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Rekordår i skogen

I 2021 ble det solgt hele 11,5 millioner kubikkmeter 
tømmer til industriformål og eksport. Det er 11,7 
prosent mer enn året før, og også mer enn det 
forrige rekordåret i 2019 som endte på rundt 11 
millioner kubikkmeter. Tømmereksporten utgjorde 
3,9 millioner kubikkmeter, hvorav 46 prosent var 
sagtømmer. 

Gjennom skogeiersamvirkene med datterselskaper 
er det avvirket 9,6 millioner kubikkmeter tømmer i 
2021. Dette gir en markedsandel på 83,5 prosent. 

Tømmerprisen tok seg opp igjen i 2021 og økte med 
17 prosent gjennom året. Gjennomsnittsprisen per 
kubikkmeter lå på 440 kroner. Veksten i tømmerprisene 

skyldes økt etterspørsel etter trelast både i Norge 
og internasjonalt. Skogbruket har dermed vært en 
av næringene som har hatt størst markedsoppgang 
i et år som var sterkt preget av koronapandemien. 
Prisveksten på tømmer er likevel lav sammenlignet 
med prisveksten videre i verdikjeden. Styret mener 
et svært godt resultat i industrien i større grad også 
burde kommet skogbruket til gode.

Selv om prisene vil variere noe fra år til år, er det 
likevel en grunnleggende økt vekst i etterspørselen 
etter tre- og trevarebaserte produkter. En viktig driver 
i dette markedet er trevirkets betydning for å redusere 
utslippene i byggesektoren ved å erstatte oljebaserte 
produkter. 

Administretrende direktør Per 
Skorge og styreleder Heidi 
Hemstad. Hemstad tok over 
rollen som styre leder etter 
Olav Veum under årsmøtet i 
Skogeierforbundet i mai 2021. 
Foto: Marius Lippestad.
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Utfordringer og muligheter

Den store og økende eksporten av tømmer viser at 
investeringene i norsk tre- og treforedlingsindustri er 
for lave. Å eksportere sagtømmer til det internasjonale 
markedet gir liten verdiskaping nasjonalt, men 
eksport er i mangel av etterspørsel fra norsk industri 
en nødvendig avsetningskanal for skogbruket. 
Eksporten utgjorde hele 34 prosent av hogstvolumet. 
Det betyr at hver tredje tømmerstokk ble eksportert. 
Styret mener derfor at det haster med å legge til rette 
for økte investeringer i skogindustrien og i den øvrige 
fastlandsindustrien.

Industrien foredlet 69,4 prosent av alt hogd tømmer 
i Norge i fjor, en økning på 0,8 prosent fra 2020. Det 

er en svak, men positiv økning. Målet er å forsterke 
denne veksten fremover slik at foredlingen utgjør et 
volum tilsvarende den årlige hogsten.

Skogbruket har stor oppslutning blant folk flest, men 
det er også krefter som ønsker en kraftig begrensning 
av aktiviteten i skogen. Et bærekraftig skogbruk blir 
satt opp mot vern av natur. En positiv utvikling i det 
biologiske mangfoldet i skogen og skogens betydning 
i klimakampen er, i tillegg til verdiskaping og 
arbeidsplasser, viktige argumenter for næringen. Det 
er selvsagt av avgjørende betydning at FNs klimapanel 
er tydelige på at skogen må brukes mer aktivt dersom 
en skal nå klimamålene.

Skognæringen skaper arbeidsplasser i 9 av 10 
kommuner, og norsk råstoff bør i langt større grad 
foredles i Norge. Foto: Tenk Tre.
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Bærekraftig 
skogbruk

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 engasjementet 
kan tilskrives oppmerksomheten FNs naturpanel 
(IPBES) sin første hovedrapport har fått. Rapporten 
viser at store deler av jordas overflate er påført 
omfattende endringer fra mennesker, med negative 
påvirkning på biologisk mangfold globalt. Rapporten 
tegner et dystert bilde av fremtiden på jorda dersom 
utviklingen fortsetter som før. Det blir imidlertid 
direkte feil når denne rapporten brukes som bevis 
for at det står dårlig til med artsmangfoldet i skogen i 
Norge og som grunnlag for krav om nye restriksjoner 
på skogbruket. 

Landsskogtakseringen viser en positiv utvikling i så 
å si alle viktige livsmiljøer for artene i skogen. I 2021 
kom ny nasjonal rødliste for arter, som også viser en 
positiv utvikling for de truede skoglevende artene 
på lista. Til tross for at utviklingen i Norge går riktig 
vei, er styret bekymret for utviklingen internasjonalt. 
I EU jobbes det med ulike virkemidler for å styrke 
ivaretagelsen av biologisk mangfold. Dette vil kunne 
begrense mulighetene for å drive skogbruk. I 2022 
fremforhandles en ny global naturavtale som norske 
myndigheter har signalisert at vi skal slutte oss til. 

Styret er opptatt av at skogbruket i Norge skal ta 
kunnskapsbaserte hensyn til biologisk mangfold. 
Både tilstanden og utfordringer for det biologiske 
mangfoldet vil variere mye fra land til land – også 
innen EU og Europa.  For å få treffsikre tiltak det derfor 
helt avgjørende at disse utvikles nasjonalt. Styret 
mener det er svært viktig at internasjonale avtaler og 

Skogen i Norge fortsetter å legge på seg 
for hvert år, og det biologiske mangfoldet 
utvikler seg positivt. Skogbrukets syste
matiske miljøarbeid vil bli ytterligere 
forsterket gjennom den pågående revi
sjonen av Norsk PEFC Skogstandard.

bestemmelser ikke gir uhensiktsmessige restriksjoner 
på det bærekraftige norske skogbruket. 

Det økende engasjementet for miljø får også 
konsekvenser for politikk og myndighetsutøvelse 
nasjonalt. På oppdrag fra Klima- og miljødeparte-
mentet leverte en gruppe eksperter på bevarings-
biologi en rapport om økologisk tilstand i skog. Basert 
på 13 indikatorer, deriblant mengden døde trær og 
antall store rovdyr, gis skogen en tilstand på 0,42 målt 
på en skala fra 0-1, hvor 1 er en teoretisk skogtilstand 
uten påvirkning av mennesker eller forvaltning av dyr. 
I den samme rapporten definerer ekspertene et mål 
for «god økologisk tilstand» til den gitte verdien 0,6. 
Styret mener at det ikke er faglig grunnlag for å sette 
slike terskelverdier. Vurdering av hvordan tilstanden 
bør være innebærer avveining av mange interesser, 
deriblant muligheten for å drive skogbruk og bruke 
skogens råstoff i det grønne skifte. Mål for tilstand 
i skog er derfor ikke et rent faglig spørsmål, men et 
politisk spørsmål. 

Nasjonal rødliste for arter er en oversikt over arter 
som etter egendefinerte kriterier vurderes til å ha 
en risiko for å forsvinne fra Norge. Mange av artene 
på den norske rødlista er der fordi de i Norge er i 
utkanten av sitt utbredelsesområde. Det er derfor 
svært få arter på den norske rødlista som er rødlistet 
på den globale rødlista. Styret mener det er viktig at 
administrasjonen bidrar aktivt i å opplyse om hva en 
nasjonal rødliste er og hvordan den bør brukes.  

I arbeidet med rødlista for arter er det også eksperter 
som står for vurderingene. Utviklingen på rødlista for 
2021 var positiv, men viste ikke like stor fremgang 

Simon Thorsdal, Nils Bøhn og Hans Asbjørn K. 
Sørlie på befaring i Oslo kommunes skoger hvor 
de driver med selektiv hogst. Foto: Ida Aarø
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måte - og å forsyne verden med fornybart råstoff. Det 
kan også få positiv markedsmessig betydning for 
norsk sertifisert skogråstoff. 

