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INNLEDNING
2019 ble et år da det virkelig gikk opp for allmennhe-
ten, politikere og næringslivet hvor alvorlig klimaut-
fordringene er. Det var også et år da FNs klimapanel 
igjen viste hvor avgjørende skogplanting og økt bruk 
av biomasse er for å kunne begrense den globale opp-
varmingen til 1,5-2 grader. Styret konstaterer at året 
på mange måter ble det året da flere og flere innså at 
framtiden er fornybar og sirkulær. Det innebærer sto-
re muligheter for norsk skogbruk.

Total sett bidro dette til høy etterspørsel etter tøm-
mer. Avvirkningen var rekordhøy. For første gang pas-
serte avvirkningen til salg 11 mill. Samtidig foreligger 
det en rekke industriinitiativ som er viktig for å reali-
sere det grønne skiftet i Norge.

2019 ble imidlertid også året da FNs naturpanel 
dokumenterte de globale utfordringene knyttet til tap 
av natur og biologisk mangfold. Styret har merket seg 
at den globale naturkrisen brukes for å argumentere 
for vern og andre restriksjoner på skogbruket i Norge. 
Dette gjør det enda viktigere å sikre troverdigheten til 
vår miljøsertifisering og kunne vise at det biologiske 
mangfoldet i de norske skogene stadig blir større, slik 
at vi unngår unødvendig båndlegging og restriksjoner 
på skogbruket.

I januar 2019 ble regjeringen Solberg utvidet med 
Kristelig Folkeparti. Dermed gikk regjeringen fra å være 
en mindretallsregjering til å bli en flertallsregjering. 
Med en flertallsregjering er det svært krevende å en-
dre regjeringens forslag. Styret er godt fornøyd med 
at Granavolden-erklæringen inneholder viktige for-
muleringer om skog- og trenæringen, ikke minst når 
det gjelder forholdet mellom vern og det grønne skif-
tet, og næringens tilgang på virke.  

Styret understreker betydningen av å ha god dialog 
med alle politiske partier og med embetsverket, slik at 

våre synspunkter er godt kjent blant beslutningstaker-
ne. Dette gjelder enten man har en flertallsregjering 
eller en mindretallsregjering. Når denne årsmeldin-
gen skrives (februar 2020), er den politiske situasjo-
nen endret, ved at Fremskrittspartiet har gått ut av re-
gjeringen. Vi har dermed en ny mindretallsregjering, 
bestående av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. 

I løpet av 2019 skjedde det også store endringer i 
skogeiersamvirket. AT Skog og Vestskog fusjonerte, 
og det samme gjorde Glommen Skog og Mjøsen Skog. 
Totalt er det nå fire skogeiersamvirker; Glommen-
Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog og Allskog. Fusjonene 
har også medført endringer i vedtektene til Norges 
Skogeierforbund vedrørende styrerepresentasjon, slik 
at hvert skogeiersamvirke skal ha to representanter i 
Skogeierforbundets styre.  

SKOG OG KLIMA
Skogens rolle i klimakampen ble nok en gang under-
streket i FNs klimapanels spesialrapport om klima-
endringer og landarealer. Skal den globale oppvar-
mingen begrenses til 1,5 grader holder det ikke bare 
å redusere klimagassutslippene, vi må også ta landa-
realene i bruk. Skogen spiller en viktig rolle her, gjen-
nom å binde CO2 fra atmosfæren samtidig som den pro-
duserer fornybart råstoff som kan brukes til å erstatte 
fossile ressurser. Landrapporten fra klimapanelet vi-
ser hvor avgjørende skogplanting og produksjon av 
biomasse er for å nå klimamålene. I det scenariet kli-
ma- og miljøministeren mente burde legges til grunn 
da Landrapporten ble lansert, er det for eksempel for-
utsatt at det plantes skog på nye arealer tilsvarende 
størrelsen til Australia. 

Skogplanting som klimatiltak fremmes av mange 
aktører, blant annet EU, World Economic Forum, og en 

Skogens rolle i klimakampen ble nok 
en gang understreket i FNs klimapanels 

spesialrapport om klimaendringer og 
landarealer. 
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Styret mener derfor at det er viktig  
at Skogeierforbundet prioriterer  

arbeidet med å spre våre budskap  
og fakta om biologisk mangfold.
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rekke enkeltland. Norge har store arealer som er aktu-
elle for skogplanting. Tiltaket har blitt testet ut i en tre-
årig pilotfase, som ble evaluert i 2019. Konklusjonen 
fra arbeidet er at skogplanting på nye arealer er et godt 
klimatiltak, som vil gi positive effekter for skognærin-
gen. I sluttrapporten konkluderes det med at omtrent 
3 millioner dekar kan egne seg for skogreising uten å 
ha store effekter på naturmangfoldet. Til tross for de 
positive konklusjonene, ble det ikke bevilget penger til 
å videreføre tiltaket i 2020. Styret mener at Norge nå 
bør ta sin del av ansvaret for å øke det globale skoga-
realet, og satse på skogplanting som klimatiltak i tråd 
med anbefalingene gitt i sluttrapporten. 

