arsmelding3

24.03.2003

11:27

Side 1

ÅRSMELDING
NORSK SKOGBRUKSFORENING

2002

arsmelding3

24.03.2003

11:27

Side 2

Styrets beretning
Det har de siste årene skjedd store endringer i rammebetingelsene
for landbruket. NORSKOG ser på denne utvikling som en spennende
utfordring, og vi arbeider aktivt for å bevare og utvikle de mulighetene vi har for å drive næring basert på de ressursene vi forvalter.
Med utgangspunkt i disse fornybare ressursene er vi sikre på at vi
også i fremtiden skal kunne spille en viktig rolle i norsk nærings- og
distriktsutvikling.

I tillegg vil jordlovens strenge bestemmelser om deling av landbrukseiendom fortsatt være et problem i forbindelse med en struktur-endring i
landbruket.

DET BLÅSER EN LIBERALISTISK VIND!
NORSKOG har i mer enn 50 år forfektet et liberalistisk næringspolitisk
syn. Vår argumentasjon om at landbruket må dereguleres for å kunne
utvikle seg som næring, begynner å
få fotfeste både blant politikere og
andre landbruksorganisasjoner.
Landbruksministerens reduksjon av
kalkulasjonsrenten til 4 % for skog
har i praksis opphevet prisreguleringen av skog, og er det mest markerte
uttrykket for en liberalistisk utvikling.

Boplikten er en annen av bestemmelsene i konsesjonsloven som stikker
kjepper i hjulene for en strukturrasjonalisering. Denne har vist seg å slå
ut på de merkeligste vis, og det er
nå et par eksempler på at man
ønsker å prøve boplikten overfor ESAdomstolen. Omstruktureringen i landbruket må baseres på frivillighet og
ikke ved bruk av tvang gjennom
boplikt og prisregulering. Valg av
bosted må være frivillig og motivert
ut fra et eget ønske. Skal man sikre
bosetting er de beste virkemidlene å
bygge opp under lokal verdiskaping
og næringsutvikling, gi grunneiere
muligheten til å forvalte egne ressurser, en fortsatt praksis med frihet
under ansvar, samt å knytte økonomiske og skattemessige incentiver til
valg av bosted.

Dette var et positivt og etterlengtet
grep i forhold til behovet for en
kraftig strukturrasjonalisering i landbruket. Skal skogbruket også i fremtiden være med å gi viktige samfunns-,
privat- og distriktsmessige gevinster
er man avhengig av en næring som i
størst mulig grad kan stå på egne
bein. Dette forutsetter motiverte
skogeiere som gis muligheter for å
tilpasse sin produksjon gjennom bl.a.
kjøp av arealer. Det er nesten absurd
at det offentlige skal inn og frarøve
grunneiere som ønsker å selge sin
eiendom store summer med bakgrunn i overslag gjort ved kontorpulten. Dette motiverer ikke til investeringer på en eiendom.

EN SKOGPOLITISK ENDRING
Statsbudsjettet for 2003 markerte
også et skogpolitisk skille. Etter over
100 år med tilskudd til skogkultur og
skogbehandling ble denne ordningen
avviklet. Skogeierne må nå ta et større ansvar for å sikre tilstrekkelige
investeringer i egen skog. På mange
måter var det en befrielse at regjeringen valgte å gjøre avviklingsprosessen såpass kort og brutal. Fra å ha
ligget på godt over 100 mill i en
årrekke var midlene i 2002 redusert
til 63 mill kr. Man hadde en situasjon
der ordningen snart var like dyr å

I løpet av året er også konsesjonsgrensen hevet til 100 daa (inkl maks
20 daa dyrket mark). Dette vil sammen med reduksjonen i kalkulasjonsrenten medføre at man får flere eiendommer ut på salg. En konsesjonsgrense på 100 daa vil likevel ikke
være av stor nok næringsmessig
interesse til å oppnå en eiendomsstruktur som vil være robust over tid.
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den gamle tilskuddsordningen. Skattelette er i tillegg et mer stabilt virkemiddel enn tilskudd som er gjenstand
for årlige behandlinger i Stortinget.
Styret er tilfreds med at NORSKOG
har fått gjennomslag i denne saken.
Denne endringen, sammen med
reduksjonen i kalkulasjonsrenten, er
viktige grep for å sikre den fremtidige
verdiskapingen i skogbruket.

administrere som det var midler til
rådighet. En fortsatt utvikling med
stadige kutt ville avkreftet næringen
sakte men sikkert, uten at det ble
gitt nye incitament for å sikre investeringer i skogen.
Man kan spørre seg hvorfor vi har en
særnorsk depresjon i skogbruket. Ser
vi på våre naboland viser de en økende avvirkning og økende verdiskaping
fra skogbruket. Hovedårsaken ligger i
valuta- og rentesituasjonen, der skognæringen er like mye påvirket som
annen norsk eksportbasert industri.
Etter styrets mening er en stram
valuta- og rentepolitikk den viktigste
faktoren for å gjøre norsk skognæring mer konkurransedyktig. En konsekvens av denne situasjonen er at
myndighetene må følge opp med
strammere budsjetter. Slik sett er
det, etter styrets mening, viktigere å
bidra til å gjøre norsk skognæring
mer konkurransedyktig enn å opprettholde tilskuddene, dersom det er prisen å betale.

Den siste tiden har det imidlertid dukket opp andre utfordringer. Det regjeringsoppnevnte Skauge-utvalget som
har gått gjennom det norske skattesystemet har bl.a. foreslått å fjerne
hele skogavgiftsordningen og innføre
gevinstbeskatning på salg av eiendom. Dette er tiltak som vil ha negativ effekt på både skogbruksaktiviteten og mulighetene for en strukturrasjonalisering. NORSKOG vil arbeide
aktivt for å forhindre at disse forslagene blir realisert.
SPRIKENDE POLITISKE MÅLSETINGER
Som arealforvaltere er norske grunneiere underlagt et utall bestemmelser og føringer i forhold til aktivtet på
egen eiendom. De nye landbrukspolitiske signalene krever at skogeier må
ta større ansvar for egne investeringer og at landbruket i framtida skal
satse mer på næringsutvikling der
man tar flere av eiendommens ressurser i bruk for å sikre verdiskaping
og sysselsetting. Samtidig opplever
man et økende press fra miljøsiden
som har ambisjoner om økt omfang
av arealvern og ønsker sterke føringer på arealbruken. I mange tilfeller vil
man møte totalt motstridende politiske målsettinger for forvaltningen av
de samme arealene.

En annen viktig årsak er at den stadige marginaliseringen av norsk skogbruk ikke er fulgt opp med tilstrekkelige tillempinger i rammebetingelsene.
Dette er ikke først og fremst snakk
om behov for tilskudd, men heller tilstrekkelig handlingsrom til å utvikle
de ressursene man disponerer. For
sterke reguleringer hindrer aktivitet
og næringsutvikling. De som ønsker
og evner å satse søker mot andre
næringer hvor terskelen for å lykkes
er lavere.
Da man nå valgte å kutte tilskuddsmidlene var det derfor et akutt behov
for å gjøre endringer i de andre rammebetingelsene. Et slikt grep var å
styrke skogavgiftsordningen. Dette
har vært en av fanesakene for
NORSKOG siden Skogmeldingen som
kom i 1998, men som gang på gang
har blitt avvist av Finansdepartementet. At man nå har økt skattefordelssatsen til 60 % og samtidig fjernet
trappesatsene gjør at mange,
avhengig av marginalskatt, kommer
rimelig gunstig ut også i forhold til

Presset mot arealene som grunneierne skal leve av materialiserer seg på
flere måter. Et eksempel er
Planlovutvalget som skal utarbeide
forslag til en ny Plan- og bygningslov.
Utvalget vurderer bl.a. en oppsplitting
av LNF-områdene, eventuelt en løsning der man åpner for å kunne
legge egne hensynsområder innenfor
LNF-områdene. Med en slik løsning
kan man risikere at man må ha egne
3

definerte områder hvor man faktisk
skal få lov å drive skogbruk. Dette er
tiltak som vil være kraftige inngrep i
forhold til den private eiendomsretten, og gjøre det betydelig vanskeligere å drive næringsutvikling. Skog- og
utmarksnæringen har tradisjoner for
å drive sin aktivitet på naturens premisser og det er lagt ned stor innsats i forhold til å forvalte arealene
på en helhetlig måte som tilfredsstiller alle hensyn. Dette både næringsog miljømessig. NORSKOG vil i det
lengste kjempe imot en slik kategorisering av arealene.
VERNEPROSESSER OG PRIVAT EIENDOMSRETT
NORSKOG er ikke prinsipielt negative
til vern av skog- og utmarksarealer. Vi
er i utgangspunktet åpne for å verne
det arealomfanget som det er behov
for, under en absolutt forutsetning
om at dette innebærer en full økonomisk kompensasjon, der den enkelte
eier holdes økonomisk skadesløs for
rådighetsbegrensninger som følge av
storsamfunnets miljøambisjoner.
Hovedgrunnlaget for de store konfliktene i vernearbeidet er i første rekke
en direkte overkjøring av grunneierne
og deres interesser, samtidig som
avgjørelser og økonomisk oppgjør har
dratt ut i tid. I mellomtiden har arealene blitt båndlagt for aktiv bruk.
Fremtidige verneprosesser må bygge
på et helt annet grunnlag, med større fokus på frivillighet fra grunneiernes side, samtidig som det parallelt
med økte verneambisjoner sikres tilstrekkelig med midler til oppgjør.
NORSKOG har ved flere anledninger
tatt opp frivillig vern med miljøvernministeren og –departementet, og
beskrevet hvordan verneprosessene
kan gjennomføres med langt lavere
konfliktnivå.
Ved utgangen av 2002 sluttførte
myndighetene endelig barskogvernplanen fra 1996. Med dette har Norge
vernet 750 km2 skog, noe som
utgjør i overkant av en prosent av det
produktive skogarealet (inkludert edellauvskog og produktiv skog i nasjonalparker). Tidligere i 2002 fremla
NINA en evaluering av skogvernet i
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Norge, der det ble presentert et
behov for et vern på om lag 4,5 %.
Hvis dette skal gjennomføres snakker
vi om et behov for ytterligere 2 600
km2 skog, til en kostnad på mellom
5 og 8 milliarder kroner. Dette er
penger som man sannsynligvis aldri
vil få se. Etter at kalkulasjonsrenten
ble senket til 4 % vil dette også få
effekter for erstatningsutbetalingene
for barskogvernet. Dette vil sannsynligvis få konsekvenser både for myndighetenes ambisjoner og evne til å
båndlegge skogarealer.
Miljøvernmyndighetene vet at store
deler av skogarealene i Norge verner
seg gratis ved at de ikke er økonomisk drivverdige. Utfordringen blir
her å finne en god oversikt over disse
arealene og få dem inn i statistikken.
Det paradoksale er at vi i dag har en
situasjon der skogbruket aldri har
hogd mindre tømmer, samtidig som
vi aldri har tatt mer hensyn til miljøet
og det biologiske mangfoldet. Likevel
er konfliktgraden større enn noensinne. Dette er en svært frustrerende
situasjon for dem som ønsker å leve
av arealene sine og forvalter disse i
tråd med lover og regler. Uansett
hvordan man tilpasser seg er det tilsynelatende ikke godt nok. Slik vil det
nok være så lenge flere av miljøorganisasjonene har sitt eksistensgrunnlag i nettopp slike konflikter.
Lovutvalget for biologisk mangfold har
fått i oppdrag å vurdere erstatningsregelverket i forhold til arealvern.
Spesielt gjelder dette nasjonalparker
og landskapsvernområder, hvor man
opplever at disse i stadig større grad
blir lagt på private arealer og at retningslinjene for forvaltning av disse
områdene blir strengere enn det som
opprinnelig var intensjonen med disse
verneformene. Denne formen for snikvern må bekjempes og dette er et
arbeid NORSKOG vil prioritere høyt i
tiden fremover.