FSC  
Det ble oppnådd enighet og søkt om internasjonal 
godkjenning av en norsk FSC-standard i februar. 
FSC internasjonalt hadde imidlertid mange og svært 
detaljerte krav om endringer i standarden. Det 
har derfor vært brukt mye ressurser på å gjøre de 
endringene i standarden som er nødvendige for å få 
den godkjent uten å endre det materielle innholdet i 
større grad enn nødvendig. Standarden er nå godkjent 
med krav om enkelte endringer som må gjøres før den 
kan tre i kraft. Dette forventes å skje i løpet av våren 
2022.  

KARTLEGGING AV NATUR 
Det er viktig at kartlegging og verdisetting av natur skjer 
på en mest mulig objektiv måte slik at alle aktørene 
som bruker dataene har tillit til systemene. Stortinget 
har vedtatt å ta i bruk det verdinøytrale systemet for 
inndeling og beskrivelse av natur, Natur i Norge (NiN), 
i all offentlig finansiert kartlegging. Styret mener det 
er store faglige utfordringer ved måten NiN-systemet 
er tatt i bruk i Miljødirektoratets naturtypekartlegging 
og mener metodikken som er utviklet ikke er i tråd 
med Stortingets intensjon om verdinøytralitet.

Erfaringer fra de senere årene viser også at det er  liten 
vilje til å samkjøre Miljødirektoratets kart legginger 
med skogbrukets miljøregistreringer. Dette gir unød-
vendig dobbelkartlegging og uforutsigbarhet for 

som ved forrige vurdering i 2015. For de aller fleste 
arter på rødlista har man ikke målinger av utvikling 
i populasjon, vurderingene er derfor ofte basert på 
indirekte utvikling, som utvikling i leveområder 
og bruk av ekspertskjønn. Styret merker seg at 
det er et misforhold mellom den dokumenterte 
og markante økningen i viktige leveområder for 
sjeldne og truede skoglevende arter og utviklingen 
i rødlistekategorisering for de samme artene. Ut ifra 
begrunnelsene i rødlistingen kan det se ut til at frykt 
for nedgang i areal med naturskog vektes tyngre i 
vurderingen enn faktisk økning i leveområder for 
artene. Styret mener det er viktig at administrasjonen 
bidrar til å få på plass kunnskap som kan redusere slik 
usikkerhet. 

Skogeierforbundet er en viktig pådriver for å 
få på plass fakta om skogen og utvikling for det 
biologiske mangfoldet. Styret mener det er viktig 
at administrasjonen prioriterer arbeidet med 
å fremskaffe kunnskap, spre våre budskap og 
fakta om biologisk mangfold, slik at vi unngår 
uhensiktsmessige restriksjoner nasjonalt blant annet 
ved implementeringen av ny global naturavtale.

REVISJON AV PEFC SKOGSTANDARD 
I Norge er så å si alt skogbruk er miljøsertifisert. 
Skogbrukets miljøsertifisering og troverdigheten 
til denne er avgjørende for tilliten til at vi driver 
et bærekraftig skogbruk. Norske skogeiere har 
grunn til å være stolte av miljøarbeidet som gjøres 
gjennom miljøsertifiseringen – og de resultater det 
har gitt. Å bevare troverdigheten til miljøsertifisering 
krever kontinuerlig forbedring av praksis, og 
gjennom revisjonene hvert femte år gjøres det 
løpende endringer som det faglig sett er behov for. 
Endringene er basert på Landsskogtakseringens 
resultater, Artsdatadatabankens rødlistearbeid, nye 
forskningsresultater og erfaringer. 

I 2020 startet arbeidet med revisjonen av PEFC 
Skogstandard. Revisjonsarbeidet har historisk bred 
oppslutning blant organisasjoner som blant annet 
representerer skogbruk, industri, miljø, friluftsliv og 
klima. Arbeidet med å oppnå en omforent standard 
til internasjonal godkjenning er nå i en avsluttende 
fase. Styret mener dette arbeidet er av svært stor 
betydning da standarden ligger til grunn for tilnærmet 
alt skogbruk i Norge. Den brede sammensetningen av 
arbeidsgruppen har gitt krevende, men konstruktive 
diskusjoner om avveining av ulike interesser i et 
bærekraftig skogbruk. En bred oppslutning kan bidra 
til å skape større aksept for de avveininger som må 
gjøres for å forvalte skogressursene på en bærekraftig 

Gjennom prosjektet Tenk Tre er det satt opp en rekke 
skiltstier rundt om i landet. Målet er å informere folk flest 
om hvordan vi driver et bærekraftig skogbruk. Foto Ida 
Aarø.
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skogeierne. Det vil derfor være en viktig  oppgave for 
Skogeierforbundet også i 2022 å følge opp kartleg-
gingsarbeidet.

Skogeierforbundet registrerer en stor økning i 
private kartleggingsinitiativ, ofte konsentrert til noen 
geografiske områder. I kjølvannet av registreringene 
har det kommet krav fra Naturvernforbundet om 
vern av større skogområder. Dette er en arbeidsmåte 
som er svært konfliktskapende. Styret mener det er 
avgjørende at en slik praksis imøtegås med faglige 
argumenter slik at dette ikke blir en ny metode for å 
begrense et bærekraftig skogbruk.  

FRIVILLIG VERN AV SKOG
Ved utgangen av 2021 var 5,2 prosent av den norske 
skogen vernet etter at 57 nye områder ble vedtatt 
vernet frivillig gjennom året. Totalt ble det utbetalt 210 
millioner kroner i erstatning til de berørte skogeierne. 
Styret registrerer en økende interesse blant skogeiere 
for å tilby skog gjennom ordningen frivillig vern. På 
tross av dette mener styret at det er flere utfordringer 
som legger press på ordningen. Blant annet har økt 
intensitet av kartlegginger de siste årene gjort arbeidet 
med frivillig vern krevende i enkelte områder. 

For å følge opp formuleringen i Granavoldenplatt-
formen om at skogvernet skal gjennomføres med 
minst mulige konsekvenser for avvirkningen og 
skognæringens bidrag til det grønne skiftet, fikk 
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet i 2021 
et oppdrag om å utrede hvordan dette skulle tas 
inn i vernearbeidet. Skogeierforbundet deltok med 
skriftlige og muntlige innspill underveis i prosessen, 

og styret opplever at vi i stor grad har blitt lyttet til. Fra 
2022 skal næringsmessige konsekvenser vurderes 
og avveies mot verneverdi for samtlige områder som 
tilbys til vern. 

Bevilgningen til skogvern ble et tema under årets 
budsjettforhandlinger. På tross av uenigheter rundt 
størrelsen på bevilgningen, registrerer styret at det 
er bred enighet rundt ordningen med frivillig vern av 
skog blant de politiske partiene. 

Skogen er helt avgjørende for å dekke befolkningens 
behov for materialer, energi, emballasje, papir og en 
rekke andre produkter. Alle omgir vi oss med – og 
bruker daglig – trebaserte produkter. Tømmeret skaper 
samtidig grunnlag for en betydelig verdiskaping og 
sysselsetting i industrien og er den klart viktigste 
kilden til den enkelte skogeiers inntekt fra skogen. 
Uten økt tilgang og bruk av trevirke vil det bli svært 
krevende å løse klimautfordringen og realisere det 
grønne skiftet. 

Det er likevel en økende interesse for mulighetene for 
betaling for andre økosystemtjenester enn tømmer 
internasjonalt, ikke minst i Europa. Dette skyldes blant 
annet at de store barkbilleangrepene i Mellom-Europa 
har gjort det enda viktigere enn tidligere for europeiske 
skogeiere å få betalt for andre økosystemtjenester enn 
tømmer. Vi ser også at EUs arbeid med bærekraftig 
finans vil kunne skape et større marked for salg av 
økosystemtjenester.