Norges oppfølging av Parisavtalen vil skje som fel-
les gjennomføring med EU. Takket være stor innsats 
fra den nordiske og europeiske skogeierorganisasjo-
nen ble EUs regneregler for opptak og utslipp av kli-
magasser fra arealbruk og skog (LULUCF) ikke så ille 
som fryktet. Regelverket gav et handlingsrom ved im-
plementering som burde kunne gjøre det mulig å ut-
nytte avvirkningsmulighetene i Norge, uten å få bokført 
et utslipp fra skog. Skogeierforbundet sammen med 
bl.a. Verdikjeden Skog og Tre, Norges Bondelag, NHO 
og LO la et betydelig press på regjeringen   for å få den 
til å utnytte dette handlingsrommet. Styret er godt for-
nøyd med hvordan dette ble fulgt opp av regjeringen.  

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 konse-
kvenser for avvirkningen og for skognæringens bidrag 
til det grønne skiftet, og at det skal skje som frivillig 
vern. Skogeierforbundet jobber kontinuerlig for opp-
følging av Stortingets føringer og at vernet skal fore-
gå på best mulig måte for skogeierne. 

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, og Skogeierforbundet har i 2019 
jobbet aktivt opp mot vernemyndighetene for å hin-
dre at videre kartlegging skal føre til båndlegging av 
skog. Styret registrerer også kritikk fra miljøorganisa-
sjoner mot skogbruket for å tilby skog med lav verdi 
til vern. Skogeierforbundet har imidlertid god kontakt 
med vernemyndighetene rundt krav til kvalitet, og opp-
fatter at mye av det som tilbys til frivillig vern har høy 
nok verneverdi til å vernes etter naturmangfoldloven. 

Bevilgningene til skogvern ble redusert noe i 2019, 
til 444,6 millioner kroner. I 2019 ble 97 områder med et 
samlet areal på 152 km2 produktiv skog vernet gjennom 
ordningen frivillig vern av skog. Ved utgangen av 2019 

passerte man 5 prosent skogvern i Norge. Stortinget 
har satt et mål om at 10 prosent av skogen skal vernes.

SKOGBRUK OG BIOLOGISK MANGFOLD 
Styret registrerer at sterke krefter bruker mye ener-
gi på å spre et budskap om at skogbruket er en stor 
trussel mot det biologiske mangfoldet, til tross for at 
Landsskogtakseringen og Artsdatabankens rødliste-
arbeid viser at det biologiske mangfoldet i skog viser 
en positiv utvikling. Dette kan føre til unødvendige re-
striksjoner på norsk skogbruk.

Styret mener derfor at det er viktig at Skogeierforbundet 
prioriterer arbeidet med å spre våre budskap og fakta 
om biologisk mangfold, spesielt til viktige beslutnings-
takere. Vi ser at en gjennom en faglig tilnærming har 
vi mulighet for å nå fram.

Samtidig er det avgjørende å sikre troverdigheten 
til skogbrukets miljøsertifisering. Dette krever konti-
nuerlig forbedring av praksis, og at vi løpende og gjen-
nom revisjonene av standarden gjør de endringer som 
det er behov for basert på Landsskogtakseringens re-
sultater, Artsdatadatabankens rødlistearbeid, nye 
forskningsresultater og erfaringer.

KARTLEGGING AV NATUR
Styret er opptatt av at kartlegging og verdisetting av 
natur skjer på en måte som gjør at skogbruket, som 
en av de største brukerne av kunnskap om natur, kan 
ha tillit til det som registreres. Stortingets vedtak om 
å ta i bruk det verdinøytrale systemet for inndeling og 
beskrivelse av natur, Natur i Norge (NiN) i all offent-
lig finansiert kartlegging av natur, gir etter styrets me-
ning mulighet for slik tillit til registreringer på tvers 
av sektorer.  Måten NiN- systemet tas i bruk på og må-
ten resultatene verdisettets i etterkant er avgjøren-
de for tilliten. Administrasjonen har sett store faglige 
utfordringer ved måten NiN-systemet er tatt i bruk i 
Miljødirektoratets naturtypekartlegging.  Oppfølging 
av Miljødirektoratets implementering av ny metode for 
naturtypekartlegging har derfor vært en høyt priori-
tert oppgave for administrasjonen i Skogeierforbundet 
i 2019.  I 2019 ble også de første kartleggingsresulta-
tene etter miljødirektoratets nye metode for naturty-
pekartlegging publisert. Ny kartleggingsmetode og økt 
kartleggingsinnsats gjør at store arealer kommer ut 
med en verdi for biologisk mangfold.  Styret har der-
for sett behov for å klargjøre hvordan denne kunn-
skapen skal tas i bruk i skogbruket. Administrasjonen 
har utarbeidet er verktøy for å identifisere den mest 
relevante informasjonen for skogbruket i naturtype-
kartleggingsresultatene. Styret er svært tilfreds med 
hvordan administrasjonen har løst dette. 
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Styret ser behov for at administrasjonen fortsatt pri-
oriterer dialog med Miljødirektoratet med sikte på å 
oppnå en mest mulig objektiv og verdinøytral naturty-
pekartleggingsmetodikk som skogbruket kan ha tillit til. 

HÅNDTERING AV NATURFARE OG SKOGBRUK
Styret har merket seg at Norges vassdrags- og ener-
gidirektorat (NVE) som er nasjonal sektormyndighet 
innenfor temaene flom- og skredfare i senere tid har 
vist stor interesse for hvordan skog i bratt terreng kan 
fungere som vern mot ulike typer ras og skred.  NVE 
gjennomfører kartlegging av såkalte faresoner som 
er laget med utgangspunkt i en nåsituasjon, ofte med 
skog. Alternativet til skog som sikring mot ras og skred 
er ofte svært kostbare fysiske sikringstiltak.

