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Skogeierforbundet og andelslagene
Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd,
næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere og skognæringen. Skogeierforbundet er
også det koordinerende ledd og et serviceorgan for åtte
tilknyttede skogeierandelslag.
De åtte skogeierandelslagene er spredt over hele landet unntatt
Finmark. Andelslagenes hovedoppgave er å sikre avsetning av
tømmer for eierne til best mulig pris. Av en total tømmerinnmåling i Norge i 2014 på 9,9 mill. m3, ble 7,1 mill. m3
- 72 % - omsatt gjennom andelslagene.
Andelslagene driver også utstrakt veiledning i faglige
spørsmål og kan ta på seg skogsdrifter for de andelseierne som ikke ønsker eller har mulighet til å
drive selv. Andelslagene er betydelige eiere
i skogindustri.
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Endr.
2012/13
+87
+326
+100
+47
+62
+39
+39
+250
+950

1000 kr
2013

1000 kr
2013

125 562
596 000
353 600
618 492
270 500
62 333
50 086
356 773
2 433 345

71 600
463 000
281 916
507 993
226 860
47 107
33 657
271 620
1 837 950

Styrets beretning

Store prosesser
og endringer
Norges Skogeierforbund har vært gjennom et år med store prosesser og vesentlige
endringer. Arbeidet med SKOG Norge og SKOG22-strategien gikk med full styrke hele
året. I tillegg har organisasjonen skiftet leder og flyttet til nye lokaler hos Skogbrand i
Rådhusgaten 23 b. Skogeierforbundet takket Gudbrand Kvaal av for stor innsats over
mange år og ønsket Erik Lahnstein velkommen som ny administrerende direktør.

N

orges Skogeierforbund har vært gjennom

SKOG Norge-prosessen

et år med store prosesser og vesentlige

En samlet skognæring har etterlyst at ressursene i næringens

endringer. Arbeidet med SKOG Norge og

organisasjoner samordnes og utnyttes bedre blant annet for å øke

SKOG22-strategien gikk med full styrke

næringens synlighet og næringspolitiske gjennomslag.
Norges Skogeierforbund startet i 2013 et strategiarbeid i alle

hele året. I tillegg har organisasjonen
skiftet leder og flyttet til nye lokaler hos

andelslagene for å klargjøre hva vi selv mente om veien videre og

Skogbrand i Rådhusgaten 23 b. Skogeier-

for å utvikle et underlag til å gå i konkrete samtaler med andre

forbundet takket Gudbrand Kvaal av for stor innsats over mange

aktører.
På bakgrunn av en situasjonsbeskrivelse for næringen og

år og ønsket Erik Lahnstein velkommen som ny administrerende

tilbakemeldingene fra egen organisasjon, samt et knippe eksterne

direktør.
Skogeierforbundet har løftet opp skogens rolle i klimasam-

aktører, ble det utarbeidet en analyse som viste et tydelig ønske

menheng, og skogens betydning for overgangen til et lavutslipp-

om et tettere og mer forpliktende samarbeid og et felles løft for å

samfunn. Skogeierforbundets styre mener vi har lykkes med å få

bidra til å utvikle hele den skogbaserte verdikjeden. Politisk

en bedre politisk forståelse for denne overordnede tilnærmingen.

gjennomslag oppnås best når næringen opptrer samlet med omfo-

Skogeierforbundet har styrket sin innflytelse på den politiske

rente og tydelige budskap.
Til årsmøtet i mai ble det utarbeidet et utkast til forretnings-

debatten og har hatt gjennomslag i noen viktige konkrete saker.

plan, næringspolitisk program og vedtekter som grunnlag for

Skogeiersamvirket i framgang

mulige drøftinger med andre aktører om etablering av en felles

2014 har vært et rekordår for skognæring-

organisasjon, SKOG Norge. Årsmøtet gav i hovedtrekk tilslutning

en med en avvirkning på mer enn 9,9 mil-

til de fremlagte dokumentene, men presiserte at skogeierinteres-

lioner kubikkmeter tømmer. Det er nes-

sene og grunneierperspektivet måtte prege den nye organisasjo-

ten 900 000 kubikkmeter mer enn i 2013, og

nen.
Årsmøtet gav fullmakt til å gjennomføre en forankringspro-

det høyeste volumet siden 1980-tallet.
Det er spesielt gledelig at skogeiersam-

sess i andelslagene samtidig som forbundet gikk i dialog med

virke har styrket sin posisjon som det foretrukne omsetningsled-

aktuelle samarbeidspartnere. Andelslagene hadde ulike interne

det for norske skogeiere. Samvirkets samlede markedsandel økte

prosesser, men gav alle klar tilbakemelding om at man ønsket å

fra 68 prosent i 2013 til 72 prosent i 2014.

bidra til etableringen av SKOG Norge.

