksunntaket videreføres.

Stortinget dermed måtte foreta endringer i tomtefesteloven.

Nærmere om lovforslaget:

Bortfester stilling er blitt bedret som følge av dette. Det er dess-

Ved forlengelse av festeavtale kan bortfester kreve å få regu-

uten stor grunn til å være tilfreds med at Stortinget fulgte opp

lert festeavgiften en gang ut fra råtomtverdi. Deretter skal

ett av våre forslag til forbedringer.
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Rapport om tilstanden på norske veier overleveres av administrerende direktør Erik Lahnstein (til venstre) og rådgiver Dag Skjølaas
(til høyre) til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Transport

er på fylkesvegnettet. Derfor er det forventet at mer av fylkesvegnettet blir oppskrevet til 60 tonn i 2016.

Innføringen av 24 meter vogntoglengde og 60 tonn totalvekt har

Det arbeidet som er gjennomført med kontroll av bruer og

tatt tid, men andelen offentlige veger som kan trafikkeres med

administrativ oppskriving av vegnettet har avdekket behov for

60 tonns tømmervogntog har økt hvert år siden prinsippavgjø-

forsterkning eller utskifting av gamle og svake bruer på fylkes-

relsen om å tillatte 24 meters vogntoglengde og 60 tonns total-

vegnettet. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for

vekt ble tatt høsten 2013. De viktigste endringene som skjedde i

2016 arbeidet Skogeierforbundet derfor for å få etablert et bru-

2015 var at av store deler av riksvegnettet på Vestlandet, i Trøn-

program. Målsettingen med et slikt program vil være å sette fyl-

delag og i Nord-Norge ble oppskrevet. Tabell 1 viser andel riks-

keskommunene bedre i stand til å fjerne flaskehalser på sitt

veger som var åpne for 24 meter og 60 tonn etter de to vegliste-

vegnett. Selv om det ikke lyktes å få etablert et bruprogram for

revisjonene i 2015.

2016, møtte vi stor forståelse for saken. Skogeierforbundet fortsetter arbeidet for å få etablert et bruprogram.
Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 vil legge
rammer for utvikling av offentlige veger og jernbane i årene
framover. Gjennom 2015 gjennomførte Skogeierforbundet et
prosjekt for å utarbeide skognæringens innspill til Jernbaneverkets godsstrategi. Godsstrategien vil inngå i Nasjonal transportplan. Arbeidet skognæringens innspill til NTP ble gjennomført i samarbeid med andelslag og andre aktører i verdikjeden,

Tabell 1 Andel riksveger som er åpne for 24 meter og 60 tonn.

og i god kontakt med Jernbaneverket. Endelig innspill blir overSå langt har arbeidet med fylkesvegnettet vært innrettet mot
administrativ oppskriving. I mange fylker er det gjort et omfat-

levert Jernbaneverket i februar 2016.
Styret er fornøyd med at vi nå ser resultatene av innsatsen

tende arbeid både fra myndighetenes og fra næringens side.

Skogeierforbundet har gjort på transportområdet. Transport vil

Sommeren 2015 besluttet Vegdirektoratet å gjennomgå alle bru-

fortsatt være en prioritert arbeidsoppgave framover.
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Andelslagenes styreledere og Representasjon pr. 31.12.2015
Skogeierforbundets styre 2015 Norges Bondelag
Olav Veum

Rep.sk.medl.

Leder: Olav A. Veum, AT Skog

Ola Veum

Styreleder

Nestleder: Eilif Due, Allskog

Olav Breivik

Styremedlem

Styremedlemmer: Olav Breivik, Viken Skog

Bengt Drageset

Styremedlem

Skogtiltaksfondet

Egil Magnar Stubsjøen, Glommen Skog

Utviklingsfondet for skogbruk

Nils Bøhn

Styremedlem

Terje Uggen, Mjøsen Skog

Skogbrukets Verdiskapingsfond

Nils Bøhn

styremedlem

Halvor L. Brosvik, Vestskog

Landbrukets Sikringsradio A/S

Halvor Brosvik

Styreleder

Dag Skjølaas

Styremedlem

Olav Sletbakk

Styremedlem

Erik Dahl

Styremedlem

Bjørn Nevold

Styremedlem

Olav Veum

Styreleder

Ole Bakke

Styremedlem

Knut Aas, AT Skog
Norsk Virkesmåling
Rolf Th. Holm fra Havass satt i styret frem til fusjonen med
Glommen høsten 2014.
Andelslagenes nestledere er personlige varamedlemmer
til Skogeierforbundets styre.