Styret mener det er viktig at skogbruk i slike om-
råder gjennomføres på en ansvarlig måte. Samtidig 
er det viktig at det ikke legges uhensiktsmessige be-
grensninger på skogsdrift og at skogeier holdes øko-
nomisk skadesløs. 

Styret har derfor bedt administrasjonen ta initiativ 
til et arbeid med NVE og Landbruksdirektoratet for å 
se på hvordan man kan komme frem til frivillige av-
taler om spesiell forvaltning i områder der skogen har 
stor betydning for sikring mot ras og skred.

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. Styret mener der-
for at beredskapsplaner og konkrete tiltak best kan 
utarbeides i et samarbeid mellom offentlige myndig-
heter og skognæringen. 

Det har vært jobbet systematisk med skogbrannbe-
redskapen på tvers av sektorer siden Frolandsbrannen 
i 2008, det har gitt seg resultat i at vi i dag har en god 

skogbrannberedskap. Skogeierforbundet deltar i det-
te arbeidet blant annet gjennom skogbrannutvalget. 

Administrasjonen har over tid jobbet for å få på plass 
et tversektorielt utvalg som også kan jobbe med pro-
blemstillinger og tiltak knyttet til store stormskader i 
skog. Styret mener det er svært gledelig at Direktoratet 
for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), nå melder at 
et slikt utvalg vil bli nedsatt. Styret mener det er viktig at 
administrasjonen følger opp dette og sørger for at utval-
get jobber fram løsninger på de konkrete problemstillin-
ger som vil oppstå, i forkant av at det skjer en hendelse.

Styret ser med bekymring på utviklingen av bark-
billeangrepet i Sentraleuropa og vårt naboland Sverige 
de senere årene.  Styret mener det er viktig at admi-
nistrasjonen også følger opp beredskapen for storska-
la barkbilleangrep og mener dette kan ses i sammen-
heng med arbeidet med stormskadeberedskapen.  En 
god stormskade-beredskap vil adressere mange av de 
samme utfordringene som ved barkbilleangrep, blant 
annet knyttet til å få ut virke raskest mulig og sikre 
tømmerverdiene. Styret mener det også vil være vik-
tig å få på plass en god stormskade-beredskap for å 
hindre oppformering av barkbiller.

ULV
I 2017 engasjerte Skogeierforbundet seg tungt i ulvesa-
ken, noe som medvirket til at regjeringen endret rov-
viltforskriften og inkluderte paragraf 18 bokstav c. Det 
ga handlingsrom for å ta ut ulv også der beitenæringen 
i praksis er avviklet.  Det kom også tydelige føringer fra 
Stortinget om at handlingsrommet i naturmangfoldloven 
og Bernkonvensjonen skulle utnyttes slik at ulveforliket 
i Stortinget med bestandsmålet følges opp. Siden den 
gang har Rovviltnemdene i region 4 og 5 fattet tre ved-
tak om felling av ulverevir basert på den nye hjemme-
len i naturmangfoldloven. Alle de tre vedtakene har blitt 
påklaget og omgjort av Klima-og miljødepartementet. 

Styret merker seg at selv om man ikke har fått et ut-
tak som kan bringe bestanden ned på bestandsmålet, 
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har man fått tatt ut flokker innenfor ulvesonen med 
den nye hjemmelen hvert år siden 2017. Dette viser 
hvor viktig arbeidet med å få på plass hjemmelen var.  
Det er også klargjort gjennom rettsbehandling at vur-
deringer etter naturmangfoldloven 18 c i stor grad er 
basert på skjønn og at denne skjønnsutøvelsen i stor 
grad er politisk. 

I 2018 ble Naturbruksalliansen opprettet. 
Naturbruksalliansen er et samarbeid som er oppret-
tet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distrikt-
sinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre 
forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er 
i tråd med Stortingets vedtak og intensjon.

Styret mener det er viktig at administrasjonen gjør 
det klart for partene bak ulveforliket i Stortinget at den 
overprøving av rovviltnemdenes som gjøres av politisk 
ledelse i KLD  i praksis er en omkamp på bestandsmålet. 

Styret mener videre det må jobbes for å gi rovvilt-
nemdene egne utredningsressurser slik at vedtak som 
fattes er best mulig begrunnet.

SKOGPRODUKSJON
Med utgangspunkt i et faglig grunnlag fra NIBIO utar-
beidet skogeierorganisasjonene felles nasjonale råd 
for skogbehandling i et klima i endring høsten 2018. 
Samtidig ble en NIBIO-rapport om tilstand i foryngel-
sesfelt publisert.

Arbeidet med de felles rådene for skogbehandling 
og NIBIO-rapportene viste:

• Det er et generelt behov for å øke investeringene 
i foryngelse og stell av ungskog

• Det er spesielt store utfordringer knyttet til man-
glende planting etter hogst av kulturskog i kyststrøk. 
I praksis skjer det nå en nedbygging av skogressurse-
ne i disse områdene.

• Det er et spesielt stort behov for å øke 
ungskogpleieaktiviteten. 

Med utgangspunkt i den svært alvorlige situasjonen 
i kyststrøk tok Skogeierforbundet initiativ til å etable-
re et samarbeidsforum med forvaltning på flere nivå-
er og næringsaktører i kyststrøk, med mål om å for-
bedre situasjonen. Møtene i dette forumet viste hvor 
viktig det er at myndighetene og næringen setter seg 
sammen for å få en felles oppfatning av situasjonen, 

utfordringene og hvilke tiltak som kan være aktuelle 
for å snu den negative utviklingen.