at ressursene blir beslaglagt gjennom
ulike former for båndlegging, har
man den siste tiden opplevd at også
verdistigningen på eiendommen skal
komme andre til gode. Inntekter fra
tomtefeste har for mange grunneiere
vært en viktig og stabil inntektskilde
fram til i dag. Da Stortinget endret
tomtefesteloven våren 2002 ble det
store reaksjoner blant enkelte som
fikk økt sine festeavgifter kraftig.
Dette var selvsagt en attraktiv politisk
sak og ikke uventet kom det raskt på
banen et forslag om å åpne for at
alle tomtefestere skal få muligheter
for å kjøpe ut sine festetomter, og at
dette skulle skje til en rimelig pris.
Med rimelig pris er det foreslått en
pris på 25 ganger årlig festeavgift.
Forslaget innebærer imidlertid at det
er festeavgiftene i år 2000 som skal
legges til grunn for prisberegningen,
noe som medfører at grunneier ikke
kan justere avgiften i forhold til lovendringene fra 2002 før beregning av
prisen. Dette vil i mange tilfeller føre
til at det er fester som høster gevinsten av en eventuell verdiøkning på
tomten.

VERN OG BRUK
Arbeidet med å supplere verneplanen
for vassdrag er også en tilsvarende
prosess. Den ble innledet med en
bred invitasjon til organisasjoner og
enkeltpersoner om å komme med
forslag til verneobjekter.
Styringsgruppen for prosjektet valgte
å se bort fra det klare oppdraget om
å velge blant vassdrag som fra før
var inne på Samlet plan for vassdrag.
Dette resulterte i at rundt 340 vassdrag ble foreslått vernet. NORSKOG
har viet mye tid på å gjøre en rekke
klanderverdige forhold rundt prosessen kjent, og det endelige forslaget
som ble oversendt fra styringsgruppen til oppdragsgiveren Olje- og energidepartementet lød på 40 vassdrag.
I tillegg lyktes det å få inn forslag om
å åpne for konsesjonsbehandling av
mikro- og minikraftverk i vernede
vassdrag. Vi har fortsatt medlemmer
som er sterkt berørt av vernet og vil
fortsatt arbeide for at næringsinteressene får en mer fremtredende
posisjon i forbindelse med slike vernespørsmål. Særlig viktig vil det være å
få åpnet for muligheter til å kunne
utnytte mindre sidevassdrag i verna
vassdrag til småskala kraftproduksjon. Dette vil kunne gi viktige
næringsmessige bidrag samtidig som
man produserer miljømessig fornybar
energi, altså en vinn-vinn situasjon.
NORSKOG er også spesielt opptatt av
å unngå at vassdragsvern i tillegg
skal legge restriksjoner på skogdriften og annen arealanvendelse i
nedbørsfeltet uten at det blir gitt
økonomisk kompensasjon.

Det er for lettvint å konkludere med
at det er festers bolig på tomten
som er den eneste årsak til en verdiøkning. Ofte er det mange omkringliggende faktorer som styrer et område/tomt sin attraktivitet og markedsverdi, det være seg grunneiernes
ulike tilretteleggelser, infrastruktur,
kommunale tilbud, forholdet til kommunale planer etc. Forslaget betyr i
praksis en overføring av verdier fra
grunneier til fester og en utarming av
landbruket. Det at grunneier i
utgangspunktet valgte å legge ut tomtene er den viktigste faktoren for at
et område blir attraktivt.

HVEM SKAL HØSTE GEVINSTENE?
Det at skogarealene skal dekke stadig flere behov i kraft av sin rolle som
arena både for en mangfoldig verdiskaping, et allsidig friluftsliv og for å
ta vare det biologiske mangfoldet,
fører til at eiendoms- og disposisjonsretten stadig settes under press.

Det viktigste nå er at man lar loven
fungere over noe tid før man tar forhastede slutninger basert på populistisk sosialpolitikk. En slik uforutsigbarhet man nå opplever i forhold til tom-

I tillegg til at mange grunneiere føler
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denne typen konflikter. En slik misbruk av retten til fri ferdsel vil igjen
føre til en mindre aksept for allemannsretten blant grunneiere som
igjen vil gå ut over allmennheten.
Dette er en situasjon som ingen er
tjent med.

tefesteloven er bare en spire til stagnasjon i næringen og i distriktene, da
folk kvier seg for å investere i forhold
til et regelverk som endres til stadighet.
FORHOLDET TIL ALLMENNHETEN
En sterk eiendoms- og disposisjonsrett gjøres mulig gjennom en tilsvarende sterk allemannsrett. Året vi
har lagt bak oss viser imidlertid et
behov for en grensegang, slik at ikke
allemannsretten omfatter aktiviteter
som direkte skader mulighetene for
en effektiv utnyttelse av ressursgrunnlaget for eieren av arealene. I
forbindelse med behandlingen av friluftsmeldingen var kommersiell utnyttelse av annen manns grunn et tema
som var oppe til behandling.
NORSKOG mente klart at det i slike
sammenhenger måtte kunne stilles
krav om en avtale med muligheter for
vederlag for berørte eiere. Dette
møtte ingen forståelse. I kjølvannet
av dette prioriterte administrasjonen
å følge enkelte saker der verdier gikk
tapt som følge av annen virksomhets
bruk av utmarka. De største sakene
knytter seg til ulovlig rideaktivitet i
skog og utmark og innsamling av
hjortevilt til kommersiell hjorteavl.
Begge aktivitetene er med på å svekke ressursgrunnlaget på en eiendom.

DISTRIKTS- OG NÆRINGSUTVIKLING
Parallelt med landbruksmyndighetenes oppfordring om å satse på bl.a.
utmarksnæring frykter miljøvernmyndighetene for at denne typen næring
skal bli en trussel for allmenne interesser. Denne lettere paranoide innstillingen har medført en del overilte
forslag under parolen ”føre var”. Det
lyktes foreløpig å avverge en innføring
av pristak på jakt, men man har
fremdeles en situasjon der Statskog
SF og allmenningene har fritak for
merverdiavgift på salg av fiskekort og
jaktkort på småvilt og villrein. Slik gis
staten et fortrinn overfor private
grunneiere under påskudd av at man
vil sikre allmennheten rimelig jakt.
Dette samtidig som det vanskeliggjør
samarbeid om for eksempel salg av
fiskekort for en kommune der noe av
arealet eies av private og noe av staten alene. Etter NORSKOGs syn gjør
man her jegerne og fiskerne en bjørnetjeneste. Dersom staten ønsker å
sikre tilgangen på rimelig jakt og fiske
ville den beste løsningen være å fjerne merverdiavgiften både for offentlige og private aktører, slik at alle konkurrerte på like villkår.

Slike eksempler styrket i høyeste
grad vårt ønske om en gjennomgang
av regelverket. Det er en påtagelig
mangel hos de som forvalter friluftsloven å se de næringsmessige konsekvensene av ulike aktiviteter. Det finnes i dagens lovverk ingen forskjeller
mellom den enkelte menigmanns
anvendelse av allemannsretten og en
kommersiell organisert utnyttelse av
annen manns grunn i ly av allemannsretten. Dersom det ikke innføres
klare krav om godkjenning fra grunneier i forbindelse med kommersiell
utnyttelse av annen manns grunn
tror vi at man foreløpig bare har sett
toppen av isberget når det gjelder

Revisjonen av jakttidene i 2002 åpnet
for kommunal godkjennelse av en viss
utvidelse av jakttidene på hjortevilt i
etterkant av normal jakttid. Etter vårt
syn var denne utvidelsen for liten og
vi tok sammen med Norges Jegerog Fiskerforbund og Friluftslivets
Fellesorganisasjon initiativ til en prøveordning med utvidede jakttider frem
til neste revisjon i 2007. Etter lengre
tids jobbing fikk vi med oss Miljøverndepartementet på en prøveordning,
og Direktoratet for naturforvaltning
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har satt i gang arbeidet med å få
ordningen på beina. Å lykkes med en
slik prøveordning vil være viktig for en
eventuell framtidig utvidelse av jaktidene, og dermed øke mulighetene for
å etablere jaktbasert utmarksnæring
som en viktig del av en helhetlig eiendomsforvaltning.
Det er viktig for oss som grunneiere
at jakt og fiske har en solid forankring i befolkningen. Det vil gjøre det
enklere å få gjennomslag for endringer som vil komme både jeger/fisker
og grunneier til gode. Styret oppfordrer derfor NORSKOGs medlemmer
til å åpne for samjakt, for på denne
måten øke tilgangen til jakt og dermed sikre jaktens framtid. Slik sett er
samjakt en god næringsstrategi, som
både sikrer større jaktaktivitet og et
økt tilbud til allmennheten. Dette dreier seg i realiteten om evne til organisering fra grunneiers side og at myndighetene har mot nok til å gi oss
sjansen til å prøve.
Et grep som etter NORSKOGs syn
ville være med å styrke næringsgrunnlaget i en del distrikter ville
være å privatisere Statskog SFs sine
arealer. Dette var et forslag som var
opp i Stortinget i meldingsåret og
NORSKOG mente at disse arealene i
første rekke burde være med å styrke næringsgrunnlaget for private
grunneiere, sekundært legges ut til
vern i forbindelse med barskogvernprosessen eller brukes i makeskiftesammenheng. Innstillingen fra
Stortinget var en vag formulering
som fort kan ende opp med et symbolsk rasjonaliseringssalg av noen få
mindre eiendommer.
ENERGI
Massevirket har bedret sin markedssituasjon under ”strømkrisen” vi har
hatt i vinter. Salget av pelletsovner
har aldri vært bedre, men vi har til
nå ikke klart å følge opp utviklingen.
Bioenergi avhenger i beskjeden grad
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av nedbørsmengde og bør være et
prioritert supplement i norsk kraftmarked. Samtidig er det mange grunneiere som nå bør ta en nærmere
kikk på elvene sine for å avdekke
muligheter for småskala vannkraftproduksjon.
Den iskalde avslutningen på 2002
satte virkelig fart på næringens diskusjoner rundt mulighetene i bioenergimarkedet. Virkelighetsoppfatningene
spenner fra stor optimisme til ren
pessimisme. Sannsynligvis ligger
potensialet et sted midt imellom.
NORSKOGs rolle i forbindelse med
bioenergi er først og fremst å være
en næringspolitisk aktør. Vår hovedoppgave vil være å bidra til gode rammebetingelser for kommende energiprodusenter. NORSKOG har derfor
engasjert seg i et knippe prosjekter
for å bistå medlemmer i dette
nybrottsarbeidet. NORSKOG utvikler
sin kompetanse i takt med arbeidet,
og har definert sin rolle som aktiv
støttespiller for medlemmer som har
konkrete planer de vil gjennomføre.
Med de rette grepene bør bioenergi
etter hvert bli et alternativ til omsetning av massevirke. Ser man over
kjølen så har svenskene greid å etablere et konkurranseforhold mellom
massevirke og råstoff til bioenergi. En
slik konkurranse vil kunne resultere i
bedre priser til skogeier og en større
interesse for skogbruket.
ROVDYR
Et økende antall rovdyr oppleves nå
som en stor utfordring i stadig flere
regioner av landet. I mange områder
oppleves det å ha rovdyr tett innpå
seg som en reduksjon i livskvaliteten.
NORSKOG er ikke prinsipiell motstander av rovdyr som individ, men vi er
motstandere av de negative konsekvensene rovdyrene påfører næringsvirksomhet og det enkelte menneske.
På samme måte som med barskogvern er vi åpne for å godta det antall
dyr som samfunnet setter av midler
til å kompensere for. Næringsmessig
påvirker en økende rovdyrbestand i
stor grad mulighetene for utnyttelse
av utmarksressursene. I flere områ-

holde en aktiv faglig profil med høy
kompetansegrad. Det å ha en kompetent konsulentavdeling er særdeles
viktig både for å kunne profilere seg
næringspolitisk, men også for å
kunne bistå NORSKOGs medlemmer i
ulike sammenhenger.

der med rovdyr opplever man en
kraftig reduksjon i mulighetene for
jaktbasert verdiskaping. I tillegg vil
bønder oppleve en reduksjon i verdien
av sine utmarksbeiter, som for
mange er en viktig del av næringsgrunnlaget. Det er bare rett og rimelig at dette er konsekvenser av rovdyrpolitikken som det må kompenseres for.