Utviklingen viser at skogeierandelslagene gir sine medlemmer

Det ble fra Skogeierforbundets side uttrykt at Norskog, som en

høyst konkurransedyktige vilkår i et tøft, internasjonalt marked.

annen representant for private skogeiere, var en særlig prioritert

Samtidig evner vi å tilby en sterk faglig organisasjon med et

potensiell partner. Norskog takket imidlertid nei til et videre

omfattende distriktsapparat, og en tung satsing på næringspoli-

samarbeid.
Skogeierforbundets Lederkonferanse konkluderte med at

tikk, både regionalt og nasjonalt.
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Styrets beretning

prosessen rundt Skog Norge var et
riktig tiltak, men ønsket likevel å utsette en sluttbehandling. Organisasjonen ønsket å se mulighetene i oppfølgingen
av SKOG 22 og øvrig verdikjedesamarbeid i sammenheng før

norsk klimapolitikk

endelig konklusjon fattes. Styret ser for seg en formell sluttbe-

uten økt bruk av biomasse fra skogen.

handling av saken i forbindelse med årsmøte i NSF 2015.

Faglig sett bør diskusjonen om en økt satsing på pro-

Norges Skogeierforbund har i 2014 parallelt vært en pådriver

duksjon, uttak og bruk av trevirke er bra for klimaet, nå kunne

for å gjøre den mer uformelle og bredere sammensatte Verdikje-

legges død. Det avgjørende er om denne erkjennelsen også fører

den Skog og Tre mer forpliktende og tilføre arbeidet mer ressur-

til politisk handling. Det bør skje gjennom oppfølgingen av

ser.

SKOG22 og gjennom å realisere de skogtiltak som ble signalisert i

Av eksisterende deltakere i Verdikjeden Skog og Tre har LO,

klimaforliket.

Fellesforbundet og Norskog gitt uttrykk for at man ønsker å få til
Colourbox

en sekretariatsfunksjon, og varslet villighet til å bidra økonomisk.
Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening og MEF
er skeptiske til en omfattende sekretariatsfunksjon og ønsker heller at samarbeidet videreføres som i dag, mer uformelt og ad hocbasert, men deler samtidig ønsket om at næringen skal styrke sitt
felles næringspolitiske arbeid og bidra til å drive oppfølgingen av
SKOG22 fremover.

Skog og klima
FNs klimapanels 5. hovedrapport konkluderer med at de mest
kostnadseffektive klimatiltakene i skog er skogplanting på nye
arealer, bærekraftig skogforvaltning og redusert avskoging. For å
kunne begrense den globale oppvarmingen til 2 grader peker klimapanelet på at det vil være nødvendig å ta i bruk karbon-negative løsninger som skogplanting og bioenergi med fangst og lagring
av CO . FNs klimapanel er også tydelige på at det er de kumulati2

ve klimagassutslippene (historiske og framtidige) som er avgjørende for hvor stor den globale oppvarmingen blir. Temporær frigjøring av CO ved hogst regnes ikke som utslipp i denne sammen2

heng, og påvirker dermed ikke de kumulative utslippene. Diskusjonen om «karbongjeld» som oppstår ved hogst blir dermed irrelevant.
Miljødirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» viste også at det ikke er mulig å nå målene for
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Styrets beretning

Industri

og 60 tonn skjedde i prinsippet i 2013. Likevel var det bare en min-

Skogeierforbundet har i 2014 lagt mye vekt på å opprettholde og

dre del av vegnettet som var åpnet for kjøring med slike vogntog

forsterke den politiske forståelsen av behovet for å vitalisere

ved årsskiftet 2013/2014. Derfor har arbeidet gjennom året vært

norsk skogindustri gjennom nyetableringer og fornying av eksis-

innrettet for å bidra til at mest mulig av det offentlige vegnettet

terende industri.