I Norge ser vi økende krav fra samfunnet om at 
skogbruket skal levere økosystemtjenester, men det 
er lite søkelys på at skogeierne skal få betalt for det. 
Praktiseringen av grunnlovens § 105, gir mulighet 
for å innføre betydelige råderettsinnskrenkninger 
uten økonomisk kompensasjon. Myndighetene tenker 
derfor i stor grad på restriksjoner uten betaling. 
I norsk forvaltningspraksis er derfor betaling før 
økosystemtjenester noe fremmed, selv om enn del 
tilskuddsordninger i prinsippet kan ses på som slik 
betaling. 

I tillegg til tilskuddsordninger, har vi allerede 
etablert frivillig vern som må ses som betaling for en 
økosystemtjeneste. Skogeierforbundet jobber også 
konkret for å få gjennomslag for å få betalt for spesiell 
forvaltning av skog som beskytter mot ras og skred. Det 
finnes imidlertid en rekke andre økosystemtjenester 
som kan selges. Det er mest nærliggende å tenke på 
er klima/karbonlagring, men en kan også tenke seg 
spesiell forvaltning av konkrete arealer for å levere 
økosystemtjenester knyttet til biologisk mangfold, 

Ida Aarø har ansvaret for ordningen med frivillig 
vern fra Skogeierforbundets side. Foto: Hanne Røn 
Arntsen
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friluftsliv, kultur minner /kulturlandskap, vassdrag 
med mer. Man kan også se for seg etablering av nye 
tilskuddsordninger og styrking av eksisterende 
ordninger. Både det offentlige (stat/kommuner) og 
private selskaper og personer, er mulige kjøpere av 
produkter.

Styret mener det er viktig at norske skogeiere i økende 
grad får betalt for å levere økosystemtjenester. Det er 
ikke den enkelte skogeier som gjennom restriksjoner 
skal betale for økosystemtjenester som går utover de 
krav som bør kunne stilles til en lønnsom, bærekraftig 
bruk av skogen. 

HÅNDTERING AV NATURFARE OG SKOGBRUK 
Styret har merket seg at Norges vassdrags- og 
energidirektorat (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 sektormyndighet for flom- og skredfare, 
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. I noen 
områder vil den samfunnsøkonomiske betydningen 
av å bevare skogens sikringsfunksjon langt overstige 
tømmerverdien. Styret er opptatt av at skogbruk i slike 
områder må drives på en ansvarlig måte. Samtidig 
mener styret at samfunnet må erstatte de tap skogeier 
har som en følge av begrensninger på skogsdrift. 

NVE og Landbruksmyndighetene har i 2021 utredet 
mulig regulering av skogsdrift i slike områder. 
Skogeierforbundet har tatt initiativ til en dialog 
med NVE og Landbruksdirektoratet med konkrete 
forslag til hvordan man kan inngå spesielle avtaler 
for forvaltning av skog som tjener som sikring mot 
bosetting og kritisk infrastruktur. Dette som et 
alternativ til lovregulering. Alternativet vil bli vurdert i 
den pågående utredningen som er forventet ferdigstilt 
tidlig i 2022. 

Styret er fornøyd med at administrasjonen har 
fått inkludert «frivillige avtaler» som et alternativ 
i utredningen. Styret mener det er viktig at 
administrasjonen følger opp utredningen og 
behandlingen av denne i 2022. 

BEREDSKAP FOR HENDELSER I SKOG  
Styret mener store hendelser i skog som skogbrann, 
innsektsangrep og stormskader vil få konsekvenser 
for mange samfunnsfunksjoner. Administrasjonen 
har derfor over lengre tid jobbet for få på plass 
beredskapsplaner i samarbeid med offentlige 

myndigheter. Det har resultert i at både Justis 
-og beredskapsdepartementet og Landbruks- og 
matdepartementet har beskrevet behov for slike planer 
i sine respektive stortingsmeldinger de senere årene. 
Stortinget har også gitt et anmodningsvedtak om at 
slike planer skal komme på plass. I 2021 er arbeidet 
med beredskapsplaner for store barkbilleangrep 
igangsatt. Styret mener det er viktig at vi følger opp 
beredskapen for storskala barkbilleangrep og mener 
dette kan ses i sammenheng med arbeidet med 
stormskadeberedskapen.  

Skogeierforbundet har etterlyst et tverrsektorielt 
utvalg som kan jobbe med problemstillinger og tiltak 
knyttet til slike spørsmål. Styret er glad for at Justis- 
og beredskapsdepartementet har gitt Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) klarsignal 
for at et slikt utvalg vil bli nedsatt. Opprettelsen av 
utvalget har beklageligvis ikke kommet på plass 
grunnet uenighet mellom departementene om hvem 
som har eierskap til slike hendelser i ulike faser. 

Behovet for beredskapsplaner for storm ble 
aktualisert 19. november 2021. Stormen som ikke har 
fått navn, førte til vindfelling av om lag 1,5 millioner 
kubikkmeter skog i indre deler av Østlandet fra Tokke 
i sør til Øyer i nord. Enkeltkommuner er spesielt hardt 
rammet med vindfelt volum tilsvarende mer enn 
tre års normal avvirkning. De først ukene gikk mye 
av skogbrukets ressurser til å bistå i gjenåpning av 
kritisk infrastruktur. Opprydningsarbeidet i skogen 
er ved utgangen av 2021 godt i gang. Gode værforhold 
har til nå gitt gunstige forhold. Samtidig regner 
skognæringen med at store volum ikke vil bli tatt ut, 
da opprydding mange steder vil være et tapsprosjekt. 
Hvor mye som ikke blir ryddet, er i stor grad avhengig 
av offentlig virkemiddelbruk. Administrasjonen 
har derfor tatt opp behovet for virkemidler med 
Landbruks- og matminister, Sandra Borch. Konkret har 
administrasjonen etterspurt friske tilskuddsmidler 
til opprydding av vindfall med liten eller negativ 
tømmerverdi. Landbruks- og matministeren stilte 
seg positiv til å bidra. Ministeren lovet også fortgang 
i prosessen med å etablere et stormskadeutvalg. 
Landbruksdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide 
en tilskuddsordning som forventes å komme på plass 
tidlig i 2022. 
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Enkelte områder, som her på Moen ved Begna bruk, 
ble svært hardt rammet av stormen i november 2021. 
Foto: Martin Bordewich Strøm
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Politikk og  
rammebetingelser 

Inntektene til skogbruket kommer i all hovedsak 
fra markedet. Likevel er midler over statsbudsjettet 
viktige for å stimulere skogbruket til å levere tjenester 
som bidrar til fremtidig velferdsutvikling og miljø. 
Et eksempel på dette er midler til skogkultur og 
planting. Disse tiltakene gir en samfunnsgevinst 
som langt overstiger budsjettinnsatsen. Styret mener 
det er problematisk at disse begrensede midlene 
gjentatte ganger angripes og omdisponeres for å løse 
akutte problemer. En slik politikk går ut over den 
løpende investeringen i skogen og svekker fremtidens 
ressursgrunnlag. Styret understreker betydningen 
av at akutte kriser må løses gjennom bevilgninger 
av ekstraordinære midler og ikke gjennom å svekke 
midler til den løpende investeringen i skogressursen.

SKOG OG KLIMA
Styret registrerer at Solberg-regjeringens klima-
plan, som ble lagt frem i januar, innebar en klar 
annerkjennelse av skogens rolle i klimasammenheng. 
Det er spesielt positivt at det legges stor vekt på tiltak 
som kan øke CO2-opptaket i skogen på lang sikt og at 
ungskogpleie og råtebekjempelse vurderes som gode 
klimatiltak. Styret hadde derfor klare forventninger 
om at dette skulle følges opp gjennom styrking av 
tilskuddsmidlene til eksisterende og nye klimatiltak 
i skog over statsbudsjettet. Forslaget om kutt i 
bevilgningene til skog på ni millioner kroner var derfor 
en stor skuffelse.