NORSKOG har i meldingsåret hatt et
nært samarbeid med
Opplysningsvesenets fond (Ovf) i forbindelse med omstruktureringen av
fondets eiendommer. NORSKOG er
bl.a. engasjert i forhold til en gjennomgang av fondets eiendomsportefølje med tanke på å oppnå en mer
rasjonell eiendomsstruktur. Man vil i
den sammenheng også gjøre en vurdering av utviklingspotensialet på de
ulike eiendommene. I tillegg har
NORSKOG hatt ansvaret for taksering, utarbeidelse av prospekter og
salg av eiendommene som både fondet og andre har besluttet solgt.

Det er svært frustrerende å måtte
forholde seg til en rovdyrpolitikk som
spriker i alle retninger og en forvaltning som vegrer seg for å håndheve
de få konkrete retningslinjene som er.
NORSKOG er motstander av en forvaltning som bygger på kjerneområder. Dette vil føre til en skjev belastning overfor enkeltområder.
Forvaltningen må bygge på et prinsipp der man regulerer belastningen
gjennom kvotejakt, og hvor man
enklere og raskere kan ta ut skadedyr. Kvotejakt vil etter styrets mening
være et godt konfliktdempende virkemiddel i rovdyrforvaltningen.
NORSKOG vil arbeide aktivt overfor
myndighetene i forbindelse med den
nye rovviltmeldingen som legges fram
i løpet av 2003. Det blir her viktig å
få fastsatt konkrete og praktiske retningslinjer for rovdyrforvaltningen,
særlig med tanke på utbredelse og
erstatninger.

Arbeidet med eiendomsomsetning
har gitt NORSKOG verdifull kunnskap
om eiendomsmarkedet som igjen vil
komme oss til gode i det næringspolitiske arbeidet. Omsetningen av disse
eiendommene har også gitt
NORSKOG god profilering som en
aktuell samarbeidspartner ved kjøp
og salg av skogeiendommer.
Som denne beretningen viser har det
næringspolitisk vært et svært aktivt
år med mange pågående prosesser
som vil ha betydning for mulighetene
for utviklingen av skog- og utmarksressursene. Styret ser på det
næringspolitiske arbeidet som svært
viktig i en tid hvor næringen i mange
tilfeller blir utsatt for press fra flere
ulike interessegrupper.

ADMINISTRATIVE TJENESTER
NORSKOG har en omfattende forretningsmessig virksomhet innen økonomi- og administrasjon. Den økonomiske delen av organisasjonen må derfor
være under kontinuerlig utvikling.
NORSKOG besitter god kompetanse
innen bl.a. administrasjon, regnskap
og økonomi. Dette er en styrke for
selve organisasjonen og dets selskaper, samtidig som en kan tilby administrasjon- og økonomitjenester av
høy kvalitet til kundene. Dette er med
på å gjøre NORSKOG til en robust
organisasjon.

NORWEGIAN FORESTRY GROUP A/S (NFG)
NFG har etablert seg som en sentral
aktør i Norge når det gjelder leveranser av skogrelaterte konsulenttjenester på det internasjonale markedet.
NFG har etter starten i 1996 klart å
etablere seg i et sterkt konkurranseutsatt marked. I salg og markedsføringsarbeid har det blitt lagt stor
vekt på å finne samarbeidspartnere

SKOGFAGLIGE TJENESTER
Skogfaglige tjenester er basisen i
NORSKOGs virksomhet.
Organisasjonen profilerer seg med å
6
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både i Norge og internasjonalt.Dette
arbeidet vil fortsette.
Prosjektaktiviteten i 2002 var i første
rekke knyttet til Mellom-Amerika, og
da særlig Belize og Honduras. I tillegg har NORSKOG gjennomført et
prosjekt innen trebearbeidende industri i Russland med hovedvekt på produktutvikling og markedsføring. Disse
prosjektene gir både NFG og
NORSKOG, verdifull erfaring og kunnskap om internasjonalt skogbruk og
bistandsarbeid. Styret ser på denne
typen erfaringsutveksling og nettverksbygging som svært betydningsfull. NFG har ingen ansatte, men selskapets sekretariatsfunksjon ivaretas
av NORSKOG.
NORSK SKOGSERTIFISERING AS
Norsk Skogsertifisering tilbyr gruppesertifisering av skogeiendommer
basert på ISO 14001 og Levende
Skog standardene. Skogeiere tilsluttet Norsk Skogsertifisering kan fritt
selge sitt virke som miljøsertifisert,
uten å måtte ha noen binding til et
enkelt omsetningsledd. Styret ser på
dette som et meget viktig tilbud til
skogeierne, og et tilbud som er med
å bygger opp under NORSKOGs filosofi om at skogeierne skal kunne
selge virket sitt fritt i markedet.
NORTØMMER AS
NORTØMMER har hatt en sterk
utvikling siden etableringen i 1998,
og satte i 2002 igjen ny omsetningsrekord. For første gang passerte
man 500 000 m3 omsatt virke og
man endte til slutt på 510 000 m3.
Dette var en økning på 18 % i forhold til 2001. Med en stadig økende
andel av den totale tømmeromsetningen i Norge befester
NORTØMMER sin posisjon som en
attraktiv aktør i tømmeromsetningen.
Den økte omsettingen har også i meldingsåret gjort at det ble behov for å
øke bemanningen med ytterligere en
stilling, til totalt 7,5 årsverk.
Styret er meget godt fornøyd med
utviklingen for NORTØMMER, som
stadig øker omsetningen og tar nye
7

markedsandeler i forhold til andre
aktører i markedet. Styret vektlegger
at NORTØMMERs utvikling skal
komme skogeieren til gode i form av
en høyest mulig virkespris.
SKOGINFO.NO AS
skoginfo.no har i 2002 hatt en jevn
økning i antall besøkende. Særlig stor
er interessen knyttet til omsetning av
jaktterreng og skogeiendommer som
er nytt av året. Mulighetene for å
laste ned prospekter over skogeiendommer for salg fra våre nettsider
har medført en stor økning i besøket
på sidene. Markedsplassen for
omsetting av jaktterreng har også
hatt en stor økning og tilbakemeldingen tyder på at dette er en svært
effektiv omsettingskanal. Det er derfor stadig flere som benytter denne
anledningen til å omsette sine produkter. Økende aktivitet viser at det
er marked for en slik internettbasert
tjeneste.
skoginfo.no la i 2002 om designet på
sine sider og byttet samtidig publiseringsverktøy. Dette gjør at sidene i
dag fremstår mer brukervennlige og
er raskere og enklere å oppdatere.
FORAN AS
FORAN har utviklet seg til å bli en av
de største aktørene innen skogbruksplanlegging i Norge. I tillegg ekspanderer virksomheten i Sverige. Den
synkende lønnsomheten i skogbruket
medfører også en tøffere hverdag for
takstfirmaene. FORAN har tatt denne
utviklingen på alvor og er i ferd med
å etablere seg som leverandør av tjenester og produkter innen andre
næringssegmenter enn tradisjonelt
skogbruk. Mye av kompetansen og
produktene som er opparbeidet gjennom arbeid med skogbruksplanlegging har stor anvendbarhet også i
andre sammenhenger.
Styret er godt fornøyd med at
FORAN har befestet sin posisjon i
markedet, og at virksomheten viser
en god utvikling i oppdragsmengde.
Lønnsomheten i 2002 har ikke vært
tilfredsstillende, og tiltak er iverksatt
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for å forbedre resultatet i 2003.
FORAN har bidratt til økt konkurranse
i planmarkedet og styret er tilfreds
med at prisen på områdetakster er
redusert med 30 – 50 % de senere
årene. Dette må likevel ikke gå på
bekostning av lønnsomheten i
FORAN.
FORENINGA FOR NORSKE SMÅKRAFTVERK
(SMÅKRAFTFORENINGA)
På småkraftsiden har NORSKOG en
sentral posisjon. Småkraftforeninga
har lagt ansvaret for den daglige driften av foreninga til NORSKOG.
Foreninga har den siste tiden hatt en
enorm pågang fra grunneiere som er
interessert i mulighetene for denne
typen kraftproduksjon. Foreninga
hadde ved utgangen av 2002 ca
130 medlemmer. Både pågående
politiske prosesser og etterspørselen
etter informasjon og veileding viser at
det er et stort behov for en slik interesseorganisasjon. Samarbeidet mellom NORSKOG og Småkraftforeninga
gir positive synergieffekter både med
tanke på teknisk/faglig kunnskap og
næringspolitisk kompetanse.
EN OFFENSIV ORGANISASJON
Skog- og utmarksnæringen er midt
inne i en overgangsperiode i forhold
til de tradisjonelle rammebetingelsene. Den liberaliseringen som vi forhåpentligvis nå ser starten på har
vært NORSKOGs hovedmål siden etableringen i 1950. Dette stiller også
store krav til NORSKOG som organisasjon og dens evne til å møte kom-

konsern har hatt en omsetning på kr
191 686 756,-. Driftsresultatet er
på kr 2 555 571,- og gir et årsresultat etter skatt på kr 1 760 040,-.

mende utfordringer innen skog- og
utmarksnæringen.
NORSKOG har bevisst utviklet sin
organisasjon og sitt nettverk i forhold
til de utfordringene man står overfor
for å sikre organisasjonen en best
mulig næringspolitisk plattform.
NORSKOG som konsern har sikret
seg bred kunnskap gjennom samarbeid og gjensidig informasjon i nettverket. Dette er en stor ressurs for
NORSKOGs medlemmer. Konsernet
og tilgrensende nettverk består i dag
av NORSKOG med 18 ansatte,
NORTØMMER med 8 ansatte,
FORAN AS med 15 ansatte og 10
deltidsansatte, FORAN Sverige AB
med 15 ansatte og
Småkraftforeninga med en fast tilknyttet konsulent. I tillegg har man
15 underleverandører innen skog- og
utmarksforvaltning spredt over hele
landet. Viktig er det også at NORSKOG har samarbeidsavtaler som sikrer
spisskompetanse innen juridiske
spørsmål, energiteknikk, eiendomsutvikling m.m.