skal skrives opp og åpnes for 24 meter og 60 tonn.
Arbeidet for å få skrevet opp vegnettet har vært organisert

Skogeierforbundet har i løpet av 2014 bygd opp solid kompe-

med utgangspunkt i fylkesgrenser og Statens vegvesens regioner.

tanse knyttet til behovet for endringer i skogindustriens rammevilkår, og har gjennom dette i betydelig grad påvirket de anbefa-

Sammen har Skogeierforbundet, andelslagene, industribedrifter

linger SKOG22 har gitt om behovet for tiltak for industrien. Nor-

og fylkesmannsembeter bidratt til å finansiere og til å gjennomfø-

ges Skogeierforbund er spesielt opptatt av å skape rammevilkår

re arbeidet. Erfaring viser at det er nødvendig å ha god kontakt

som gir grunnlag for etablering av ny norsk massevirkeforbru-

både med Statens vegvesen, fylkeskommuner og kommuner. Når

kende industri. Dette er helt avgjørende for alle deler av verdikje-

det gjelder kommunale veger har man oppnådd best resultater

den skog. For norske skogeiere er det avgjørende å unngå at en på

der fagpersoner fra skognæringa har gjennomført møter med de

sikt blir avhengig av å kunne eksportere massevirke. Skogeier-

vegansvarlige i kommunene, gjerne for 2-3 kommuner samlet.
Gjennom revidert nasjonalbudsjett i 2013 ble det bevilget 90

forbundet har prioritert å få på plass rammebetingelser som gjør
produksjon av biodrivstoff interessant i Norge. I forbindelse med

mill. kr til forsterkning av bruer på riksvegnettet som har

behandlingen av statsbudsjettet for 2015 fikk Skogeierforbundet,

begrenset bruken av 60-tonns tømmervogntog. Arbeidet med dis-

sammen med våre samarbeidspartnere NHO Logistikk og Trans-

se bruene ble ferdigstilt i 2014, og fra 1. april 2015 vil det være lov-

port, Zero og Nobio, gjennomslag for viktige endringer på dette

lig å kjøre vogntog med 60 tonn totalvekt på nesten hele riksvegnettet på Øst- og Sørlandet. Noen bruer gjenstår i Trøndelag og i

området.

Nord-Norge.

Det er stort behov for kapital i skogindustrien. Skogeierfor-

Norges Skogeierforbundet har tidligere foreslått at veglistene

bundet har derfor foreslått at det innføres en ordning for omplas-

skal ajourføres hyppigere slik at vegnettet kan utnyttes bedre. I

sering av skogkapital til industrikapital gjennom skogfondsordningen. Regjeringen har i sin politiske plattform trukket fram

2014 ble det vedtatt at veglistene heretter skal ajourføres to gang-

muligheten for å åpne for at skogfondet kan brukes til investe-

er per år mot én gang per år tidligere. Det bidrar til at oppskri-

ringer i industriformål. Skogeierforbundets forslag følger opp det-

vingen av vegnettet skjer raskere.
Fram til september 2014 var bruk av modulvogntog regulert av

te punktet i regjeringserklæringen, og vi kommer til å arbeide

en prøveordning. I september vedtok samferdselsdepartementet å

videre med forslaget i 2015.

gjøre ordningen permanent. Rammene for ordningen er foreløpig

Transport

ikke avklart, men ordningen forventes å bidra til mer effektiv

Økningen av tillatt lengde og vekt på tømmervogntog til 24 meter

transport av trelast og flis.
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Styrets beretning

SKOG22

bundet oppfordret regjeringen til å gjøre tiltak på følgende områ-

Norges Skogeierforbund la mye arbeid inn i SKOG22-prosessen. 8

der:

personer fra skogeiersamvirket deltok i arbeidsgruppene og vår

e Oppfølging av klimaforliket, herunder økning av omset-

styreleder la ned en betydelig innsats i strategigruppa. Norges

ningspåbudet for biodrivstoff, avgiftsfritak for 2. genera-

Skogeierforbund er svært godt fornøyd med rapporten. Den slår

sjons biodrivstoff og innføring av en ordning som sikrer
støtte til produksjon av fornybar varme (feed-in)