Denne erkjennelsen førte til at forumet ble utvidet 
slik at det nå omfatter hele landet og skogproduksjo-
nen som helhet. I tillegg til Skogeierforbundet og an-
delslagene, deltar Norskog, Landbruks- og matdepar-
tementet, Landbruksdirektoratet og representanter for 
fylkesmennenes landbruksavdelinger i dette forumet. 

Gjennom arbeidet ønsker Skogeierforbundet å få eta-
blert en felles forståelse hos myndighetene og i nærin-
ga om målene for skogproduksjon. Arbeidet i forumet 
bør også klargjøre hvordan myndighetene kan bidra 
til å nå målene og hva næringen selv må ta ansvar for. 

Styret har tro på at et slikt samarbeidsforum vil kunne 
bidra til et felles løft rundt skogproduksjon. Skogbruket 
må selv ta mer ansvar, men næringen er også avhen-
gig av at blant annet  bevilgningene til ungskogpleie 
øker, og at myndighetene gir klarere og mer entydige 
signaler om betydningen av å plante gran i kyststrøk. 

SKOGINDUSTRIELLE RAMMEVILKÅR
Styret er opptatt av å utvikle markeder for grønne 
produkter. Sentrale virkemidler er reguleringer, pro-
duktkrav, merkeordninger og aktiv bruk av offentlige 
anskaffelser. Tilgangen på kapital er avgjørende, og 
risikoavlastning, f.eks. i form av økt bruk av garantier 
kan være et godt virkemiddel. To saker gis en grundi-
gere omtale nedenfor. 

 Biodrivstoff
I statsbudsjettet for 2020 sa regjeringen at framtidige 
økninger i omsetningskravene i hovedsak skal skje gjen-
nom å øke kravet til avansert biodrivstoff. Styret me-
ner dette er god klimapolitikk og god næringspolitikk. 

Samtidig foreslo Regjeringen at fritaket for vei-
bruksavgift over omsetningskravet skulle fjernes fra 
og med 01.01.2020. Fjerningen av avgiftsfritaket har 
flere negative konsekvenser, ikke minst vil det forster-
ke oppfatningen av at markedet for biodrivstoff er sår-
bart for politisk risiko og skiftende rammevilkår. Det 
ble mye debatt om saken, og flertallet vedtok at end-
ringen først skal gjelde fra 01.07.2020, slik at aktøre-
ne skulle få tid til å tilpasse seg regelverket. 

Styret mener det er uheldig med endringer i regelverket, 

Norges Skogeierforbund har i  
2019 jobbet spesielt med få å økt  

fokus på produksjonsforskningen  
i skogbruket.
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og viser til at det er behov for å lage en konkret plan 
for økningen av avansert biodrivstoff som tar utgangs-
punkt i målet i Granavolden-plattformen om 40% bi-
odrivstoff i 2030. Planen må sette konkrete mål for 
omsetning av avansert biodrivstoff i årene etter 2020. 

 Landbruksbygg i tre
Styret er glad for at administrasjonen har tatt initiativ 
til å få opp etterspørsel og produksjon av landbruks-
bygg i tre. Dette har resultert i at Innovasjon Norge nå 
gir ekstra støtte til landbruksbygg i tre med midler som 
kommer fra jordbruksavtalen. Hittil har driftsbygnin-
ger i landbruket i hovedsak vært bygd i stål og betong. 
Andelen som bygges i tre er i dag svært lav. Ved å sti-
mulere til at disse bygningene oppføres i tre vil man 
få en betydelig årlig klimaeffekt. 

FORSKNING OG UTVIKLING
Styret konstaterer at det de siste årene har vært en po-
sitiv utvikling i forskningsinnsatsen rettet mot skog- 
og trenæringen. Dette gjelder spesielt gjennom EU-
prosjekter og store forskerprodsjekter der næringen 
deltar, som f.eks. PRECISION-prosjektet der målet er 
få fram kunnskap som kan redusere de store tape-
ne som skyldes råte. Her er både Skogeierforbundet 

og andelslagene sterkt involvert. Det er også grunn til 
å peke at Skogeierforbundet og tre av andelslagene i 
2019 har engasjert seg for å få etablert en SFI knyttet 
til digitalisering i skogbruket (SmartForest). Fortsatt 
er det imidlertid en stor mangel på brukerstyrte pro-
sjekter støttet av Forskningsrådet, men styret legger 
til grunn at dette vil kunne bedre seg når omleggin-
gen av Skogtiltaksfondet er gjennomført og midlene 
fra dette fondet kan godkjennes som næringens bi-
drag i slike prosjekter.

Styret vil understeke betydningen av at Skogtiltaks-
fondet i tillegg til å kunne bidra til gjennomføring av 
forskningsprosjekter i samfinansiering med Forsknings-
rådet, skal bidra til gjennomføring av mindre mer prak-
tisk rettete FoU-prosjekter, helst med samfinansiering 
med Utviklingsfondet for skogbruket. Selv om en gjen-
nom Skogtiltaksfondet får realisert mange gode pro-
sjekter, må styret dessverre konstatere at vi så langt 
ikke har fått økt bevilgningene til Utviklingsfondet slik 
at det offentlige kan «matche» næringens egne midler.