Etter budsjettforhandlingene endte den nye regje-
ringen opp med å styrke innsatsen med ti millio-
ner kroner sammenlignet med budsjettforslaget fra 
 Solberg-regjeringen, noe styret betrakter som en for-
siktig, men god start for en mer aktiv bruk av skogen 
i klimakampen. Dette er imidlertid langt fra nok til å 
utløse det betydelige potensialet til å øke opptaket i den 
norske skogen. 

SKOGPLANTING VÅREN 2021 
Koronasituasjonen og de strenge innreise restrik-
sjonene førte til store problemer for vår plantingen i 
2021. I normalår blir skogplantingen i stor grad utført 
av velorganisert og erfaren utenlandsk arbeidskraft. 
Da denne arbeidskraften i hovedsak ikke ble til-

gjengelig sto en overfor en stor utfordring: Hvordan 
får vi de bestilte og produserte plantene i jorda? 

Basert på et ekstraordinært tilskudd på 1,50 kroner per 
plante og en formidabel innsats i skogeiersamvirkene 
for å få gjennomført vår plantingen ved hjelp av norsk 
arbeidskraft og egeninnsats fra skogeierne, lyktes 
man over all forventning. Omtrent 90 prosent av de 
bestilte plantene ble satt i jorda. Organisasjonens 
offensive satsing på å rekruttere norsk arbeidskraft 
og få plantene i jorda ble en positiv omdømmesak for 
skogbruket.

Det ekstraordinære tilskuddet ble finansiert gjennom 
nye friske midler i revidert nasjonal budsjett. Styret er 
svært fornøyd med at Skogeierforbundet lyktes med 
å få dette på plass. Selv om en samlet opposisjon på 
Stortinget tidligere på våren hadde pålagt regjeringen 

Mange ungdommer fikk seg sommerjobb med å 
plante skog. Foto: Silje Ludvigsen, Glommen Mjøsen 
Skog
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å bevilge midler til et ekstraordinært tilskudd på 1,50 
kroner per plante, foreslo regjeringen et tilskudd på 
1,20 kroner per plante som skulle finansieres ved 
omdisponering av eksisterende skogbruksmidler. 
I budsjettforliket med Fremskrittspartiet (Frp) om 
revidert nasjonalbudsjett måtte imidlertid regjeringen 
bøye seg for det stortingsflertallet tidligere hadde 
pålagt dem.

STORTINGSVALGET 
Skogbruket er som alle andre næringer avhengig 
av politisk fastsatte rammebetingelser. Det gjelder 
både i primærskogbruket og i foredlingskjeden for 
tømmer. Næringen har sterk støtte i alle de store 
partiene. Det ble satt inn betydelige ressurser på å 
påvirke partiprogrammene til samtlige partier og 
deretter regjeringserklæringen. Hurdalsplattformen 
til Arbeiderpartiet og Senterpartiet er en god 
programerklæring på skogbruk. Et par eksempler på 
dette kan være:

«Ein meir offensiv politikk for skogindustrien er 
god næringspolitikk, god distriktspolitikk og god 
klimapolitikk. Ein aktiv skogpolitikk er òg ei jordnær, 
konkret og billig klimaløysing, som regjeringa vil 

satse på.»

«Regjeringa vil: «Auke satsinga på skogsbilvegnettet 
for å tilpasse det til endra klimatilhøve og moderne 
tømmertransport..»

Etter regjeringsskifte i oktober 2021 har den politiske 
situasjonen vært stekt preget av pandemien og høye 
strømpriser. Fremover blir det viktig at de offensive 
tiltakene for å legge til rette for fremtidens grønne 
næringsliv blir prioritert.

TILSKUDD TIL SKOGBRUKET 
Jordbruksoppgjøret i 2021 og det vedtatte stats-
budsjettet for 2022 innebærer at den samlede 
bevilgningen til skogbruksformål i 2022 blir 35 
millioner kroner lavere enn i 2021, målt i nominelle 
kroner.

Det store kuttet kom i jordbruksoppgjøret der 
bondeorganisasjonene i sitt krav hadde lagt inn en 
reduksjon i LUF-midlene til skogbruk på 50 millioner 
kroner. Resultatet ble en reduksjon i bevilgningen på 
36 millioner kroner. Dette var både svært overraskende 
og skuffende, og styret var opptatt av dette skulle 

Den ferske landbruks- og 
matministeren la sitt første 
statsrådbesøk til skogen 
i Asker i november 2021. 
Sandra Borch fikk prøve 
seg i hogstmaskin ved 
Semsvannet. Foto: Marius 
Lippestad
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signaliseres tydelig både til bondeorganisasjonene og 
staten. 

Kuttet ble ytterligere forsterket da regjeringen Solberg 
foreslo å redusere i bevilgningen til skogbruksformål 
med ni millioner kroner i sitt forslag til statsbudsjett 
for 2022. Med utgangspunkt i Hurdalsplattformens 
svært positive signaler om satsing på skogkultur 
og skogsveger var det grunn til å håpe at den nye 
regjeringen ville gjøre noe med dette. Det gjorde de 
ved å legge inn en økning på 10 millioner kroner på 
statsbudsjettet til klimatiltak i skogbruket. Selv om 
dette var et beskjedent beløp, må det kunne tolkes som 
en start på en mer aktiv satsing på skogbruket.

Konsekvensene av kuttet er mest alvorlig for 
investeringene i skogsvegnettet. Totalt er bevilgningen 
til infrastruktur og taubane i 2022 redusert med 
24 millioner kroner. Behovet for oppgradering av 
skogsvegnettet er stort blant annet som følge av 
klimaendringene og bruk av moderne vogntog. 
Likevel har bevilgningene blitt redusert flere år på 
rad. Fra 2019 til 2022 er den redusert med nesten 30 
prosent. Styret forventer at den nye regjeringen med 
utgangspunkt i Hurdalsplattformens klare signaler 
om økt satsing på skogsveger, sørger for å snu denne 
utviklingen.
  
Økt bevilgning til klimatiltak i skogbruket over 
statsbudsjettet og en prioritering av skogkultur 
ved fordeling av LUF-midlene, innebar at 
bevilgningen til skogkulturtiltak ble skjermet for 
kuttet. Med utgangspunkt i Klimaplan 2021-2030 
og Hurdalsplattformens klare signaler om økte 
tilskudd til skogkultur, mener styret at det må gjøres 
for et betydelig løft i bevilgningen for 2023. Det bør 
spesielt satses på ungskogpleie og etablering av en 
tilskuddsordning for råtebekjempelse.

RAMMEBETINGELSER FOR SKOGINDUSTRIEN
Ved foredling av tømmer øker verdiskapingen med 
tre til ti ganger sammenlignet med eksport. Den 
trebaserte industrien er også en viktig distriktsnæring. 
Styret mener det er avgjørende at det er en god balanse 
mellom industri som bruker henholdsvis sagtømmer 
og massevirke som råvare. 

I 2021 har Skogeierforbundet, særlig i samarbeid 
med Norske Skog ASA og AgriAnalyse, jobbet for å 
styrke rammevilkårene for skogindustrien. Det ble 
blant annet gjort en analyse av energipolitikken som 
rammebetingelse for industrien i New Zealand og 
Frankrike. Dette arbeidet endte blant annet i kronikken 
«Hvilken energistrategi skal Norge velge?» som ble 
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publisert i september mot sluttspurten i valgkampen. 

Målet for arbeidet med rammebetingelser for skog-
industrien er: 

• Å foredle et tømmervolum minst tilsvarende den 
årlige hogsten. 

• Å øke investeringene i industrien med minst 50 
prosent.