fast at skog- og trenæringen har potensiale for vekst og utfordring. Omsetningen i næringen kan mer enn firedobles. Omset-

e Skogplanting som klimatiltak

ningspotensialet er beregnet til å være minst 180 milliarder kro-

e Investinor – endring av kriteriene for bruk av Investinors

ner. Dette er basert på at den totale hogsten økes til 15 mill. m3.
Skognæringen representerer med dette en vesentlig mulighet
for verdiskaping og sysselsetting for et Norge som må fornye sin
industri basert på fornybare og bærekraftige løsninger. Det slås
fast at skog- og trenæringen vil ta en nøkkelrolle for å utvikle og

midler
e Investeringer og opprustning i infrastrukturen, inkludert
økt satsing på skogsbilveger og en egen tilskuddsordning for
å fjerne flaskehalser på det offentlige vegnettet
e Tilrettelegging for industriforedling i Norge, herunder økt
satsing på FOU og økt tilgang på kapital

realisere det grønne skiftet i Norge.
SKOG22 er en strategi som hele norsk skognæring står bak.
Her er det enighet både om hva som er næringens utfordringer og
hva norske myndigheter bør gjøre for å bidra til å realisere de sto-

e Forenkling og modernisering av byråkratiet
e Fjerning av gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom ut av familien

re mulighetene som finnes. Skal en lykkes, kreves det betydelig

Da statsbudsjettet ble presentert i oktober, inneholdt det ikke så

innsats både fra næringen selv og fra myndighetenes side. Etter

gode nyheter for skogbruket som en kunne forvente ut fra regje-

styrets mening må en kraftfull oppfølging av SKOG22-rapporten

ringens egen plattform. Skogeierforbundet arbeidet aktivt opp

bli Skogeierforbundets viktigste oppgave i 2015.

mot de forskjellige partiene, og flere av partiene presenterte helhetlige satsinger på skog- og trenæringen i sitt alternative bud-

Statsbudsjettet 2015

sjett. Skogeierforbundet hadde også tett kontakt med andre orga-

Skogeierforbundet ga også i 2014 sine innspill til regjeringen om

nisasjoner, og utarbeidet felles standpunkt på flere av sakene.

hva den burde prioritere i statsbudsjettet for 2015. Skogeierfor-

Skogeierforbundet opplevde i år å få gjennomslag for viktige
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Styrets beretning

saker i Stortinget. Det er spesielt gledelig at forståelsen hos politi-

samarbeidsformer gjennom skogsmarkene vil ha langt større

kerne for at skog er viktig i overgangen til et lavutslippssamfunn,

betydning for å få en mer effektiv verdikjede enn fjerning av kon-

har festet seg.

sesjonsloven.

Regjeringen inngikk avtale med KrF og Venstre om budsjettet,
Yamaha

og der fikk Skogeierforbundet gjennomslag for følgende saker:
e Økt omsetningspåbudet for biodrivstoff og fullt avgiftsfritak
for biodiesel. Med dette skapes det et marked for biodrivstoff i Norge, noe som er viktig med tanke på å kunne satse
på slik produksjon på Tofte eller Treklyngen.
e Planting av skog som klimatiltak fikk økte bevilgninger
(fra 3 til 15 millioner kroner)
e Bevilgningen til frivillig vern ble hevet med
210 millioner kroner
e Det ble også stor oppmerksomhet om å fjerne gevinstbeskatningen ved salg av landbrukseiendom ut av familien. Regjeringen har sagt i sin politiske plattform at den vil redusere
gevinstbeskatningen til 27 %. Skogeierforbundet mener
prinsipielt sett at hele gevinstbeskatningen bør fjernes.