Norges Skogeierforbund har i 2019 jobbet spesielt 
med få å økt fokus på produksjonsforskningen i skog-
bruket. Produksjonsforskningen, og spesielt langsik-
tige feltforsøk, har i mange år ligget i dvale, og tiden 
var nå overmoden for å få både økt oppmerksomhet 
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og bevilgninger. Denne innsatsen ga gjenklang i stats-
budsjettet for 2020, og arbeidet vil fortsette også i 
2020 når strategi for skogproduksjonsforskning fer-
digstilles. Dette skjer gjennom et samarbeid mel-
lom Norges Skogeierforbund, skogeierandelslagene, 
Norskog og NIBIO.

ANDRE GRUNNEIERSAKER
 Dødsbo

Styret mener dødsbo i landbruket er et problem for-
di eierformen hemmer ressursutnyttelse av eiendom-
men. I praksis får det ofte negative følger for drift og 
vedlikehold av eiendommen, for samarbeid med an-
dre eiere om utnytting av blant annet utmarksressur-
ser, og for kulturlandskapet i området. Saken ble tatt 
opp av Skogeierforbundet i forbindelse med behand-
ling av ny arve- og skiftelov i Stortinget våren 2019. 
Styret mener det bør innføre en frist for skifte av land-
brukseiendommer som er dødsbo, tilsvarende det de 
har i Sverige. Det var bred politisk forståelse for at noe 
burde gjøres med saken. Styret er tilfreds med at re-
gjeringen nå arbeider med å endre regelverket. 

 Standardavtaler med energiselskapene
Skogeierforbundet samarbeider med Statskog, 
Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, 
Norskog om å revidere standardavtaler mellom grunn-
eiere og nettselskaper. Styret mener det er svært vik-
tig at grunneierorganisasjonene står sammen i dette 
arbeidet, og at vi kan enes om hvilke råd grunneiere 
bør gis i slike saker. 

 Lik MVA for tilbydere av utmarkstjenester
Dagens regelverk gir fritak for merverdiavgift på salgs-
inntekter fra jakt- og fiskerettigheter for FEFO, NJFF, 
bygdeallmenninger, statsallmenninger, og annen stat-
lig grunn. Private tilbydere må betale 25% MVA. Dette 
er en konkurranseulempe for private eiere opp mot 
statlig virksomhet.. Styret mener dette er en konkur-
ranseulempe som burde fjernes. Saken er tatt opp 
gjentatte ganger, senest med Finansdepartementet 
i forbindelse med høring om NOU 2019:11 - Enklere 
merverdiavgift med én sats. 

 
SAMFERDSEL

 Bruprogram
I Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det lagt opp til 
bevilgning av 300 mill. kroner over 6 år til forsterkning 

av bruer på fylkesvegnettet. Intensjonen var å fjerne 
de viktigste flaskehalsene for tømmertransporten. Så 
langt har ikke bruprogrammet vært fulgt opp med be-
vilgninger som forutsatt, men programmet har kom-
met i gang. Styret mener det er svært viktig at myn-
dighetene følger opp de planlagte bevilgningene til 
bruprogrammet.  

 Elektrifisering av strekningen fra Hønefoss sta-
sjon til Follum 
Styret viser til at rundt 25 til 30 prosent av tømmeret 
som hogges, transporteres med tog. Tømmertransporten 
på jernbane har hatt en positiv utvikling. Det er imid-
lertid stort behov og gode muligheter for å effektivi-
sere transporten. I Nasjonal transportplan 2018-2029 
er det lagt opp til gjennomføring av mange tiltak som 
er helt eller delvis innrettet for å styrke tømmertrans-
porten på bane. 

Styret mener det er viktig å følge opp tiltakene i 
Nasjonal transportplan. Styret er tilfreds med at strek-
ningen Follum – Hønefoss stasjon nå er blitt elektrifisert. 

 Økte totalvekter for 8- og 9-akslede tømmervogntog
Skogeierforbundet har over lang tid arbeidet for å bedre 
rammevilkårene for tømmertransport i Norge, og mye 
har skjedd siden det i 2013 ble tillatt med vogntogleng-
de og totalvekt på 24 meter og 60 tonn. Samtidig med 
at totalvektene i Norge ble økt til 60 tonn, økte Finland 
sine totalvekter til 76 tonn. Senere har Sverige innført 
74 tonn. En slik økning av totalvektene som er innført 
i våre naboland forutsetter bruk av vogntog med fle-
re aksler. Derfor er det også utviklet en ny generasjon 
tømmervogntog bestående av 4-akslede tømmerbiler 
og 5-akslede tilhengere. Dette er vogntog som er godt 
tilpasset norske forhold. 

På sterke veger med ti tonn aksellast vil 9-akslede 
vogntog kunne kjøres med totalvekter opp til 74 tonn. 
Styret er tilfreds med at Stortinget har bedt Regjeringen 
om å gjennomføre en prøveordning med slike vogn-
tog. Prøveordningen vil sannsynligvis komme i gang 
i løpet av 2020. 

 Tømmerkaier
Siden ordningen med tilskudd til bygging av tømmer-
kaier ble opprettet i 2011, er det gitt tilskudd til bygging 
av 30 tømmerkaier langs hele kysten fra Drammen i 
sør-øst til Lenvik i Troms. Totale investeringer utgjør 
700 mill. kroner, og av dette har staten dekket 340 mill. 
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Skogeierforbundet har over lang tid  
arbeidet for å bedre rammevilkårene  

for tømmertransport i Norge.