I tillegg til å styrke det eksisterende virke middel-
apparatet er det særlig pekt på behovet for å rette opp 
markedssvikt på følgende områder:

• Tilgang på risikovillig kapital til konkurranse-
dyktige betingelser for eksempel gjennom en statlig 
garantiordning.

• Tilgang på fornybar kraft til betingelser som gir 
industrien komparative konkurransefortrinn. 

• Miljøstøtte og andre støtteordninger for industrien 
på linje med konkurrentland i EU. 

LANDBRUKSBYGG I TRE
I jordbruksavtalen for 2020 ble «avtalepartene enige 
om å innføre et ekstra tilskudd ved investering i 
landbruksbygg i tre på inntil 20% av ordinært innvilget 
tilskuddsbeløp. Den totale rammen for støtte til 
driftsbygninger i tre kan overskride kronetaket med 
inntil 400.000 kr slik at trebruk også stimuleres i større 
prosjekter. For å få opp aktiviteten, skal det særskilte 
tilskuddet gjelde i en periode på tre år.»

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2020. Interessen 
og responsen i næringen har vært stor. Innovasjon 
Norge melder om at det har vært størst interesse for 
ordninga i fylkene med flest husdyrbruk og størst 
tilskuddsramme. 

Antall prosjekt med tretilskudd har økt fra 143 i 2020 
til 179 i 2021. Dette anslås at andelen trebygg utgjør 
om lag en tredel av totalen. Før ordningen trådte i kraft 
var andelen under fem prosent. Det er en formidabel 
utvikling i løpet av få år, og det viser at det gjennom 
relativt begrensende incentivordninger, er mulig å snu 
en trend. Ordningen ble innklaget av betongsindustrien 
til ESA, men det er grunn til å tro at ordningen ligger 
godt innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Styret 
beklager at betongindustrien nok en gang angriper 
bruk av tre i bygg fremfor å fokusere på egne produkter 
og utfordringer. 

Ordningen med ekstra tilskudd til landbruksbygg 
vil bli evaluert av Innovasjon Norge før jordbruks-
forhandlingene i 2022. Styret mener det må være et 

mål å videreføre ordningen.

ULV
I 2017 ble rovviltforskriften endret, og det kom 
tydelige føringer fra Stortinget om at handlings-
rommet 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 fem vedtak om 
felling av ulverevir basert på den nye hjemmelen i 
naturmangfoldloven. Alle vedtakene har blitt påklaget 
og delvis omgjort av Klima- og miljødepartementet. 

I 2021 opprettholdt departementet rovviltnemdenes 
vedtak om uttak av fire ulveflokker innenfor ulve sonen, 
men Mangen-reviret ble vernet. Organi sasjonene 
NOAH - for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond 
og Foreningen Våre Rovdyr begjærte midlertidig 
forføyning mot KLDs vedtak. Få timer før jakten skulle 
starte kom tingrettens foreløpige avgjørelse om å 
stanse jakten. Oslo tingrett sin hovedbegrunnelse var 
at saken var for dårlig opplyst.

Styret ser med bekymring på at jakten nå blir utsatt 
og kanskje ikke lar seg gjennomføre innenfor 
jakttidsrammen. Det er svært problematisk at 
rettsprosesser skal sette en stopper for nødvendig og 
demokratisk forankret forvaltning av ulv i tråd med 
Stortingets bestandsmål. Det får store konsekvenser for 
våre medlemmer både i og utenfor ulvesonen. Gjennom 
forbundets medlemskap i Naturbruksalliansen har vi 
fått et styrket talerør for å nå frem i ulvedebatten.
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Samferdsel

Innføringen av 60 tonn totalvekt har bidratt til 
effektivisering av tømmertransporten på veg, men 
det er fortsatt behov for å få skrevet opp mer av det 
kommunale vegnettet og fjernet viktige flaskehalser. 
I tillegg åpner nye kjøretøy med flere aksler for ny 
utvikling.  

OPPSKRIVING AV OFFENTLIG VEGNETT
Etter at tillatt totalvekt ble økt til 60 tonn høsten 2013, 
har Skogeierforbundet og skogeiersamvirkene lagt 
ned mye ressurser for å få oppklassifisert offentlig 
vegnett. I 2021 ble 61 prosent av transporten utført 
med 60 tonn totalvekt. Vestfold og Telemark har 
høyest andel, men også Innlandet og Viken trekker 
gjennomsnittet opp. 

Det er viktig at vegnettet klassifiseres slik at det kan 
utnyttes best mulig over året som helhet. I dag er det 
store forskjeller fra kommune til kommune, og i noen 
grad også mellom fylker. I deler av landet blir vegnettet 
klassifisert slik at det går ut over tømmerpriser og 
lønnsomhet. For at tømmertransporten skal kunne 
gjennomføres med en rimelig grad av effektivitet, 
må offentlige vegeiere legge til rette for det gjennom 

klassifiseringen av vegnettet. Etter styrets oppfatning 
bør ikke vegnettet klassifiseres lavere enn bruksklasse 
T8 med 50 tonn totalvekt på andre veger enn der det 
er nødvendig av hensyn til bruer. Etter hvert som 8- 
og 9-akslede vogntog blir faset inn der det brukes 
langhenger, bør denne grensen heves til bruksklasse 
T8 med 60 tonn totalvekt. 

UTVIKLING AV TØMMERTRANSPORTEN PÅ VEG
For styret er det viktig at norsk skognæring kan 
utnytte de mest moderne og best egnede kjøretøyene 
som finnes slik at tømmertransporten kan 
gjennomføres effektivt. Bruk av effektive løsninger 
vil også være nødvendig for å redusere utslippene 
fra transportsektoren. I våre naboland er bruken av 
kjøretøy med flere aksler og økte totalvekter satt i 
system, og med utgangspunkt i denne utviklingen har 
Skogeierforbundet staket ut kursen fremover. Styret 
vil arbeide for at regelverket for tømmertransport 
endres og at totalvektene tilpasses

• Fire-akslet tømmerbil 
• Tre-akslet tilhenger (Vestlandet)
• Fire- eller fem-akslet tilhenger (resten av landet)

3 4 3 + 3 4 + 3 3 + 4 4 + 4 4 + 5 3 4 3 + 3 4 + 3 3 + 4 4 + 4 4 + 5
Sterk veg (Bk 10) Svak veg (BkT8)

Egenvekt 16 17 21 22 22 23 24 16 17 21 22 22 23 24
Nyttelast 10 15 29 32 38 45 50 6 10 23 27 28 34 36
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Mulige totalvekter og nyttelaster for tømmervogntog etter antall aksler på bil og tilhenger
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Styret ønsker at det legges til rette for bruk av fire-akslede tømmerbiler i hele landet. 
Foto: Dag Skjølaas

Representanter fra transport- 
og kommunikasjonskomiteen 
på Stortinget fikk innspill fra 
Skogeierforbundet under 
konferansen Transport & 
Logistikk i oktober 2021. Fra 
venstre: Morten Stordalen 
(Frp), Per Skorge, Liv Kari 
Eskeland (H), Dag Skjølaas, 
Trond Helleland (H), Kirsti 
Leirtrø (A), Siv Mossleth (Sp), 
Terje Halleland (Frp) og Erlend 
Larsen (H).  
Foto: Roar Ree Kirkevold. 
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Internasjonale saker
Det blir stadig flere saker i EU som berører norsk 
skognæring. Innsatsen til vår europeiske organisasjon 
for familieskogbruket, CEPF, er der for svært viktig for 
at skogbrukets stemme skal bli hørt i EU. I forbindelse 
med vekststrategien «European Green Deal» har 
EU-kommisjonen lagt frem en rekke nye strategier 
og regelverk som vil, eller kan, få betydning for oss. 
Styret mener det er avgjørende at Skogeierforbundet 
gir innspill til norske myndigheter og våre nordiske 
og europeiske samarbeidspartnere om hvordan disse 
forslagene vil kunne påvirke norsk skogbruk. 