• NORSKOG (morselskap) har lagt
fram et driftsresultat på
kr 159 320,- og et resultat før
skatt på kr 4 782 756,-.
Årsresultat på kr 3 788 630,overføres annen egenkapital.
• NORTØMMER AS har lagt fram et
driftsresultat på kr 2 678 913,og et resultat før skatt på
kr 2 879 204,- Årsresultat på
kr 2 073 614,- disponeres som
følger: Avsatt konsernbidrag netto
kr -3 236 578,- og overført fra
annen egenkapital kr 1 162 963,• Norsk Skogsertifisering AS har
lagt fram et regnskap i balanse
• skoginfo.no as har lagt frem et
driftsunderskudd på kr 282 263,-.
Årsresultat på kr –254 267,-.
Underskuddet dekkes av mottatt
konsernbidrag kr 132 170,overført fra innskutt kapital
kr 51 399,- og overført udekket
tap kr 70 698,-

NORSKOG som konsern sysselsatte
26 personer pr. 31.12.02.
Foreningen har sitt hovedkontor i
Oslo. Miljøet ansees som kreativt og
harmonisk og sykefraværet har i
2002 vært på 1%. Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Styret ønsker å uttrykke sin tilfredshet med utviklingen av NORSKOG
som organisasjon og de økonomiske
resultatene. Styret vil også uttrykke
sin anerkjennelse av de ansattes innsats i år 2002.

ØKONOMI
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. NORSKOG
Oslo, 28. februar 2003

N. Lorentz Sæthern

Anders Kiær
Styreleder

Per Hembre

Johan Ellingsen

Erik Toverud

Arne Rørå
Adm. direktør
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Skogfaglig virksomhet
NORSKOGs virksomhet spenner over et stort faglig spekter, fra
grunnleggende skogøkologiske forutsetninger for produksjon av
tømmer og andre naturverdier, via operativ eiendomsforvaltning til
skogøkonomisk og organisatorisk utvikling for rasjonell eiendomsdrift. Herunder utvikling av metoder og hjelpemidler for slik virksomhet, som IT-baserte forvaltningssystemer og tilpasning av GPS-teknologi til næringens behov.
MILJØSERTIFISERING
NORSKOG utviklet fram til 2000
basis-løsningene for sine 2 alternative
sertifiseringssystemer tilpasset den
enkelte skogeiers behov:
• Norsk Skogsertifisering, et heleiet
datterselskap som tilbyr avtalebasert deltakelse i gruppersertifisering, uavhengig av tømmeromsetning
• NORTØMMER som sertifisert tømmeromsetter, som tilbyr miljøavtale med sine tømmerleverandører
for virke som omsettes gjennom
selskapet

Virksomheten omfatter generell veiledning, betalt rådgivning og større
utviklingsprosjekter finansiert av ulike
FoU-fond. Oppdragsgivere er i tillegg
til egne medlemmer, øvrige skogeiere, skogindustri, offentlige myndigheter og bistandsorganisasjoner. Ca.
20 % av tjenestesalget har gått til
oppdragsgivere utenfor Norge.
Totalt sett har virksomheten i 2002
volummessig vært noe høyere enn i
2001.
EIENDOMSOMSETNING
Vi har i 2002 sett en klart økt interesse for eiendomsomsetning. Mye av
årsaken til dette er bl.a. fallende virkespriser og en oppmykning av konsesjonsloven med blant annet redusert kalkulasjonsrente. Det har også
vært økt fokus på innsparings- og
utviklingsmuligheter ved forbedret
struktur og arrondering av skogeiendommer. I tillegg har økt interesse
for jakt generelt i samfunnet ført til
etterspørsel etter egen jakteiendom.
NORSKOG har tatt tak i denne situasjonen og engasjert seg for å heve
kompetansen på området. Vi har i
2002 vært involvert i salg av ca
80 000 daa produktiv skog fordelt på
18 eiendommer, 5 fylker og 12 kommuner. Vi har bygget opp god innsikt
i eiendomsmarkedet, og vil fokusere
ytterligere på dette i årene framover.
Vi har også bygget opp en god oversikt over personer som er interessert i å kjøpe skog.

Begge systemer bygger på ISO
14001 og Levende Skog standarden,
og avtale med Det norske Veritas
som uavhengig akkreditert revisjonsselskap.
Det har vært noe vekst i deltakelsen
innenfor de 2 ordningene i 2002, og
på kort sikt ser skogsertifiseringen ut
til å ha funnet sin form med tanke på
de grunnleggende rutiner. Arbeidet
med å forenkle systemene og gjøre
dem mer hensiktsmessige og brukervennlige fortsetter. Dette vil være
hovedfokus framover. De løpende
revisjoner viser at de grunnleggende
elementer i Levende Skog standarden
nå i hovedsak er både kjent og
innarbeidet.

9
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PROSJEKTER 2002
NAVN

FORMÅL - INNHOLD

SAMARBEIDSPARTNERE

VARIGHET

FINANSIERING

Ecsplain

Utvikle matematiske
modeller og verktøy for
løsning av komplekse
planleggingsproblemer
bl.a. i skog

SINTEF (Norge)
III A (Spania)
Ilog (Frankrike)
SGTM (Marokko)

2000-2002
(Avsluttet)

EU-kommisjonen
(4.rammeprogram)

Økoplan 2

Utvikle beslutningsstøtteverktøy for forvaltning av
skogressurser, på basis av
resultater fra Ecsplain

SINTEF
Geodata AS
NLH – skogfag
Norges Skogeierforbund

2000-2002
(Avsluttet)

Norges
forskningsråd
Skogtiltaksfondet

Landskapsøkologi i
praktisk skogbehandling

Utrede det vitenskapelige
grunnlag for landskapsøkologisk planlegging,
og utarbeide en håndbok
i hvordan slik planlegging
kan gjøres.

Prevista
Norges Skogeierforbund
Løvenskiold Vækerø

2001-2002
(Avsluttet)

Skogbrukets
utviklingsfond

Kostandseffektivitet ved
biologisk
mangfold-hensyn
i skogbruket

Analysere betydning og
nyttepotensial for bevaring
av biologisk mangfold, ved
bruk av impediment og osp
som i livsløpstrær

Universitetet i Oslo

2001-2004

Norges Forskningsråd

GPS i
skogbruket

Med basis i kjent
standardteknologi utvikle
arbeidsopplegg og teknisk
tilrettelagte løsninger for
bruk av GPS i skogbruket

Silvinova AS
Timberjack
Mathiesen Eidsvold
Værk ANS

2000-2002
(Avsluttet)

Skogtiltaksfondet
Norges Forskningsråd

Utmark som
næring

Spre erfaringer fra
vellykket satsing på utmark
som næring

2001-2003

SND
Skogtiltaksfondet

Brun furu, årsaker og
virkning

Klarlegge årsaksforhold og Skogforsk
mulige tiltak for å redusere
skadene av knopp- og
greintørke-sopp på furu.

2001-2003

Skogbrukets
utviklingsfond
Skogtiltaksfondet

Strategisk
planlegging
i skogbruket

Utprøve og evaluere aktuelle PINUS AS
nyere analyseprogrammer
NLH-Skogfag
for strategisk planlegging
på reelle fullskala
planoppgaver

2003-2004

Norges Forskningsråd
Skogtiltaksfondet

Avvirk 2000

Tilpasning av Avvirk 2000
og Verdsett til standard
prognoseverktøy for
skogbruksplanverktøy

2001- 2003

Skogtiltaksfondet
Skogbrukets
utviklingsfond

NLH Skogfag
Skogdata

10
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området fra NORSKOG fremover, for
å kunne tilby medlemmer og andre
kvalifisert bistand, samtidig som det
er økonomisk interessant for næringen å utnytte mulighetene på dette
området.

FAGLIG UTVIKLING
Den generelle utviklingen går fort i
samfunnet, men kunne kanskje gå
fortere i skogbruket enn den faktisk
gjør. Det er en utfordring for skogbruket kontinuerlig å tilpasse seg og
utnytte mulighetene som følger av
samfunnsutviklingen og den faglige
utvikling så vel innenfor eget område
som generelt. For å bidra til dette
driver NORSKOG et bevisst arbeid for
kompetanseutvikling og kompetanseoverføring. Dette skjer blant annet i
prosjektrettede tiltak som: (se tabell)

INTERNASJONALT SKOGBRUK
NORSKOGs internasjonale virksomhet
drives gjennom selskapet Norwegian
Forestry Group (NFG). NFG er organisert som et aksjeselskap eiet av
NORSKOG, NIJOS, Skogforsk, PREVISTA og Det norske Skogselskap.
NORSKOG har ansvaret for å drive
NFGs sekretariat og den daglige
ledelsen av selskapet.

SKOGFORVALTNING
Drift og bistand til skogforvaltning har
alltid vært et kjerneområde innenfor
NORSKOG sin faglige virksomhet.
Arbeidet spenner over hele feltet fra
full eiendomsbestyrelse til konkret
bistand i enkeltsaker. NORSKOG har
full bestyrelse på et samlet skogareal
på ca 1 mill daa.
Faglig assistanse og enkeltoppdrag
gjøres innenfor følgende fagområder:
• Verdsetting av skog for ulike
formål, bl.a. vern
• Skogbeskatning
• Bistad ved eierskifter
• Skogøkologiske spørsmål
• Bruk av GPS og IT-systemer som
hjelpemidler i forvaltningen
• Strategisk planlegging
• Landskapsplanlegging
• Hogstkvantumsanalyser
• Organisasjonsutvikling
• Eiendomsutvikling

NFG sin internasjonale virksomhet er
rettet både mot private virksomheter,
de store utviklingsbankene som
Verdensbanken og Inter-American
Development Bank, mot FN organisasjoner som FAO og mot bistandsmarkedet representert ved NORAD og
UD. NFG har hatt en rekke prosjekter
som direkte eller indirekte har vært
finansiert av norske bistandsmidler.
Verdiskaping er grunnlaget for utvikling, og i dag foregår det meste av
utviklingslandenes verdiskapning i
landbruket som skogbruket er en del
av. Likevel er økningen i mange tilfeller for lav til å holde tritt med den
stor befolkningsveksten og det sterkt
økende behov som kommer i de ikke
inntektsbringende sektorer som
utdanning, helse og miljø.