FO
TO

: R
O

AR
 R

EE
 K

IR
KE

VO
LD

– 11 –



kroner. Det fleste områder begynner nå å få en god 
dekning, men fortsatt jobbes det noen nye prosjekter. 

 Skogsbilveger
De siste årene har skognæringen rettet mye opp-
merksomhet mot det offentlige vegnettet. I sum har 
samarbeidet med myndighetene om innføring av 24 
meter vogntoglengde og 60 tonn totalvekt gitt gode 
resultater. Framover vil det være nødvendig å ret-
te mer oppmerksomhet mot det private vegnettet. I 
mange områder er skogsvegnettet det svakeste led-
det i transportkjeden. I perioder med vanskelige vær-
forhold går det både på bekostning av effektivitet og 
kapasitetsutnyttelse. 

I løpet av 5-årsperioden fra 2011 til 2016 økte inves-
teringene i skogsvegnettet fra ca 120 mill. kroner per 
år til over 250 mill. kroner per år, men de siste årene 
har aktiviteten stagnert. Styret mener at det må gjøres 
et nytt løft for å bedre standarden på skogsvegnettet. 

INTERNASJONALE SAKER
 IFFA

Familieskogbrukets globale organisasjon, International 
Family Forestry Alliance (IFFA), har hatt et kreven-
de år. IFFA er en liten og sårbar organisasjon, både 
når det gjelder mennesker og økonomiske ressurser. 
Dessverre var IFFAs styreleder, Peter deMarsh, med i 
flyet som styret i Etiopia i mars 2019. Han var på veg 
til IFFAs årsmøte i Kenya. Lennart Ackzell fra LRF 
Skogsägarna har fungert som ordfører etter Peter de-
Marshs bortgang. IFFA er den eneste representanten 
familieskogbruket har for å få tilgang til internasjonale 

organisasjoner, prosesser og møter, f.eks. i FN-regi. 
Eierskap til skog og jord varierer mye, og mange be-
slutningstakere kjenner ikke til familieskogbruk og lo-
kalt 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 skogbruket. Den nye EU-kommisjonen pre-
sentert i desember 2019 en vekststrategi med tittelen 
«A European Green Deal». Strategien legger stor vekt 
på klima og miljø, og en av ambisjonene er å gjennom-
gå alt eksisterende regelverk for jord- og skogbruk for å 
se om hensyn til biodiversitet og bærekraft er gode nok. 
Styret viser til at sakene i EU vil få direkte konsekvenser 
for norsk skogbruk. Dette gjelder for eksempel forsla-
gene om bærekraftig finansiering/taxonomy, LULUCF, 
fornybardirektivet, og sirkulær økonomi/bioøkonomi. 
Styret viser til at selv om ikke alt regelverket i EU blir 
direkte gjeldende for Norge, vil ideer og forslag ofte få 
direkte konsekvenser for norsk skogbruk likevel, ved at 
norske myndigheter følger opp med tilsvarende forslag. 
Styret mener det er viktig at Skogeierforbundet følger 
disse sakene og gir innspill til norske myndigheter og 
våre nordiske og europeiske samarbeidspartnere om 
hvordan disse forslagene vil påvirke norsk skogbruk. 

 Nordisk samarbeid
De fire skogeierorganisasjonene i Sverige, Finland, 
Danmark og Norge har et godt og nyttig samarbeid, 

Norges Skogeierforbund i møte 
med den norske EU-delegasjonen. 
Fra venstre: Kaya Grjotheim, miljø- 
råd, Kjetil Tysdal, landbruksråd, 
Ellen Alfsen fra Skogeierforbundet 
og Inger-Johanne Rygh, finansråd.
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både når det gjelder nordiske og europeiske skogsa-
ker. I 2019 kontaktet den nordiske skogeierorganisa-
sjonen alle partigruppene i Nordisk Råd, og deltok på 
møter der vi ga innspill til et forslag om kraftsamling 
på nordisk nivå overfor EU i skogspørsmål. Det har i til-
legg vært stor aktivitet rundt skogsakene i EU. Sverige 
har ordførerskapet i 2019. 

 Ny representant i Brussel
I desember 2019 sa representanten til de nordiske 
skogeierorganisasjonene opp sin stilling. Meri Siljama 
har gjort en kjempejobb for det nordiske familieskog-
bruket, ikke minst i arbeidet med regelverket om opp-
tak og utslipp av klimagasser i skog (LULUCF) og bæ-
rekraftig finansiering (Taxonomy). Styret takker Meri 
Siljama for innsatsen, og ønsker henne lykke til i ny 
stilling. Arbeidet med å ansette Meris etterfølger er 
godt i gang. 

KOMMUNIKASJON
Styret mener det er viktig å ha god kontakt med be-
slutningstakere, embetsverk og andre organisasjo-
ner, slik at våre standpunkt er godt kjent. Styret er 
tilfreds med at dette arbeidet er prioritert høyt i or-
ganisasjonen, og at det jobbes systematisk og lang-
siktig med dette. 

Styret har også ønsket å få til en kommunikasjon 
rettet mot allmenheten. Derfor ble det tatt initiativ til 
bransjeinitiativet Tenk Tre, som ble lansert på Skog & 
Tre-konferansen 23. mai 2019. 

Styret er godt fornøyd med at en rekke bedrifter og 
organisasjoner på tvers av hele skog- og trenæringen 
nå har sluttet opp om initiativet, som skal vise folk flest 
at vi er en næring for framtida. Målet med prosjektet 
er at flere skal få øynene opp for at tre er en fornybar 
naturressurs som er en viktig del av klimaløsningen - 
og dermed også det grønne skiftet i Norge.