EUS NYE SKOGSTRATEGI
Selv om skogforvaltning ikke er et felles politikk område i 
EU, har EU-kommisjonen klare ambisjoner og meninger 
for hvordan skogbruket i Europa skal utvikle seg. Dette 
ble tydelig gjennom den oppdaterte skogstrategien som 
ble lagt frem av kommisjonen i juli. Strategien er svært 
omfattende, og det virker som om kommisjonen ønsker 
å definere hva som skal inngå i begrepet bærekraftig 
skogbruk. Blant annet skriver kommisjonen at flatehogst 
som hogstform kun bør brukes i godt begrunnede 
tilfeller. En rekke medlemsland har reagert kraftig både 
på strategiens innhold og arbeidet med å utforme den. 
Blant annet peker medlemslandene på at det ikke er slik 
at «one size fits all» når det kommer til skogpolitikk og 
at dette bør forbli medlemslandenes ansvar. Styret deler 
helt klart denne oppfatningen.

REGELVERKET FOR BÆREKRAFTIG FINANS 
(TAKSONOMIEN)
Regelverket for bærekraftig finans ligger an til å bli 
svært omfattende, men det er fortsatt usikkert hvilken 
betydning dette vil få for skogbruket, skogindustrien 
og skogeierne i Norge. Kriteriene for å bli klassifisert 
som bærekraftig gjennom dette regelverket er 
langt mer omfattende enn dagens lover, regler og 
sertifiseringsordninger. Skal kriteriene oppfylles, vil det 
bli svært krevende å drive et lønnsomt skogbruk i store 
deler av Norden. I tillegg legges det opp til et formidabelt 
byråkrati, som veldig mange av Europas skogeiere ikke 
vil kunne klare å oppfylle. Styret er bekymret for følgene 
regelverket vil kunne få og har oppfordret Regjeringen 
til å samarbeide med Sverige og Finland i denne og 
andre skogrelaterte EU-saker.

KLIMAREGELVERKET
Som en del av EUs nye klimapakke «Fit for 55», har EU-
kommisjonen kommet med et nytt forslag til regelverk 
for opptak og utslipp av klimagasser i sektoren skog 

og andre arealer (LULUCF-sektoren). Siden Norge 
har inngått en avtale med EU om felles oppfyllelse 
av klimamålet for 2030, vil det nye regelverket få 
konsekvenser for oss. 

Kommisjonens forslag tar sikte på å øke det samlede 
netto-opptaket i denne sektoren til 310 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter innen 2030, noe som er 15 prosent 
mer enn i dag – og dette i en tid hvor opptaket i skogen 
er fallende både her hjemme og i resten av Europa. 

På lang sikt er det mulig å øke CO2-opptaket i skogen 
betydelig gjennom økt skogproduksjon. I avtalepe-
rioden er det derimot nærmest bare redusert avsko-
ging og lavere hogstvolum som vil kunne øke oppta-
ket i  sektoren. Redusert tilgang på tømmer vil også 
 kunne gå utover utslippsreduksjonspotensialet i andre  
sektorer, som er avhengig av fornybare alternativer til 
fossilbaserte produkter. Styret mener derfor det f ore-
slåtte regelverket ikke gagner verken klimasaken eller 
 mulighetene for grønn verdiskaping i Norge.

EU planlegger i tillegg å gradvis øke kravene for opptak 
i LULUCF-sektoren fremover, slik at sektoren etter 
hvert kan kompensere for gjenværende utslipp i andre 
sektorer. Styret mener skog- og arealbrukssektoren 
tillegges et uforholdsmessig stort ansvar i å løse 
klimautfordringene og under streker at FNs klimapanel 
viser at den viktigste oppgaven for å redusere global 
oppvarming, er å redusere de fossile utslippene. Dette 
vil ikke være mulig uten økt bruk av fornybar biomasse 
fra skogen som kan erstatte fossile ressurser. 

Skogeierforbundet har oppfordret staten til å engasjere 
seg aktivt i utformingen av regelverket. Vi mener at 
Norge bør trekke seg fra denne delen av klimaavtalen 
med EU dersom regelverket blir vedtatt som foreslått. 

FORNYBARDIREKTIVET
I juli la Kommisjonen frem forslag til revidert 
fornybardirektiv. Direktivet er innlemmet i EØS-
avtalen og legger blant annet føringer for aktører 
innen bioenergi i Norge. Direktivet legger for eksempel 
opp til egne bærekraftskriterier for virke som går til 
energiformål, noe styret mener er svært uheldig. Styret 
er bekymret for at rammevilkårene for bioenergi stadig 
endres, noe som gjør det krevende for nye aktører å 
etablere seg innenfor feltet. Direktivet vil også medføre 
økte kostnader som blir ekstra belastende for små og 
mellomstore aktører.
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Grunneierrett

Den private eiendomsretten er en grunn leggende verdi 
for norske skogeiere, og Skogeierforbundet jobber 
aktivt for at grunneier skal kunne nytte eiendommen 
på best mulig måte. Styret mener det er helt avgjørende 
at myndighetene samarbeider med grunneiere om 
reguleringer eller tiltak som vil påvirke grunneier og 
hennes rettigheter.

NASJONALPARKVERN/SUPPLERENDE VERN AV 
VERDIFULL NATUR
I løpet av året har Klima- og miljødepartement gitt 
Miljødirektoratet i oppdrag å sette i gang arbeidet med 
supplerende vern av verdifull natur og nytt nasjonal-
parkvern. Skogeierforbundet har fått gjenn om slag for 
at de supplerende verneprosessene ikke skal omfatte 
skogarealer, og at eventuelt vern av skog i nasjonalparker 
skal skje som frivillig vern. Det er imidlertid ikke tatt 
hensyn til våre innspill om hvordan arbeidet bør 
gjennomføres for å unngå et høyt konfliktnivå. Vi er 
opptatt av at det må åpnes for å utbetale erstatning også 
i tilfeller hvor staten etter lovverket ikke strengt tatt er 
pliktig til dette. Dette vil skape grunnlag for minnelige 

avtaler og mer positive grunneiere. 

Styret reagerer på at det legges vekt på sterk forankring 
og aksept fra kommunene uten at det er lagt opp til at 
de berørte grunneierne skal involveres. Styret mener 
naturvernmyndighetene bør respektere at et hvert 
areal har en verdi for grunneier og at grunneier derfor 
bør få en kompensasjon ved vern. Grunneierne bør 
selvsagt også involveres i verneprosessene på en 
ryddig måte.

STANDARDAVTALER
Skogeierforbundet deltar i et grunneier samarbeid med 
Bondelaget, Norskog, Statskog,  Opplysningsvesenets 
Fond og Finnmarks eiendommen. Samarbeidet har 
resultert i standardavtaler med Energi Norge for luft-
ledninger og for jordkabler, og det er også utarbeidet 
veiledere knyttet til avtalene. Styret mener dette er 
svært nyttig for grunneiere som har behov for å inngå 
avtaler.

FORSKNING OG UTVIKLING
Styret er godt fornøyd med omleggingen av 
Skogtiltaksfondet til en privat stiftelse, og innbetalt 
FoU-avgift har i 2021 gått inn i den nye stiftelsen. Dette 
er viktig for at midlene i alle sammenhenger er å anse 
som private midler. Gjennom Skogtiltaksfondet støttet 
skogeiersiden FoU-prosjekter med om lag 14 millioner 
kroner i 2021. Dette bidrar til å utløse prosjekter for til 
sammen nærmere 110 millioner kroner.