BIOENERGI
Med en situasjon hvor energiforbruket i Norge stiger raskere enn energiproduksjonen spesielt for el-kraft,
og hvor virkesprisene for lavkvalitets
trevirke viser en klart synkende tendens, vil mulighetene for økonomisk
interessant produksjon av bioenergi
øke vesentlig. I NORSKOG har vi som
følge av dette engasjert oss i flere
prosjekter for å utvikle kompetansen
på dette området. Vi har i denne
sammenheng også etablert kontakter
med relevant teknisk kompetanse. Vi
ser for oss økt satsing på dette

Norsk utviklingshjelp hadde i startfasen en betydelig andel som gikk til
landbruksrelaterte prosjekter og programmer. Denne andelen har blitt
betydelig redusert og det er i dag
under 4 % av utviklingshjelpen som
går til denne typen prosjekter. Det er
bred enighet blant de innen norsk
landbruk som er opptatt av norsk
utviklingspolitikk om at dette er en for
lav andel. Et utvalg som nettopp la
fram rapporten ”Landbruksutvikling –
en vei ut av fattigdommen” til NORAD
mener at 15 % av bistandspengene
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bør gå til primærnæringene.
Skog er en ressurs som for mange
utviklingsland er svært viktig. Skog
kan dersom den drives på en bærekraftig måte være grunnlaget for en
lokal verdiskapning. Samtidig har skogen en viktig funksjon i forbindelse
med matvare produksjon, skogen gir
lett tilgang på brensel, skog og vegetasjon gir en bedre og mer stabil
vannforsyning og skog og vegetasjon
reduserer erosjon. Skog er også mye
brukt i kombinasjon med jordbruksproduksjon, agro-forestry, og skogen
blir i mange kulturer sett på som et
svært viktig spiskammer.
NORSKOG er av den oppfatning at
det norske skogbruksmiljøet har en
betydelig kompetanse og erfaring når
det gjelder å utnytte skogens ressurser på en bærekraftig måte til verdiskaping som igjen kan være med på
å gi bedre levekår. Dette er kompetanse og erfaring som også kan brukes i de land som er sentrale for
norsk bistand.
NORSKOG var i 2002 involvert i flere
internasjonale prosjekter. I Belize i
Mellom-Amerika deltok vi i et prosjekt
med fokus på skogforvaltning i områder med store skader etter barkbille
angrep. I Honduras deltok også
NORSKOG på et prosjekt som ble

ter. I tillegg er det flere som driver
med hytter og andre former for overnatting og servering. Et mangfold av
produkter vil i løpet av prosjektperioden se dagens lys. Prosjektet skal
også gjøre utmarksproduktene lettere
tilgjengelig for kundene. Gjennom riktig markedsføring og større fokus på
utmarksnæringen i media vil vi forbedre folks kjennskap til norske
utmarksprodukter og øke viljen til å
feriere i eget land. Prosjektet avsluttes høsten 2004.

startet opp på grunn av store insektangrep i furuskogen i denne regionen. I Russland gjennomførte
NORSKOG et prosjekt innen trebearbeidende industri der nye produkter
og markedsstrategier ble skissert.
UTMARKSPROSJEKTET
Utmarksprosjektet ”Naturbasert
Reiseliv – fra hobby til næring” ble
startet opp i februar 2002.
Finansiering fra SND og
Skogtiltaksfondet gjorde det mulig å
sette en person til å drifte prosjektet.
Et introduksjonsmøte på Olavsgård
Hotell i februar avdekket stor interesse for prosjektet, og 40 deltakere
meldte seg på prosjektet etter møtet.

NORSKOG har i løpet av 2002
bekreftet sin evne til å være foran og
tenke nytt gjennom sin utmarkssatsing. Arrangementer som møtet på
Olavsgård, utmarksgruppene og et
seminar på Gardermoen i regi av
Norges Forskningsråd og NORSKOG,
viser at NORSKOG er ansett som en
viktig aktør i markedet.

Deltakerne ble deretter delt i fire
grupper, basert på eiendomsstørrelse, geografisk plassering og ressursgrunnlag. Målet med prosjektet er å
skape et nettverk av aktører innen
utmarksnæring. Gjennom møtevirksomhet, seminarer og fagekskursjoner skal vi øke kompetansenivået til
deltakerne og gjøre dem i stand til å
utvikle det næringspotensialet som
ligger i utmarka. Alle gruppene har
vært gjennom møter, og det har vært
arrangert en tur og et seminar med
utmarksrelatert tema. Interessen er
stor, og mange spennende produkter
er i emning. Hovedsakelig dreier det
seg om jakt- og fiskerelaterte produk-

12

arsmelding3

24.03.2003

11:30

Side 13

NORTØMMER AS
NORTØMMER AS hadde i år 2002 en bemanningsøkning på 1
stilling. Selskapet har åtte ansatte (7,5 årsverk) ved årets utgang.
Vi har lagt bak oss ytterligere et positivt år, både med hensyn på
omsatt volum, økonomi og arbeid for å tilpasse oss økte
markedskrav.
AVVIRKNINGEN I NORGE 2002
Norske skogeiere avvirket i 2002
anslagsvis 7,5 millioner kubikkmeter
tømmer for salg til industrien. Dette
er en nedgang fra 2001 da det ble
avvirket 7,7 millioner kubikkmeter.
Bakgrunnen for den negative avvirkningsutviklingen, sett i forhold til fjoråret, er i første rekke en begrenset
avsetning på massevirke. Som igjen
skyldes et svakt marked for treforedlingsindustriens produkter.
NORTØMMERS VIRKSOMHET I 2002
NORTØMMER AS omsatte 510 000
m3 tømmer i året 2002. Dette er
en økning på 18% sammenlignet
med fjoråret. Volumøkningen kan forklares med en markant økning i sagtømmerleveranser. NORTØMMER har
nå en andel på 43% sagtømmer av
totalvolumet, mot tidligere 33%. I det
siste året ble 46 % av årsvolumet
innmålt i første halvår og 54% i
andre halvår. En slik fordeling av tømmerleveranser over året er i tråd
med industriens ønsker og viser at

13

NORTØMMERs leverandører er tilpasningsdyktige. Den stadig positive
utviklingen i omsatt volum gjennom
NORTØMMER AS viser at selskapet
fortsatt fyller en viktig posisjon i markedet. Vi forventer fortsatt en økning
i omsatt volum i kommende år.
Figuren nedenfor viser relativ utvikling
i omsatt volum gjennom NORTØMMER AS i forhold til omsatt volum i
Norge. 1998 er satt til 100%.
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skoginfo.no as
skoginfo.no er en portal for skog- og utmarksnæringen i Norge.
Portalen er heleid av NORSKOG, og ble lansert i august 2000.

samme systemet. Dette gjør det
enklere og mer effektivt å oppdatere
disse sidene.

Portalen er delt mellom en nyhetsdel
og en omfattende markedsplass for
omsetning av varer og tjenester
innen skog- og utmarksnæring.
Nyhetsdelen oppdateres daglig med
nyheter fra både nasjonale og regionale aviser og nyhetsmedier. I tillegg
publiseres stoff fra egen redaksjon.

I september 2002 lanserte vi også
en side for eiendomsomsetning på
skoginfo.no. Annonser for salg av
eiendommer legges ut på nettet, og
prospekter kan lastes ned direkte
eller bestilles fra NORSKOG. Denne
tjenesten førte til en sterk økning av
besøket. Over 150 personer lastet
ned prospekter fra skoginfo.no.

På den søkbare markedsplassen kan
besøkende selv publisere rubrikkannonser for egne tilbud og produkter.
Disse annonsene har vist seg å fungere godt, særlig i forhold til omsetning av jaktterreng.

Besøket på skoginfo.no har hele tiden
siden starten i 2000 vært økende.
Fra mars 2002 og frem til nyttår
hadde vi 75 000 besøkende, som
genererte 180 000 treff (se figur).

I februar 2002 relanserte vi skoginfo.no i et nytt design, samtidig som vi
byttet leverandør av publiseringsverktøy. Den nye løsningen er mer fleksibel, og gir større muligheter enn før.
Samtidig får vi bedre statistikk.
Temaene kan dermed tilpasses etter
hvilke sider folk besøker mest.
Nettstedene til NORTØMMER
(www.nortommer.no) og NORSKOG
(www.norskog.no) styres fra det

14
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FORAN AS
FORAN AS, Forestry and Nature, har gjennomført sitt tredje driftsår, både på norsk og svensk side. Fundamentet i både FORAN AS
og FORAN Sverige AB har vært, og vil fortsatt være, skogbruksplanlegging og rådgivingstjenester knyttet til forvaltning av skog.
FORANs kompetanseprofil er utover
det skogfaglige spesielt rettet mot
GIS, GPS og IT, mens den for FORAN
Sverige AB er mer rettet mot biologi
og økologi. Dette har gitt selskapene
mulighet til å etablere seg også i
andre markeder enn skogbruket. Et
eksempel på dette er at FORAN er
en bredspektret leverandør av produkter og tjenester til golf. I Sverige
har vi også foretatt konsekvensutredninger for Svensk Kjernekraft, samt
overtatt planproduksjonen for det
Svenske Skogselskapet med et forvaltningsareal på ca. 4,5 mill. da.

personer. FORAN AS har i tillegg
eierinteresser i Kart & Skog og PANskog, og er med dette et av Nordens
største kartleggingsselskaper, både
generelt og i forhold til spesialområde
skog og miljø.

Selv om man etablerer seg innen nye
markeder vil likevel skogbruksplaner
være FORANs viktigste fundament,
og utfordringene på dette området
blir ikke mindre i tiden fremover. Med
synkende tømmerpriser avtar skogarealenes evne til å bære kostnader
knyttet til for eksempel skogbruksplan. FORAN har bidratt til økt konkurranse i planmarkedet. Prisene på
områdetakster har falt med 30 – 50
% samtidig som produktene er forbedret. Samtidig stilles det høyere krav
til skogbruksplaner som styringsverktøy og til mulighetene for å utføre
lønnsomhetsanalyser på basis av
dataene. Teknologien hjelper oss,
men bare til å produsere rasjonelt og
til å heve produktstandarden.
Skogfaglig kompetanse er fremdeles
personavhengig, med tydelige koblinger til teoretisk og praktisk bakgrunn,
personlige egenskaper og ikke minst
til det nettverket fagmiljøet består av.

Omsetningen for FORAN AS har økt
fra ca 10 mill kr i 2001, til ca 15
mill kr i 2002. For FORAN Sverige
AB har omsetningen økt fra ca 5,5
mill kr i 2001, til ca 10 mill kr i 2002.

FORAN Sverige AB kjøpte i 2002
oppdragsportefølje og ansatte i konsulentselskapet Hamilton Skog AB.
FORAN Sverige AB har dermed nå
kontor i Falun, Sundsvall, Knivstad og
Borås. Fusjonen er finansiert over
drift og påvirker dermed resultatet
for 2002.

Driftsresultatet i FORAN AS ble et
underskudd på ca 1 mill kr, mens
FORAN Sverige AB oppnådde et
driftsresultat på kr 300 000. FORAN
AS har de to foregående år levert et
resultatregnskap med overskudd. Det
er gjort tiltak for å styrke lønnsomheten i 2003.
Målet fremover blir å fortsette utviklingen på bakgrunn av den suksessen
vi har hatt, for å møte et marked i
sterk endring med produkter og tjenester som bidrar til bedre lønnsomhet og mer rasjonell drift og styring
for den enkelte kunde.