Skogeierforbundet ved Hanne Røn Arntsen er pro-
sjektleder for Tenk Tre, og kommunikasjonsdirektør 
i Moelven, Magne Vikøren, er leder av styringsgruppa. 

I prosjektets første år har det blitt etablert et eget 
nettsted for Tenk Tre (tenktre.no), og det er her alle his-
toriene som lages, bor. Siden de aller fleste ikke opp-
søker tenktre.no av seg selv, brukes ulike kanaler for 
å spre budskapene. Det første året har det særlig blitt 
lagt vekt på sosiale medier. 

Det ble gått bredt ut med historier i sosiale medier i 

Historier på  
tenktre.no  

i 2019

» Alt som kan lages av olje, 
kan også lages av tre

» Norge har en luke 
på rundt ti år

» Bedre inneklima  
på 1, 2, tre

» Lillehammer 
satser på tre

»  Kretsløpet som  
er avgjørende  

for klimaet

»  Skyskraperen  
i Brumunddal

»  Et av verdens mest 
bærekraftige skogbruk

» Møblerer verden med 
skandinavisk furu
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forkant av kommune- og fylkesvalget. Det ble lagt særlig vekt 
på historier om skolebygg og andre kommunale bygg, slik at 
kommune- og fylkespolitikere kan la seg inspirere til å fatte 
politiske vedtak som stimulerer til økt bruk av tre.

SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER
Styret mener det er strategisk viktig å skape allianser og sam-
arbeide 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
Verdikjedekjeden Skog og Tre omfatter Treindustrien, 
Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskin-entreprenør-
enes forbund, Norges Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, 
NORSKOG og Statskog. Dette samarbeidet er verdifullt når 
det er viktig at næringen signaliserer at den står sammen i 
næringspolitiske spørsmål. Transportpolitikk har vært sen-
tralt i Verdikjedens arbeid, men verdikjedesamarbeidet har 
også vært viktige i andre spørsmål som LULUCF, vern eller 
bruk av skog m.m.

 Samarbeid med andre grunneierorganisasjoner
Styret understreker betydningen av at grunneierorganisasjo-
nene står sammen i saker som gjelder grunneierspørsmål.  

Skogeierforbundet samarbeider med Norges Bondelag, 
Statskog, Opplysningsvesenets Fond, Finnmarkseiendommen, 
Norskog om relevante saker som revidering av standardkon-
trakter, tomtefeste, 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 Skattealliansen, 
har over år arbeidet for å få redusert formuesskatten for ar-
beidende kapital. Skogeierforbundet har vært medlem fra 
starten av. 

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

 Norsk Landbrukssamvirke – Bioøkonomisamarbeidet
Norsk Landbrukssamvirket har tatt initiativet til å samle en 
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rekke aktører for å sette bioøkonomi og sirkulær økonomi 
på dagsorden. Skogeierforbundet deltar i dette nettverket. 

ARRANGEMENTER
 Skog & Tre 2019

Årets viktigste møteplass for de som jobber i skog- og trenæ-
ringen, konferansen Skog & Tre, ble i 2019 arrangert for ti-
ende gang. Dette ble markert med et eget jubileumsprogram 
med konkurranser og sosialt opplegg i skogområdene uten-
for konferansehotellet på Gardermoen. 

Mye av programmet på konferansen ble viet til den  
offisielle lanseringen av bransjeprosjektet ”Tenk Tre”, noe  
som bidro til å løfte engasjementet rundt konferansen  
betydelig. 

 Arendalsuka
Norges Skogeierforbund var også i år aktiv under Arendalsuka, 
i samarbeid med AT Skog. Skogeiersamvirket hadde tre gode 
arrangementer som ga stort utbytte for tilhørerne. Det viste 
seg også å være nyttig at vi deltok på andres arrangementer 
der vi kunne få fremmet våre synspunkter. 

Tenk Tre hadde i år ikke kapasitet til å lage egne arran-
gementer, men AT Skog profilerte Tenk Tre svært godt un-
der Arendalsuka. 

 Seminar med Kommunalbanken
I samarbeid med Kommunalbanken arrangerte Skogeierforbundet 
et seminar der temaet var hvordan vi kan gjøre det mer lønn-
somt å velge klimavennlige materialer i bygg. 

ENDRINGER I ADMINISTRASJONEN
Per Skorge tiltrådte som ny administrerende direktør i Norges 
Skogeierforbund den 1. februar 2019. 

Rådgiver Erlend Grøner Krogstad sluttet i Skogeierforbundet 
1. desember 2019. Styret takker Erlend for innsatsen, og øn-
sker lykke til med nye oppgaver. 

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 presenteres derfor både regn-
skap for Skogeierforbundet og et konsolidert regnskap der 
datterselskapet er tatt med.

I Skogeierforbundet har det i 2019 vært 2,8 årsverk. 
Skogeierforbundets Servicekontor AS har hatt 13 årsverk. 
Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet i administrasjonen 
godt. Det har ikke vært ulykker eller skader. 

Det var 11 sykefraværsdager i Skogeierforbundet i 2019 I 
den samlede virksomheten har sykefraværet vært 74 dags-
verk, tilsvarende 2,6 % av total arbeidstid. Virksomheten be-
laster ikke det ytre miljøet.