Styret er også tilfreds med at FoU-aktiviteten innen 
skognæringen generelt er på et bra nivå. Skogen og 
skogbruket er aktuell arena og innfallsvinkel for temaer 
som klima og karbonbinding, biologisk mangfold, 
skogproduksjon og næringsutvikling. 

SmartForest, skognæringens senter for forsknings-
drevet innovasjon, ble initiert i 2020 og hadde sitt 
første driftsår i 2021. Senteret har søkelys på økt 
effektivitet gjennom digitalisering og teknologi og 
har en kostnadsramme på 234 millioner kroner og 
en tidshorisont på åtte år. Skogeiersamvirke deltar 
aktivt i senteret og styret er fornøyd med aktiviteten 
og samhandlingen med næringen i løpet av det første 
driftsåret.

Anders Røkkum fra Skogselskapet gir elevene i Molde 
opplæring før de skal sette de små skogplantene ned i 
jorda i forbindelse med den nasjonale skogplantedagen 
i mai 2021. Foto: Ida Aarø
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Kommunikasjon  
og aktiviteter

TENK TRE
Etter initiativ fra Skogeierforbundet, ble Tenk Tre 
lansert i 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. 

I 2021 har prosjektet jobbet videre med å spre budskap 
om skog- og trebruk. Sirkulærøkonomi og tre og helse 
har vært satsingsområder for nye historier. Det har 
blitt produsert en rekke nye saker på tenktre.no som 
er spredd i ulike sosiale medier. 

I tillegg ble det gjennomført følgende aktiviteter:
• Nasjonal skogplantedag 20. mai

- Over 600 skoleelever fra 5.-7. trinn over hele 
Norge fikk være med ut for å plante skog denne 
dagen. Aktiviteten er et samarbeid mellom Tenk 
Tre, fylkesskogselskapene og næringsaktørene i 
de ulike fylkene. 

• Skiltstier i skogen
- I 2021 har det blitt satt ut rundt 20 nye skiltstier 

rundt om i landet for å spre kunnskap om 
skogbruk, klima og miljø. 

• Arendalsuka
- Tenk Tre arrangerte et webinar med tittel «En 

tirsdag i livet – gode historier om tre og helse» 
som ble vist i Arendal kino 17. august.

Styret er godt fornøyd med at det mot slutten av 
året ble vedtatt å videreføre Tenk Tre, også etter den 
planlagte avslutningen av prosjektet sommeren 2022. 
Ny prosjektleder ble ansatt i desember - foreløpig i et 
to-årig engasjement frem til 2024.     

ULIKE ARRANGEMENTER
På grunn av pandemien har det vært få fysiske 
arrangementer i 2021. Skogeierforbundet har imid-
ler tid vært med på å arrangere flere webinarer med 
høy deltakelse:
• 20. januar: Ny industri – greier Norge omstillingen? 
• 28. april: Biokull – i og fra norsk skog 
• 26. mai: Skog & Tre

Det ble tidlig klart at man heller ikke i 2021 kunne 
gjennomføre den årlige konferansen Skog & Tre 
fysisk. Det ble derfor planlagt for et digitalt alternativ, 
som ble strømmet til deltakerne fra Sentralen i Oslo. 
Siden det var valgår, var skogpolitikk hovedtemaet, 
og en rekke ministere og stortingspolitikere deltok i 
debattene. Arrangementet hadde over 1000 visninger 
under direktesendingen. Det ble i tillegg lagt ut på 
nett i etterkant. 

Per Skorge, ordstyrer 
Hannah Gitmark, 
Trygve Enger og Olav 
Veum på Sentralen i 
Oslo i forbindelse med 
inspillingen av den digitale 
Skog & Tre-konferansen i 
mai 2021. Foto: Ida Aarø.
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Administrasjon og 
økonomi

Det var godt å være tilbake på kontoret i perioder etter 
flere runder med pålagt hjemmekontor i forbindelse med 
koronapandemien. Her pynter Per Skorge, Thomas Husum 
og Hanne Røn Arntsen juletreet. Foto: Ida Aarø
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Skogeierforbundets administrasjon er delt i 
 Norges Skogeierforbund og et heleid datter selskap 
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 regnskap for Skogeierforbundet og et konsolidert 
regnskap der datterselskapet er tatt med. 

I Skogeierforbundet har det i 2021 vært 2,4 årsverk. 
Skogeierforbundets Servicekontor AS har hatt 11 
årsverk. Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet 
i administrasjonen godt. Det har ikke vært ulykker 
eller skader.  

Det var 0 sykefraværsdager i Skogeierforbundet i 2021. 
I den samlede virksomheten har sykefraværet vært 138 
dagsverk, tilsvarende 4,5 prosent av total arbeidstid. Tre 
ansatte i Skogeierforbundets Servicekontor har hatt fød-
selspermisjon i deler av året.  
  
Virksomheten belaster ikke det ytre miljøet. 
Skogeierforbundets styre har en kvinneandel på 
37,5 prosent, og det er en kvinne (25 prosent) 
i organisasjonens ledergruppe. Både styret og 
administrasjonen arbeider bevisst for å fremme 
likestilling i organisasjonen. 

Skogeierforbundets regnskap for 2021 er satt opp 
under forutsetning av videre drift og med et overskudd 
på kr 2 936 866,-. Det konsoliderte regnskap har et 
positivt resultat etter finans og skatt på kr 3 915 896, -.

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 millioner 
kroner som ble gitt av skogeiersamvirkene i 2010. Siste 
avdrag på 1,5 millioner kroner ble betalt tilbake i januar 
2021. 

Styret er tilfreds med at det de siste årene har blitt 
bygget opp en egenkapital gjennom god økonomi-
styring og kostnadskontroll i organisasjonen. Styret 
understreker at dette gir Skogeierforbundet forutsig-
barhet og handlekraft. 

Styret foreslår at årets resultat på kr 2 936 866, - 
avsettes til annen egenkapital. 

Egenkapitalen i Norges Skogeierforbund er bygget 
opp gradvis de siste årene og vurderes nå som 
tilfredsstillende. Fokus fremover blir derfor ikke å 
øke egenkapitalen ytterligere, men å bruke all årlig 
inntekt til aktiviteter som fremmer norsk skogbruk.

Styret er tilfreds med at det de siste årene har blitt 
bygget opp en egenkapital gjennom god økonomi
styring og kostnadskontroll i organisasjonen.
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Resultatregnskap
Note

Skogeier-
forbundet

Samlet NSF + 
Servicektr

Skogeier-
forbundet

Samlet NSF + 
Servicektr

DRIFTSINNTEKTER 2021 2021 2020 2020

Kontingent / serviceavgift 3 6 523 432 18 638 377 5 832 926 16 665 502
Abonnements- og annonseinntekter 4 7 398 332 7 398 332 7 338 331 7 338 331
Honorarinntekter og andre salgsinntekter 5 3 065 17 088 520 1 249 18 744 859
Honorar mor/datter 658 800 0 672 000 0
Prosjektbidrag fra skogbrukets fond 296 000 5 297 667 346 489 4 188 586
Andre driftsinntekter 300 500 300 752 286 001 286 001
SUM DRIFTSINNTEKTER 15 180 129 48 723 648 14 476 996 47 223 279