Nettverket rundt FORAN AS og
FORAN Sverige AB har basis i eierne
Glommen Skogeierforening og
NORSKOG. I tillegg sysselsetter
FORAN-systemet til sammen ca 50
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RESULTATREGNSKAP

NORSKOG
Morselskap
2002

(i hele tusen)
2001

16
1
1
19

14
1
1
17

7 242
8 688
309
3 417
19 656
159

5 420
7 929
313
3 401
17 064
329

3 900
494
336
-1
-105
4 624
4 783
-994
3 789

277
27
-1
-83
220
549
-191
358

DRIFTSINNTEKT OG DRIFTSKOSTNAD
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekter
Avvirkningsavgift
Tilskudd rentemidler
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Varekostnader
Lønns og personalkostnader
Avskrivning på varige driftsmidler
Andre driftskostnader
SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Resultatandel tilknyttet selskap
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
Inntekt på investering i datterselskap
Renteinntekter
Finansinntekter
Rentekostnader
Finanskostnader
RESULTAT AV FINANSPOSTER
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat
ORDINÆRT RESULTAT

3 789

358

ÅRSRESULTAT

716
549
550
815

399
544
450
393

Note
1

Konsern
2002
188
1
1
191

587
550
550
687

(i hele tusen)
2001
149
1
1
152

750
544
450
744

171 805
11 643
526
5 157
189 131
2 556
-495

136 539
10 285
541
4 207
151 572
1 172
251

974
36
-37
-349
624
2 685
-925
1 760

836
29
-7
-367
491
1 914
-502
1 412

1 760

1 412

Konsern
2002

(i hele tusen)
2001

4

496
496

900
900

5
6
3

1 991
453
3 451
504
6 399
6 895

1
486
453
3 464
419
4 823
5 723

2
4
2

8

BALANSE
Morselskap
2002

(i hele tusen)
2001

331
331

547
547

5 100
0
2 235
453
3 207
503
11 498
11 829

5 100
1
235
453
3 314
418
9 521
10 069

4
4
1
2
12

031
517
328
196
072

2 477
880
436
2 134
5 928

140
324
464
1 919
14 455
26 284

130
404
534
4 793
11 255
21 324

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
SUM IMMATERIELLE EIENDELER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Maskiner, inventar o. l.
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i datterselskap
Obligasjoner
Investeringer i tilknyttet selskap
Investeringer i andeler
Netto pensjonsmidler
Andre langsiktige fordringer
SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDL.
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Varebeholdning
FORDRINGER
Kundefordringer
Fordring selskap i sm konsern
Utført, ikke fakturert arbeid
Andre fordringer
SUM FORDRINGER
INVESTERINGER
Markedsbaserte aksjer
Aksjefond
SUM INVESTERINGER
Bankinnskudd, kontanter o.l
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

Note

350
11

6
6
10

16

26 811

16 843

1 328
4 037
32 176

436
4 189
21 468

141
692
833
7 977
40 986
47 881

1
1
12
35
41

130
013
143
440
401
124
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Morselskap
2002

(i hele tusen)
2001

1 150
1 150

1 150
1 150

5 581
2 020
12 155

5 581
2 020
8 366

19 756

15 967

20 906

17 117

627
100
727

608
210
818

1 013
975
2 346
316
4 650
5 377
26 284

1 053
214
1 835
287
3 388
4 206
21 324

Konsern
2002

(i hele tusen)
2001

1 150
1 150

1 150
1 150

5 581
2 020
11 925

5 581
2 020
10 164

19 526

17 765

9

20 676

18 915

8

547
100
647

595
210
805

19 934
1 959
976
2 869
820
26 558
27 205
47 881

15 885
1 904
562
2 299
754
21 404
22 209
41 124

EGENKAPITAL OG GJELD
INNSKUTT EGENKAPITAL
Felleseid andelskapital
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL
Kapital 01.01.
Tømmerfond
Annen egenkapital
Udekket tap
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL
SUM EGENKAPITAL
GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Utsatt skatt
Andre avsetn. for forpliktelser
SUM AVSETNING FORPLIKTELSER
KORTSIKTIG GJELD
Kreditorer tømmeromsetning
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Off. avgifter, skattetrekk m.m.
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

8

NORSKOG KONSERN
KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1.1 - 31.12. 2002
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter (i hele tusen)
Resultat før skatt
Nedskrevet aksjefond
Tap ved salg aksjer
Resultatandel tilknyttet selskap
Betalbar skatt
Ordinære avskrivninger
Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger
Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2002

2001

2 685
267
72
495
-562
526
13
-5 514
-304
-2 322

1 914
155
202
-251
-446
541
57
-423
-561
1 188

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Endring i andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-122

-310

-2 020
-2 142

548
238

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig)
Nedbetaling av gammel gjeld
Innbetaling av egenkapital
Tilbakebetaling av egenkapital
Konsernbidrag
Utbytte (utbetalt)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd pr 1.1
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.

0
-4 464
12 440
7 976

0
1 426
11 014
12 440
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2002

Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av
1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.
Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes
til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levetid avskrives planmessig.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på
etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig
verdi som følge av renteendring.
Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet
økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.
Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper vurdert til kostmetoden. I konsernregnskapet er tilknyttet
selskap vurdert etter kostmetoden.
Eiendeler i felles kontrollert virksomhet I selskapsregnskapet
er eiendeler i felleskontrollert virksomhet vurdert til kostmetoden.
I konsernregnskapet er felleskontrollert virksomhet vurdert til
egenkapitalmetoden.
Andre andeler

Vurdert til kostpris.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) Aksjer vurderes til
laveste verdi av kostpris og markedsverdi.
Varer

Varelager er vurdert til anskaffelseskost.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til
pålydende, med fradrag for tapsavsetninger.
Prosjektarbeider

Ytelser til ledende personer og styret
(i hele tusen kr)
Lønnskostnader
1 118
1 120
Pensjonsk.betalt
70
66
Andre godtgjørelser
127
107

1 633
105
129

1 620
99
112

Ansatte har lån i selskapet på til sammen kr 503.538,-.
Disse lånene avdras over 4 år. Renten er 6 %.
Revisor
Revisjonshonorar morselskap
Øvrige tjenester morselskap
Sum
Revisjonshonorar konsernet samlet
Øvrige tjenester konsernet samlet
Sum

38
15
53
52
28
80

Note 3 Pensjonskostnader, -midler og –forpliktelser
Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 23 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i
hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd
pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap.
(i hele tusen kr)
Netto pensjonsmidler 01.01
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Estimatsendring
Betalt premie
Netto pensjonsmidler 31.12

NORSKOG KONSERN
3 313,6 3 464,1
-385,7
-506,6
-347,7
-368,4
596,5
630,1
-20,7
-26,6
50,9
258,6
3 206,9 3 451,2

Regningsarbeider føres løpende til inntekt.

Pensjoner
Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til
grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet
gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den
største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).
Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.
Skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før
skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets
skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt
og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.
Offentlige tilskudd
Selskapet har mottatt sentralt inntrukne
rentemidler som offentlige tilskudd de tre siste år.
Avvirkningsavgift
avgift for 2002.

Note 2 Lønnskostnader og godtgjørelser.
Konsernet har 26 ansatte
(i hele tusen kr)
2002
2001
2002
2001
NORSKOG NORSKOG KONSERN KONSERN
Lønninger
7 289
6 384
9 667
8 465
Arbeidsgiveravgift
1 044
972
1 400
1 265
Pensjonsk.betalt
158
410
224
524
Andre ytelser
197
162
352
31
8 688
7 928 11 643 10 285

6 medlemmer har ikke betalt avvirknings-

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Forventet avkastning på fondsmidler
Årlig G regulering

6
3
7,5
3

%
%
%
%

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring.
Note 4 Varige driftsmidler
(i hele tusen)
Anskaffelseskost pr 1.1.
Tilgang
Avgang
Sum kostpris
Akkumulerte avskrivninger 31.12

NORSKOG KONSERN
5 948
6 685
93
122
6 041
6 807
-5 710
-6 311

Bokført verdi 31.12

331

496

Årest ordinære avskrivninger
Prosenter for avskrivninger 10-33%

309

526

18
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Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.
(i hele tusen)
Anleggsmidler
Anskaffel-- Balanse-- Eier- ResultatEgenkapital
seskost ført verdi andel 100% 100%
NORTØMMER AS
5 000 5 000
Norsk Skogsertifisering**) 50
skoginfo.no**)
100
100
FORAN AS*)
2 205 2 205
Norwegian Forestry Group 30
30

100% 2 074
100%
100% -254
50% -990
20%
-48

*) Konsernregnskapet:
Kostpris aksjer i FORAN AS
Tilført verdi 31.12.01
Årets resultatandel
Bokført verdi FORAN AS
Kostpris Norwegian Forestry Group
Bokført verdi konsernet 31.12.02

2 205
251
-495
1 961
30
1 991

5 061
50
2
4 528
103

Note 8 Skatt
(i hele tusen)
NORSKOGKONSERN
Resultat før skatt
4 783 2 685
Resultat andel tilknyttet selskap
495
Mottatt konsernbidrag regnskap
-3 900
Regnskapsmessig tap verdipapirer
72
72
Skattemessig tap verdipapirer
-168
-168
Permanente forskjeller
7
Endring midlertidige forskjeller
3
-1
Nedskrevet aksjefond
26
267
Mottatt konsernbidrag
med skatteeffekt
2 841
Årets skattegrunnlag
3 657 3 357
Aksjeutbytte m/rett til godtgjørelse
-333
-33
Endelig skattegrunnlag
3 324 3 324
28% skatt

931

931

45

Årets skattekostnad består av:
**) Morselskapet vil på ordinær generalforsamling beslutte å øke
aksjekapitalen i Norsk Skogsertifisering AS fra kr 50.000,- til kr
100.000,- ved konvertering av gjeld. Tilsvarende vil det i
skoginfo.no as bli kapitalutvidelse fra kr 100.000,- til kr
300.000,- ved konvertering av gjeld.
Note 6 Aksjer og andeler i andre selskaper
(morselskap og konsern)
Foreningen hadde pr. 31.12 følgende aksjer i andre selskaper:
Selskapets
aksjekapital

(i hele tusen)
Markedsbaserte aksjer:
Orkla as A-aksje
1 233 334
Norske Skogindustrier A 7 642 220
Norske Skogindustrier B
0
Moelven Bruk
356 722
Skog-Data
1 500
Norway Mapping Group
70
Pinus AS
Sum aksjer
Aksjefond
DnB ASA Aksjeindeksobligasjon
K-internationalt aksjefond kostpris
K-aksjepensjon
Sum kostpris
Nedskrevet verdi
Bokført til markedsverdi
Andeler:
Ringerike Næringsforum BA
Skogbrukets Kurssenter
Sum andeler

Antall Pålydende Verdi i
aksjer
balansen
48
12
2
10
83
10
100

6,25
20
20
5
1 000
1 000

Norskog Konsern
350
350
-26
324

350
500
250
1 100
-408
692

113

4 000

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern
(morselskap)
(i hele tusen)
2002
2001
NORTØMMER AS
skoginfo.no as
Norsk Skogsertifisering AS
Sum konsernfordringer

2
2
0
0
116
10
10
140

3 905
335
277
4 517
19

46
770
64
880

Formuesskatt
For mye avsatt skatt tidligere år
Årets betalbare skatt
Sum betalbar skatt
Endring utsatt skatt
Total skattekostnad

931
976
18
994

44
-2
931
973
-48
925

Betalbar skatt balanse:
Årets betalbare skatt
Rest ikke ført bort tidligere år
Sum betalbar skatt balanse

976
976

976
976

Spesifikk grunnlag utsatt skatt (morselskap)
2002
2001
Varige driftsmidler
-691
-685
Kundefordringer
-100
-100
Regnskapsmessige avsetninger
-100
-210
Pensjon
3 207 3 314
Endring midlertidige forskjeller
2 316 2 319
Fremførbart underskudd
Aksjer
-76
-146
Grunnlag utsatt skattfordel/utsatt skatt 2 240 2 173
28% Utsatt skattfordel/utsatt skatt