Skogbrukets Landsforening

Skogbrukets Kursinsitutt

Dag H. Sandbakken Styremedlem
Olav Bjella

Styremedlem

Skogbrukets Konferansesenter A/S

Rolf Th. Holm

Styremedlem

TreFokus

Egil M. Stubsjøen

Styremedlem

Erik Lahnstein

Styremedlem

Eilif Due

Styreleder

Tresenteret i Trondheim

Aasmund Bunkholt Styremedlem
Norske Lakseelver

Gudbrand Gulsvik Styremedlem

The Confederation of European
Forest Owners (CEPF)

Olav Veum

Styremedlem

PEFC-Norge

Olav Veum

Styreleder

Inatur

Øyvind Wang

Styremedlem

DinTur AS

Øyvind Wang

Styremedlem

Skogdata

Anders R. Øynes

Styreleder

Karin Hokstad

Styremedlem

Thorvald Grini

Styremedlem
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Årsregnskap

Resultatregnskap 2015

DRIFTSINNTEKTER

Skogeierforbundet

Samlet NSF
+ Servicektr

Skogeierforbundet

Samlet NSF
+ Servicektr

2015

2015

2014

2014

Note

Kontingent / serviceavgift

3

5 302 149

15 148 995

5 432 201

15 582 418

Abonnements- og annonseinntekter

4

7 718 813

7 718 813

8 097 441

8 097 441

Konferanseinntekter
Honorarinntekter og andre salgsinntekter
Honorar mor/datter

0

0

0

0

134 924

5 115 670

87 607

4 465 181

524 400

Prosjektbidrag fra skogbrukets fond

5

Andre tilskudd prosjekter
Andre driftsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER

1 962 900

1 522 098

1 722 098

2 663 400

2 859 900

516 000

757 607

1 353 673

1 353 673

277 043

282 896

300 913

385 139

15 995 427

30 746 079

19 898 134

32 743 751

3 415 489

3 415 489

3 188 118

3 188 118

32 504

39 994

21 798

36 923

DRIFTSKOSTNADER
«Variable kostnader «SKOG»»
Info-matriell/profilannonser

6

Driftsandel andre organisasjoner
Kjøp av andre fremmede tjenester

153 356

594 916

335 488

1 281 818

2 076 903

5 991 407

4 366 629

7 344 304

7/8

6 321 127

10 600 252

6 823 658

11 217 805

Arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader

7

1 347 850

2 970 858

1 792 917

3 390 701

Andre personalkostnader

7

Lønn- og honorar

Kontorkostnader
Andre administrasjonskostnader
Reise- og møteutgifter

36 233

437 622

441 816

489 377

651 588

3 204 461

1 029 541

3 426 635

73 619

135 887

85 762

127 266

858 653

1 283 221

1 125 125

1 359 568

Konferansekostnader
Bevilget bidrag og gaver

0

0

0

0

3 366

21 873

475 914

487 531

11

Avskrivning
Tap
DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

9

Finansresultat

0

223 654

0

140 000

3 878

29 994

40 120

40 120

14 974 566

28 949 628

19 726 886

32 530 166

1 020 859

1 796 445

171 248

213 585

248 954

283 840

-342 020

-303 665

0

0

Ekstraordinære poster

0

RESULTAT FØR SKATTER

1 269 813

2 080 285

-170 772

-90 080

0

0

0

0

1 269 813

2 080 285

-170 772

-90 080

10

Skatter
ÅRSRESULTAT
Forslag til disponering
Belastet/avsatt til Opptjent egenkapital
Udekket tap

1 269 813

-170 772

SUM

1 269 813

-170 772
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Balanse 31.12.2015
EIENDELER

Varige driftsmidler
Kontorutstyr / inventar
Biler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper
Investeringer i andre aksjer og andeler
Langsiktig utlån
Pensjonsmidler
Sum anleggsmidler

Samlet NSF
+ Servicektr.

Skogeierforbundet

Samlet NSF
+ Servicektr.

2015

2015

2014

2014

Note

11
11

0
0

12
13
2

Omløpsmidler
Kundefordringer
Mellomværende med skogeierandelslagene
Mellomværende mor/datter
Andre kortsiktige fordringer
Omløpsaksjer
Forskuddsbetalte kostnader
Bankinnskudd, kontanter o. l.
14
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital
Pensjonsfond
Årets resultat
Sum egenkapital

Skogeierforbundet

0
0

561 527
0

2 000 000
3 017 808
267 000
0
5 284 808

754 235
0
0
0
3 017 808
297 000
0
4 069 043

2 000 000
3 017 808
267 000
0
5 284 808

0
3 017 808
375 927
0
3 955 262

49 833
449 254
651 291
175 750
0
0
2 547 544
3 873 672
9 158 480

143 418
1 236 562
0
213 323
0
0
4 765 548
6 358 851
10 427 894

109 492
315 721
-1 161 705
52 728
1 343 535
0
821 544
1 481 315
6 766 123

307 388
1 015 500
62
53 310
1 343 535
26 439
1 876 784
4 623 018
8 578 280

-2 218 827

-3 571 710

-2 048 057

1 269 813
-949 014

2 080 283
-1 491 427

-170 770
-2 218 827

-3 481 634
0
-90 079
-3 571 713

7 500 000
0

7 500 000
0

7 500 000
0

7 500 000
0

0
526 924
417 762
962 807
700 000
2 607 493
9 158 480

0
763 142
1 194 891
1 717 276
744 009
4 419 318
10 427 894

0
586 921
570 446
327 582
0
1 484 949
6 766 123

0
2 341 767
1 186 971
1 077 244
44 009
4 649 991
8 578 278

2

15
2

Ansvarlig lån
Pensjonsforpliktelser
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig lån
Leverandør gjeld
Skyldig offentlige avgifter o. l.
Påløpne kostnader/forskuddsbet inntekter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Oslo 12. 02 2016

Olav Veum
styreleder

Eilif Due

Halvor L. Brosvik

Terje Uggen

Egil Magnar Stubsjøen

Knut Aas

nestleder
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