DRIFTSKOSTNADER
Produksjon/distribusjon magasinet SKOG 3 669 103 3 669 103 3 452 696 3 452 696
Driftsandel andre organisasjoner 6 392 128 692 128 264 976 564 976
Kjøp av andre fremmede tjenester 619 931 20 872 315 842 821 21 695 826
Lønn- og honorar 7/8 6 337 179 12 903 318 6 929 157 13 059 446
Arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader 7 554 114 2 941 055 797 340 3 154 389
Andre personalkostnader 7 88 994 215 531 18 601 64 036
Kontorkostnader 731 492 3 056 956 601 192 2 714 304
Andre administrasjonskostnader 179 490 217 698 61 103 104 992
Reise- og møteutgifter 199 033 508 654 399 888 721 337
Bevilget bidrag og gaver 87 880 87 880 12 590 13 905
Avskrivning 11 0 0 0 31 725
Tap 5 620 5 620 9 875 9 875
DRIFTSKOSTNADER 12 864 962 45 170 258 13 390 241 45 587 507
DRIFTSRESULTAT 2 315 165 3 553 392 1 086 755 1 635 768
Finansresultat 9 621 701 638 652 -500 206 -480 439
Ekstraordinære poster 0 0
RESULTAT FØR SKATTER 2 936 866 4 192 045 586 549 1 155 334
Skatter 10 0 276 149 0 124 967
ÅRSRESULTAT 2 936 866 3 915 896 586 549 1 030 367
Forslag til disponering
Avsatt til annen egenkapital 2 936 866   64 852   
Udekket tap 0   0   
SUM 2 936 866   64 852   
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Balanse 31.12.2021
EIENDELER Note

Skogeier-
forbundet

Samlet NSF + 
Servicektr

Skogeier-
forbundet

Samlet NSF + 
Servicektr

Varige driftsmidler 2021 2021 2020 2020

Kontorutstyr / inventar 11 0 0 0 0
Usatt skattefordel 29 831 39 614
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper 12 2 000 000 0 2 000 000 0
Investeringer i andre aksjer og andeler 13 2 115 000 2 115 000 2 181 728 2 181 728
Langsiktig utlån 267 000 267 000 267 000 267 000
Sum anleggsmidler 4 382 000 2 411 831 4 448 728 2 488 342

Omløpsmidler
Kundefordringer 556 385 1 058 960 239 480 770 905
Mellomværende med skogeierandelslagene 208 565 695 010 32 579 110 483
Mellomværende mor/datter 2 395 950 0 0 0
Andre kortsiktige fordringer 0 0 12 798 12 798
Forskuddsbetalte kostnader 35 431 142 814 0 0
Bankinnskudd, kontanter o. l. 14 1 828 719 9 694 204 5 668 083 8 555 749
Sum omløpsmidler 5 025 050 11 590 988 5 952 940 9 449 935
SUM EIENDELER 9 407 050 14 002 819 10 401 667 11 938 277

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital 2 988 565 5 468 998 2 402 012 4 438 631
Årets resultat 2 936 866 3 915 896 586 553 1 030 367
Sum egenkapital 5 925 431 9 384 894 2 988 565 5 468 998

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

Kortsiktig gjeld
Betalbar skatt 10 0 266 366 0 118 721
Mellomværende mor/datter 16 2 208 200 0 3 043 635 0
Leverandør gjeld 273 756 1 915 745 74 454 415 804
Skyldig offentlige avgifter o. l. 650 508 1 049 704 461 518 1 041 110
Påløpne kostnader/forskuddsbet inntekter 349 154 1 386 110 333 494 1 393 643
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2 000 000 2 000 000
Sum kortsiktig gjeld 3 481 619 4 617 925 5 913 101 4 969 278
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 407 050 14 002 819 10 401 667 11 938 277

Oslo, 10. februar 2022
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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. Inntektsføring 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 2021 vedtatt at 
denne skal fordeles med 70 øre til kontingent Skogeierforbundet og kr. 1,30 i serviceavgift til Servicekontoret. I 2021 har 
andelslagene omsatt 9,3 mill kbm tømmer til industrielle formål (8,3 mill kbm i 2020).

NOTE 4  ABONNEMENT OG ANNONSEINNTEKTER     
Består av annonse- og abonnementsinntekter for tidsskriftet SKOG og internett.   
  

2021 2020 2019 2018 2017

Andelslagenes kollektivabonnement  5 351 160  5 476 940  5 552 967  5 419 980 5 591 340
Direkte abonnementer  138 613  144 422  159 741  161 050 198 247
Annonseinntekt  1 908 559  1 716 969  1 673 574  1 464 401 1 430 115
SUM  7 398 332 7 338 331 7 386 282 7 045 431 7 219 702

NOTE 5  OFFENTLIGE TILSKUDD TIL PROSJEKTER
Norges Skogeierforbund koordinerer noen prosjekter med ekstern finansiering der utviklingsarbeidet gjennomføres i 
samarbeid med andelslagene og  forskningsinstitutter.

Det var ingen offenlig finansiering av prosjekter i Norges Skogeierforbund/Skogeierforbundets Servicekontor i 2021.
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NOTE 6  DRIFTSANDEL ANDRE ORGANISASJONER
Posten omfatter direkte tilskudd / kontingenter til organisasjoner og samarbeidsordninger fra Skogeierforbundet og
Skogeierforbundets Servicekontor AS:

2021 2020

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

Trefokus  300 000 300 000    300 000 
IFFA  10 260 10 260    4 472 
CEPF - Europeisk skogeierorg  245 877 245 877    145 031 
Nordisk Brüsselkontor  135 991 135 991    115 473 
SUM  392 128  300 000 692 128    264 976  300 000 

NOTE 7  LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER 

2020

Skogeier-
forbundet Konsernet

Skogeier-
forbundet Konsernet

Lønninger / honorar  4 098 490  12 792 129  3 830 874  12 901 984 
Arbeidsgiveravgift  583 403  1 968 074  523 378  1 891 463 
Pensjonskostnader (1)  -29 289  968 293  273 962  1 262 926 
Personalkostnad innleid fra datterselskap  2 208 200 0    3 066 400 0   
Andre ytelser  119 483  277 407  50 484  221 498 
SUM 6 980 287   16 005 903   7 745 098   16 277 871   

   
(1) Negativt tall skyldes en tilbakebetaling fra DNB på kr 291.281,- etter opphør og avregning av konto for ytelsespensjon. 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  1 647 158  147 100  14 743 

Styret  1 280 700 0  27 000 

Skogeierforbundet har kostnadsført kr 62.700,- for revisorhonorar 2021.
Revisjonskostnaden er delvis inkl. mva. Revisorkostnaden i konsernet er kr 108.150,-.

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 
AFPordningen.
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NOTE 9  FINANSRESULTAT     
   

Finansresultatet i morselskapet utgjør: 2021 2020

Renteinntekter  70 659 39 965
Rentekostnader  -2 006 -27 633
Aksjeutbytte 128 308 0
Gevinst ved aksjesalg (1) 429 624 0
Tap ved aksjesalg 0 0
Nedskriving av finansielle anleggsmidler 0 -500 000
Andre finansinntekt / kostnader  12 067 7 229
SUM 638 652 -480 439

(1) Salg av aksjer i Tun Media. 

NOTE 10  REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV SKATT      
Skogeierforbundets Servicekontor AS er en skattepliktig enhet. Skogeierforbundets Servicekontor AS har en en 
skattekostnad i 2021 på kr 276.149,-. 

NOTE 11  VARIGE DRIFTSMIDLER    
Norges Skogeierforbund/konsernet har ingen varige driftsmidler balanseført. 

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   
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 2 048 000   

   
NOTE 14  BANKINNSKUDD / KONTANTER     
Av innestående i Skogeierforbundet er kr 243.458,- bundet på skattetrekkskonto. Skyldig skattetrekk pr 31.12.2021 er  
kr 238.359,-.     

NOTE 15  ANSVARLIG LÅN     
Norges Skogeierforbund har hatt et ansvarlig lån fra skogeierandelslagene på til sammen 7,5 mill. kr. Siste avdrag  
(1,5 mill. kr.) på dette lånet ble betalt i januar 2021.     

NOTE 16  FORDRINGER OG GJELD      
Fordring på Skogeierforbundets Servicekontor er kr 2.180.865,- .     
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Uavhengig revisors beretning for Norges Skogeierforbund 

Side 2 av 3 
 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for 
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av 
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, 
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser 
eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 
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