627

Endring
-6
110
-107
-3

608
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2002
2001
Varige driftsmidler
-838
-742
Kundefordringer
-100
-100
Regnskapsmessige avsetninger
-100
-210
Pensjon
3 451 3 464
Endring midlertidige forskjeller
2 413 2 412
Aksjer
-458
-287
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattfordel 1 955 2 125

Endring
-96
110
-13
1

Spesifikk grunnlag utsatt skatt (konsern)

1
452
453

28% utsatt skattfordel/utsatt skatt

547

595

-48
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Note 9 Egenkapital
(i hele tusen)
Morselskap

Egenkapital pr 31.12.2001
Årsresultat
Egenkapital pr 31.12.2002
Konsern
Egenkapital pr 31.12.2001
Årsresultat
Egenkapital pr 31.12.2002

Felleseid
andelskapital

Kapital 01.01

Tømmerfond

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

1 150

5 581

2 020

1 150

5 581

2 020

8 366
3 789
12 155

17 117
3 789
20 906

1 150

5 581

2 020

1 150

5 581

2 020

10 164
1 760
11 924

18 915
1 760
20 675

Note 10 Bundne skattetrekksmidler
Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler kr 501.893,Note 11 Pantstillelser
Pantobligasjon pålydende
Kundefordringer stillet som sikkerhet

2 000 000
4 030 699

Til Generalforsamlingen i NORSKOG

REVISJONSBERETNING FOR 2002
Vi har revidert årsregnskapet for NORSKOG for regnskapsåret 2002, som viser et overskudd på kr 3.788.630,for morselskapet og et årsoverskudd på kr 1.760,040,for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt
drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noteopplysninger og konsernregnskap, Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og
daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.
Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god
revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av
materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet
vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater samt vurdering av innholdet i og
presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av
god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og
intern kontrollsystemer, Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at
•
årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for resultatet
og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge
•
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge
•
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet,
forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Oslo 25 april 2003
Dybwad Revisjon DA
Kjell Storeide
Statsautorisert revisor
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ADRESSELISTE
Navn
NORSKOG
Aasaaren, Øystein
Bergsaker, Erling
Brennodden, Rolf
Borg, Pia
Christensen, Haaken M.
Day, Campbell
Erlandsen, Randi
Gislesen, Kari
Gotaas, Paul
Grønli, Kjersti
Jonmeister, Tobias
Kolstad, Jens
Lagethon, Erik
Lindemann, Fredrik
Nyborg, Olga (Nenna)
Nøkleholm, Gaute
Olsson, Anders
Rørå, Arne
Sibbern, C. C.
Sørlie, Karin
Sverdrup-Thygeson, Anne
NORTØMMER AS
Bakken, Håkon
Christiansen, Fredrik B.
Herland, Erling
Husum, Thomas
Opsahl, Ole Narve
Skavås, Torill
Solberg, Fridtjof
Wimmer, Hans
Foreninga for
norske småkraftverk
Lagethon, Erik
Skeie, Olav
FORAN AS (Oslo)
Grindflek, Guttorm
Johansson, Knut
Moen, Atle Dale
Nielsen, Morten
Nilsen, Jan Arild
FORAN AS (Elverum)
Hammer, Per Kr.
Berntsen, Ola
Bie-Larsen, Simen
Dahl, Per
Holtmoen, Kåre
Løvberg, Arne
Myrberget, Ola
Nergård, Jørgen
FORAN Sverige AB
Andersson, Peter

Tittel
Tlf. / Int.
Sentralbord
22 51 89 00
Internasjonal konsulent
49
Skogsjef
40
Skogkonsulent
62 43 53 65
Naturforvalter
51
Utmarkskonsulent
50
Internasjonal konsulent
48
Regnskapssekretær
13
Sekretær
15
Utviklingssjef
Regnskapssekretær
19
IT-konsulent
53
Skogkonsulent
45
Næringspolitisk konsulent
18
Skogkonsulent
42
Sekretær
14
Næringspolitisk sjef
20
Internasjonal konsulent
Adm. direktør
11
Skogkonsulent
75
Kontorsjef
12
Økolog
47
Sentralbord
22 51 89 35
Daglig leder
30
Tømmermegler
32
Oppgjørsansvarlig
62 40 93 00
Tømmermegler
36
Tømmermegler
31
Tømmersekretær
33
Tømmermegler
62 82 81 12
Tømmermegler
62 40 93 00
Sentralbord
22 51 89 00
Næringspolitisk konsulent
18
Rådgiver
Sentralbord
22 51 89 60
Skogplanlegger
68
Daglig leder
70
Skogplanlegger
62
Driftssjef
64
Skogplanlegger
71
Sentralbord
62 43 53 00
Driftssjef
62 43 53 40
Skogplanlegger
62 43 53 66
Skogplanlegger
62 81 20 13
Skogplanlegger
62 43 53 42
Skogplanlegger
62 43 53 45
Skogplanlegger
62 43 53 46
Skogplanlegger
62 43 53 67
Skogplanlegger
62 43 53 41
Daglig leder

21

+ 46 70 59 30 596

Mobil
91
91
41
90
99
90
91

35
51
43
63
79
85
64

48
14
36
92
76
66
73

10
67
80
24
00
40
51

90
92
90
91
90
92

79
26
64
33
97
03

68
45
68
54
26
16

07
76
83
85
83
16

E-post
firmapost@norskog.no
oystein.aasaaren@norskog.no
erling.bergsaker@norskog.no
rolf.brennodden@foran.as
pia.borg@norskog.no
haaken.christensen@norskog.no
campbell.day@norskog.no
randi.erlandsen@norskog.no
kari.gislesen@norskog.no

97 59 21 55

kjersti.gronli@norskog.no
tobias.jonmeister@norskog.no
jens.kolstad@norskog.no
erik.lagethon@norskog.no
fredrik.lindeman@norskog.no
olga.nyborg@norskog.no
gaute.nokleholm@norskog.no
anders_olsson45@hotmail.com
arne.roraa@norskog.no
cc.sibbern@norskog.no
karin.sorlie@norskog.no
anne.s.thygeson@norskog.no

90
93
91
90
90
41
91
91

haakon.bakken@nortommer.no
fredrik.christiansen@nortommer.no
erling.herland@nortommer.no
thomas.husum@nortommer.no
narve.opsahl@nortommer.no
torill.skavaas@nortommer.no
Fax: 62 82 81 12
hans.wimmer@nortommer.no

41 44 29 92
91 33 59 14
95 26 67 70

59
25
51
60
16
42
62
16

68
83
84
52
40
63
51
66

02
10
43
04
67
74
44
60

90 97 26 83
90 15 11 50

sentralbord@norskog.no
erik.lagethon@norskog.no
olav.skeie@norskog.no

99
97
41
97
41

04
50
57
70
57

guttorm.grindflek@foran.as
knut.johansson@foran.as
atle.d-moen@foran.as
morten.nielsen@foran.as
jan.arild.nilsen@foran.as

90
94
90
90
90
94
94
90

12
42
77
77
77
17
40
77

68
16
51
36
51
92
40
07
27
07
37
62
27

10
79
74
66
90

24
75
67
13
68
95
40
14

per-kristian.hammer@foran.as
ola.berntsen@foran.as
simen.bie-larsen@foran.as
per.dahl@foran.as
kaare.holtmoen@foran.as
arne.lovberg@foran.as
ola.myrberget@foran.as
jorgen.nergard@foran.as
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ORGANISASJONEN
Tillitsvalgte i 2002
Styret hadde følgende sammensetning:
STYRET
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

NAVN
Anders Kiær
Per Hembre
Johan Ellingsen
N. Lorentz Sæthern
Erik Toverud
Haaken W. Mathiesen
Benthe Løvenskiold Kveseth

REPRESENTASJON
NORSKOG har oppnevnt et stort antall personer som organisasjonens
representanter i sentrale og mer regionale råd og utvalg. Årsmeldingen gir oversikt over sentralt oppnevnte representanter pr. 31.12.02:

BOSTEDSKOMMUNE
Stor-Elvdal
Meråker
Enebakk
Eidskog
Hurdal
Stor-Elvdal
Grue

Det norske Skogselskap, Representantskapet: Arne Rørå
Eidsvold Værks Skogpris: Erling Bergsaker
Eierstyret for skogbrukets planprogrammer (Pinus AS): Styreleder:
Erling Bergsaker, styremedlem: Knut Johansson
Miljøregistrering i Skog (MiS), referansegruppa: Anne Sverdrup-Thygeson

Valgkomiteen hadde følgende sammensetning:
Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS), Rådet: Arne Rørå
Formann

Per Getz
Bjørn N. Toverud
Rolf Hatlinghus

Steinkjer
Aurskog-Høland
Ringerike

Fellesutvalg for norsk tømmermåling (FUNT): Håkon Bakken
Norsk Virkesmåling: styremedlem: Håkon Bakken

Distriktstyrene hadde følgende sammensetning:
Norsk Virkesmåling: representantskapet: Fredrik Christiansen
DISTRIKT
Midt-Norge

Hedmark

NAVN
Anders Børstad,
formann
Frithjof Plahte jr.
Per Getz
Jens Christian Delphin
formann
Jørgen J. Mathiesen
Haaken W. Mathiesen
Ole Erik Sjølie
Varamedlemmer:
Olaf Ilsaas
Thorvald Løvenskiold

Østfold og
Akershus

Andreas Wessel,
formann
Arnt Astrup
Haaken Eric Mathiesen
Hans Henrik Høibraaten
Varamedlemmer:
Jacob Natvig
Mads Wiel
Vestfold/ Buskerud/
Oppland
Hans Olsen Rustand
formann
Anne Løvenskiold
Wilhelm Mustad
Varamedlemmer:
Erich M. Mathiesen
Telemark/Agder

Vestlandet

Jan-Petter Enger,
formann
Per Rinde
Knut Olav Sannes
Christen Knagenhjelm
formann
Gjert Heiberg

BOSTEDSKOMMUNE
Verdal

Norges Forskningsråd, Programstyret for forskningsprogrammet;
Skog, ressurser og verdiskapning: Arne Rørå

Bindal
Steinkjer

Utviklingsfondet for skogbruket: Arne Rørå

Kongsvinger

Rentemiddelutvalget: Erling Bergsaker

Kongsvinger
Storelvdal
Rena

Skogtiltaksfondet: Erling Bergsaker
Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK), vararepresentant i
styret: Arne Rørå

Åmot
Kongsvinger

Norsk institutt for skogforskning (SKOGFORSK), fagrådet: Arne Rørå

Nittedal

Norwegian Forestry Group AS, styremedlem: Erling Bergsaker

Rømskog
Eidsvoll
Eidsvoll

Sentralt barskogutvalg: Rolf Hatlinghus

Aremark
Aurskog-Høland

Regionalt barskogutvalg for Vest-Norge: Gjert Heiberg

Regionalt barskogutvalg for Midt-Norge: Trygve Ebbing

Regionalt barskogutvalg for Øst-Norge: Erling Bergsaker
Ringerike
Rådgivende regionalt rovviltutvalg i Akershus: Bjørn Toverud
Ringerike
Oslo
Hurum

Skogbrukets Kursinstitutt: Gjert Heiberg
Skogbrukets Kursinstitutt, Samarbeidsutvalget for Lære med skogen:
Gaute Nøkleholm

Skien
Skogbrukets Kurssenter A/L: Niels Thomas Burchardt
Drangedal
Drangedal

Skogeierskolen: Jens Kolstad

Sogndal

WWF-Norge, Representantskapet: Arne Rørå

Sogndal

FORAN AS, styreleder: Arne Rørå
NORTØMMER AS, styreleder: Arne Rørå, styremedlemmer: Bjørn N.
Toverud, Gunnar Gundersen, Per Hembre, Håkon Bakken, Ole Fredrik
Anker-Rasch og N Lorentz Sæthern
skoginfo as, styreleder: Anders Kiær, styremedlemmer: Johan
Ellingsen, Erik Toverud, Per Hembre og N. Lorentz Sæthern
Norsk Skogsertifisering AS, styreleder: Arne Rørå, styremedlemmer:
Jens Kolstad, N Lorentz Sæthern og Johan Ellingsen
Foreninga for norske småkraftverk: styreleder Anders Kiær,
styremedlemmer Arne Rørå, Trygve Ebbing og Andreas Wessel
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VEDTEKTER
Norsk Skogbruksforening
NORSKOG
Stiftet 24.august 1950
VEDTEKTER
Vedtatt 28.april 2000
§ 1 FORETAK
NORSKOG - Norsk Skogbruksforening (heretter
kalt NORSKOG), er et foretak med begrenset ansvar, vekslende kapital og medlemstall. For foretakets forpliktelser hefter medlemmene bare med
sine eventuelle andelsinnskudd. Andelsinnskuddets
størrelse fastsettes av årsmøte.