Skogeierforbundets styre har en kvinneandel på 25 pro-
sent, og det er en kvinne (25 %) i organisasjonens ledergrup-
pe. Både styret og administrasjonen arbeider bevisst for å 
fremme likestilling i organisasjonen.

Skogeierforbundets regnskap for 2019 er satt opp under 
forutsetning av videre drift og med et overskudd på kr 64.852,-
. Det konsoliderte regnskap har et positivt resultat etter finans 
og skatt på kr 461.094, -. 

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 skogeieran-
delslagene i 2010. Første avdrag på 1,5 mill. ble betalt i 2017 og 
ved utgang av 2019 er resterende gjeld på 3,0 mill. kroner.  Siste 
avdrag på lånet skal etter planen betales den 22. januar 2021.      

Styret er tilfreds med at det de siste årene har blitt bygget 
opp en egenkapital gjennom god økonomistyring og kost-
nadskontroll i organisasjonen. Styret understreker at dette 
gir Skogeierforbundet forutsigbarhet og handlekraft.

Styret foreslår at årets resultat på kr 64.852, - avsettes til 
annen egenkapital.

Styret mener det er strategisk viktig å 
skape allianser og samarbeide med andre 

organisasjoner i den grad det er mulig.
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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 2019 vedtatt at 
denne skal fordeles med 70 øre til kontingent Skogeierforbundet  og kr. 1,30 i serviceavgift til Servicekontoret.
I 2019 har andelslagene omsatt 8,9 mill kbm tømmer til industrielle formål (8,7 mill kbm i 2018).

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

2019 2018 2017 2016 2015
Andelslagenes kollektivabonnement 5 552 967       5 419 980        5 591 340               5 291 910            5 925 860

159 741          161 050           198 247                  200 095               214 347

1 673 574       1 464 401        1 430 115               1 338 079            1 578 606
SUM 7 386 282        7 045 431 7 219 702 6 830 084 7 718 813

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

2019 2018 Ansvar

Landbruksdirektoratet 432 305 300 000                  Norges Skogeierforbund

Norsk Romsenter 150 000 100 000 Servicekontoret AS
SUM 582 305 400 000

Direkte abonnementer
Annonseinntekt
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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 325 000         325 000   254 000   
IFFA 9 896             9 896   -                    
CEPF - Europeisk skogeierorg 121 396         121 396   150 965            
Nordisk Brüsselkontor 90 597           90 597   99 162              
SUM 221 889         325 000         546 889   250 127   254 000   

Note 7  Lønns- og personalkostnader 

Skogeier-
forbundet Konsernet

Skogeier-
forbundet Konsernet

Lønninger / honorar 4 294 432      14 322 541         4 139 385         13 006 014   
Arbeidsgiveravgift 679 449         2 255 958           643 471            2 027 199   
Pensjonskostnader 435 689         1 440 918           428 218            1 225 009   
Personalkostnad innleid fra datterselskap 2 725 333      0   2 903 876         0   
Andre ytelser 83 324           251 192              403 171            599 150   
SUM 8 218 227   18 270 609   8 518 121   16 857 372   

Antall årsverk i 2019 har vært 2,8 i Skogeierforbundet og 13 i snitt i Skogeierforbundets Servicekontor. Til sammen  
15,8 årsverk i konsernet. Innleie av personell fra servicekontoret er ført som honorar i Skogeierforbundets regnskap.  
Skogeierforbundets honorar til styrets medlemmer utgjorde kr 834.400,- I tillegg kommer møtegodtgjørelse (tapt 
arbeids-fortjeneste) på kr 392.300,- og telefongodtgjørelse på kr 27.000,-.
Adm. dir i Norges Skogeierforbund er med i samme pensjonsordning  som øvrige ansatte. 
Skogeierforbundet har kostnadsført kr 55.220,- for revisorhonorar 2019.  
Revisjonskostnaden er delvis inkl. mva.  Revisorkostnaden i konsernet er kr 108.720,-.

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: 2019 2018

       Renteinntekter 60 137               28 157
       Rentekostnader -68 293              -84 880
       Aksjeutbytte 0 396 258
       Gevinst ved aksjesalg 0 1 063 920
       Tap ved aksjesalg 0 0
       Verdiendring markedsbaserte aksjer 0 0
       Andre finansinntekt / kostnader 5 887                  6 897
    SUM -2 269 1 410 352

Note 10  Regnskapsmessig behandling av skatt
Skogeierforbundets Servicekontor AS er en skattepliktig enhet. Skogeierforbundets Servicekontor AS har en en 
skattekostnad i 2019 på kr 115.899,-.

20182019

20182019
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Note 11 Varige driftsmidler
Norges Skogeierforbund/konsernet har følgende varige driftsmidler.

Opprinnelig 
anskaffelses-

verdi
Tilgang Avgang Tidligere avskrevet 

gjenværende 2019 Status

Arkivsystem 159 376          -                   0 -95 925 -31 726 31 725
Inventar 416 362          0 -333 097 -83 265 0
SUM 575 738          -                   -                   -429 022                -114 991 31 725               

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   1 900 000   
Skogbrukets Konferansesenter 224   896 000   550 000   
SUM 2 614 728   

Note 14  Bankinnskudd / kontanter
Av innestående i Skogeierforbundet er kr 161.046,- bundet på skattetrekkskonto.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2019 er kr 155.947,-.

Note 15  Ansvarlig lån
Norges Skogeierforbund har ansvarlig lån fra skogeierandelslagene på til sammen 3,0 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%. 

Å R S M E L D I N G  2 0 1 9
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