§ 5 TØMMERFOND
NORSKOGs tømmerfond er etablert som sikkerhet
for tømmeromsetningen. Fondets midler kan ikke
omdisponeres uten årsmøtets samtykke.
§ 6 AVVIRKNINGSAVGIFT
Medlemmene skal betale en årlig avvirkningsavgift
til NORSKOG. Avvirkningsavgiften og dens beregningsgrunnlag fastsettes av årsmøtet etter forslag
fra styret. Avgiften kan graderes. I særlige tilfelle
kan styret gjøre unntak fra bestemmelsen om
beregning av avgiften og fra satsene for den.
Årets avvirkningsavgift skal innbetales innen 1.juni.

§ 2 FORMÅL
NORSKOG har til formål:
a) å samle grunneiere til næringspolitisk samarbeid for skognæringen og virksomhet i tilknytning til medlemmenes eiendomsressurser.
b) å fremme en sunn økonomisk utvikling innen
den totale forvaltning av en eiendom basert på
en sterk eiendomsrett.
c) å tilby medlemmene en konkurransedyktig pris
på skogprodukter. NORSKOG skal arbeide for
en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv
struktur på omsetningen av skogprodukter.
d) å tilby medlemmene konkurransedyktige priser
på høyt kvalifisert konsulentbistand,
ressurskartlegging og informasjon i deres
næringsvirksomhet.
e) NORSKOG kan ved innskudd eller på annen
måte stifte og delta i foretak både nasjonalt og
internasjonalt av betydning for å fremme
medlemmens og NORSKOGs formål.

§ 7 STYRE
NORSKOGs styre består av 5 styremedlemmer
med 2 varamedlemmer som velges på årsmøte for
2 år av gangen. Hvert år uttrer vekselvis 2 eller 3
medlemmer og 1 vara-medlem, første gang etter
loddtrekning, senere de medlemmer som siden
siste valg har fungert lengst. Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet for 1 år av gangen, ved
særskilt valg. Styremedlemmene skal primært
velges blant NORSKOGs medlemmer.
Styret kan oppnevne utvalg av NORSKOGs
medlemmer til å behandle særlige saker. Til gyldig
styrebeslutning kreves det at styrets leder eller
nestleder og minst 2 av de øvrige styremedlemmer er til stede. Alle beslutninger fattes med
alminnelig stemmeflertall blant de møtende. Står
stemmene likt gjør styreleders stemme utslaget.
Hvert av styrets medlemmer kan forlange
styremøte avholdt.

§ 3 MEDLEMMER
Som medlemmer av NORSKOG opptas:
1) Alle som eier skog og/eller utmark.
2) Medlemmer kan opprettholde sitt medlemsskap
også etter at de har overdratt eiendommen til
andre. Kontingenten til NORSKOG fastsettes av
styret.
3) Personer og juridiske enheter med tilknytning
og interesse for skog- og utmarksnæring kan
innvilges medlemskap. Søknaden(e) behandles
individuelt av styret. Denne medlems-gruppen
har møterett, men ikke stemmerett på foreningens årsmøte. Kontingenten fastsettes av
styret.

NORSKOG forpliktes av styreleder eller nestleder
alene, eller av 2 styremedlemmer i fellesskap.
Styret kan meddele prokura.
Styret skal lede NORSKOG overensstemmende
med vedtekter og årsmøtets beslutninger og
gjeldende lover og regler forøvrig. Styret skal ved
regelmessige møter nøye følge driften og fremme
NORSKOGs interesse og formål. Styret ansetter
administrerende direktør. Administrerende direktør
har den daglige ledelsen av foreningens virksomhet.

Ved søknad om medlemskap må det gis oppgave
over hele det produktive skogareal av høy, middels
og lav bonitet, uproduktive arealer som uproduktiv
skog, båndlagte arealer, fjell, myr, etc., samt opplysning om normal avvirkning. Ved annet grunnlag
for medlemsavgift fastsettes denne av styret.

Årsmøtet fastsetter styrets samlede honorar,
møte- og reisegodtgjørelse.
§ 8 VALGKOMITE
Årsmøtet velger etter forslag fra styret en valgkomité på 3 medlemmer for 2 år av gangen, idet
1 medlem trer ut hvert år, første og annen gang
etter loddtrekning, senere det medlem som siden
siste valg har fungert lengst. Årsmøtet velger
komitéens leder for 1 år av gangen.

Nye medlemmer må godkjennes av styret.
Utmeldelse av NORSKOG må skje skriftlig med
minst 4 måneders varsel til utgangen av et kalenderår. Medlem som har handlet i strid med
NORSKOGs formål, eller med dens vedtekter eller
bestemmelser truffet i henhold til dem, kan
ekskluderes ved beslutning av styret. Beslutningen
kan innankes for årsmøtet. Medlem som trer ut av
NORSKOG har intet krav på NORSKOGs midler
utover eventuelt innbetalt andelskapital. Ved
oppløsning gjelder forøvrig bestemmelsene i § 12.

§ 9 ÅRSMØTE
Årsmøte er NORSKOGs høyeste myndighet.
Årsmøte er åpent for alle medlemmer. Årsmøte
holdes hvert år innen april måneds utgang.
Innkalling skjer ved styrets formann med minst 14
dagers varsel i brev til medlemmene. Årsmøte
ledes av styreleder eller en av årsmøtet valgt
møteleder. På årsmøtet behandles:
1. Styrets beretning om NORSKOGs virksomhet i
det forløpne år og årsregnskap, som fremlegges i revidert stand, avsluttet pr. 31.
desember. Disponering av årsresultatet etter
innstilling fra styret.
2. Styrets forslag til avvirkningsavgift.
3. Valg av
a) Styre

§ 4 MEDLEMSPLIKTER
Medlemmer av NORSKOG plikter å omsette gjennom NORSKOG en så stor del av sin årlige
avvirkning som årsmøtet til enhver tid fastsetter. I
særlig tilfelle kan styret gjøre unntak fra denne
bestemmelse.
Årsmøtet 23.april 1998 opphevet denne paragrafen i sin helhet.
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b) Leder
c) Nestleder
d) Valgkomité og dens leder
e) Eventuelt valg av ny revisor
4. Fastsettelse av godtgjørelse til styre og revisor
5. Andre saker som er oppført i innkallelsen
Medlem som ikke møter personlig kan stemme ved
skriftlig fullmakt til annet medlem eller funksjonær.
Alle beslutninger fattes med alminnelig stemmeflertall når ikke vedtektene bestemmer noe annet.
Står stemmene likt, gjør styreleders stemme
utslaget.
§ 10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes etter beslutning av
styret, eller når det kreves av minst 10% av
stemmeberettigede medlemmer. Ekstraordinært
årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel i
brev til hvert enkelt medlem. De saker som skal
behandles, blir å anføre i innkallelsen. Saker som
noe medlem forlanger behandlet på ekstraordinært
årsmøte skal tas med i innkallelsen hvis styret har
fått skriftlig anmodning om dette innen 14 dager
før ekstraordinært årsmøte skal holdes.
Ekstraordinært årsmøte ledes av styrets leder
eller en møteleder valgt av møtet.
§ 11 MEDLEMSDISTRIKTER
For å styrke den faglige og sosiale kontakten og
samarbeid mellom NORSKOG og dens medlemmer
og mellom disse innbyrdes, skal medlemmene fortrinnsvis innen hvert fylke eller for en region (flere
fylker) utgjøre et distrikt. Distriktet har eget
utvalg på 2-4 medlemmer valgt på distriktsårsmøte for to år av gangen. Hvert år uttrer
vekselvis 1 eller 2 medlemmer. Distriktsårsmøtet
velger utvalgsleder for 1 år av gangen. Valgkomité
bestående av 2 medlemmer velges av distriktsårsmøtet.
Distriktsårsmøtet holdes hvert år innen juni
måneds utgang. Her skal distriktsutvalget politiske-, organisasjonsmessige og faglige temaer
som opptar medlemmene samt avholde valg.
NORSKOGs styre trekker opp retningslinjer for
distriktsutvalgets virksomhet. NORSKOG stiller til
disposisjon for distriktsutvalgene årlig et beløp til
dekning av løpende driftsutgifter innenfor en
økonomisk ramme fastsatt av NORSKOGs styre.
§ 12 VEDTEKTSFORANDRINGER
Forslag om forandringer i vedtektene må behandles på årsmøte. Til gyldig vedtak av slik forslag
kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for
forslaget. Det skal stå i innkallingen hva forandringen gjelder.
§ 13 OPPLØSNING
Beslutning om NORSKOGs oppløsning må, for å
være gyldig, være fattet med ? flertall av de
møtende på årsmøte og gjentas med tilsvarende
flertall på første ekstraordinære årsmøte som
tidligst kan holdes 1 måned senere.
Styret forestår i så fall avviklingen og treffer
bestemmelse om hvorledes det skal forholdes med
NORSKOGs arkiv m.m. Besluttes NORSKOG
oppløst, skal alle forpliktelser dekkes. Deretter
skal eventuelle innbetalte medlemsinnskudd
tilbakebetales. Mulig gjenværende formue fordeles
3
på medlemmene i forhold til det antall m trevirke
de har levert gjennom foreningen de siste 5 år.
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KORT OM NORSKOG
•

NORSKOG skal bidra med å sikre medlemmenes eiendomsog disposisjonsrett og arbeide for å videreutvikle økonomien
knyttet til virksomhet på medlemmenes eiendommer.

•

NORSKOG er til for aktive skog- og utmarkseiere.

•

NORSKOG er et av Norges ledende fagmiljøer innen operativ
forvaltning av skog- og utmarkseiendommer.

•

NORSKOGs 220 medlemmer forvalter mer enn 10 mill. dekar
skog og utmarksareal. Medlemmene avvirker ca. 1 mill.m3

•

Konsernet er lokalisert i Oslo.
Årlig omsetning er omlag 192 mill. kr.
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tømmer. Dette tilsvarer ca. 15% av den totale avvirkning
i Norge.