Konsesjonslov og prisregulering av skogeiendom:
I løpet av 2014 var to forslag vedrørende konsesjonsloven ute på
høring. Først foreslo landbruks- og matminister Sylvi Listhaug å
oppheve priskontrollen på landbrukseiendommer. Skogeierfor-

Motorferdsel i utmark

bundet hadde saken ute på høring hos skogeierandelslagene, og

Klima- og miljødepartementet sendte ut forslag om endringer i

konklusjonen på denne behandlingen ble at priskontrollen kan

lov om motorferdsel i utmark. Forslaget gikk ut på at departe-

oppheves for skog isolert sett. Forholdene kan imidlertid være

mentet får fullmakt til å gi kommunene myndighet til å etablere

annerledes for jordbrukseiendommer.

løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Det er en forut-

Senere på året foreslo landbruks- og matministeren å oppheve

setning for dette at grunneier gir sin tillatelse til etablering av

hele konsesjonsloven og reglene om boplikt i odelsloven. Også i

løyper. Skogeierforbundet støttet forslaget. Det er et viktig prin-

denne saken ga andelslagene sine synspunkter på saken til Skog-

sipp at regelverket skiller klart mellom nyttekjøring og rekrea-

eierforbundet. Synspunktene var i hovedsak de samme: konse-

sjonskjøring. Skogeierforbundet mener regelverket i større grad

sjonsloven og boplikten bør videreføres, men det kan vurderes å

burde ta hensyn til landbrukets allsidige behov for nødvendig

gjøre endringer i lovverket. Skal det gjøres vesentlige endringer,

motorisert ferdsel i utmark og ønsker å knytte unntaket fra

må forslagene først undergis en grundig vurdering. Skogeierfor-

motorferdselsforbudet til et utvidet landbruksbegrep som inklu-

bundet fremmet i sitt høringssvar forslag til andre tiltak som kan

derer naturbasert reiseliv, jaktturisme, fisketurisme, tilsyn med

øke omsetningen av jord- og skogbruksarealer. Etter Skogeierfor-

beitedyr i uveisomme områder, m.m.

bundets syn vil det aller viktigste tiltaket for å oppnå dette, være
å fjerne gevinstbeskatningen ved salg av landbrukseiendom ut av

Salg av skogareal i Statskog

familien.

Landbruks- og matdepartementet har bedt Statskog SF om «å

Skogeierforbundet mener et ensidig fokus på eiendomsstørrelse som den viktigste faktoren for en mer effektiv utnyttelse av

belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, samt

skogressursen er feil. Det er fullt mulig å drive mindre eiendom-

økonomiske og praktiske konsekvenser av slike modeller. Dette

mer effektivt, og interesse for skog er ikke en funksjon av antall

omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående

dekar man eier. Skogeiersamvirket representerer det viktigste

arronderingssalg og andre former for privatisering av Statskog

verktøyet for å effektivisere skogsdriften og dermed øke lønnsom-

SF sin skogvirksomhet». I forbindelse med behandlingen av Eier-

heten for den enkelte skogeier og samfunnet. Samvirket har, som

skapsmeldingen, ble dette et stort tema.
Skogeierforbundet er positiv til at Statskog selger ut eiendom-

en medlemsorganisasjon som i dag tilbyr hele tjenestespekteret
av skogtjenester, en unik mulighet for å tilrettelegge større og

mer til private skogeiere, slik at de kan få økt næringsgrunnlaget

mer omfattende samarbeid mellom andelseiere. Grupper av sko-

sitt. Et salg av store, sammenhengende skogområder til institu-

geiere kan i større grad gå sammen og sikre rasjonelle driftskon-

sjonelle aktører (aksjeselskap, investeringsfond, osv.) er imidler-

sept og samlet sett lavere kostnader. En utvikling av teknologi og

tid ikke ønskelig, ei heller at eiendommene selges til utlandet.
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Revisjon av Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem

15 dagsverk, tilsvarende 0,44 % av total arbeidstid. Virksomheten

PEFC skogsertifiseringssystemet revideres hvert femte år og

belaster ikke det ytre miljøet.

PEFC Norge startet revisjonsprosessen i 2013 med å invitere alle

Skogeierforbundets styre har en kvinneandel på 11 prosent, og

organisasjoner med interesse for bærekraftig skogbruk og skog-

det er én kvinne av fire i organisasjonens ledergruppe. Både styret

sertifisering til å delta i revisjonsarbeidet. På bakgrunn av innspill

og administrasjonen arbeider bevisst for å fremme likestilling i

fra interesserte organisasjoner ble det nedsatt en arbeidskomité

organisasjonen.

som fikk i mandat å utarbeide forslag til reviderte standarder. Det-

Skogeierforbundets regnskap for 2014 er satt opp under forut-

te arbeidet har pågått fra høsten 2013 og gjennom hele 2014, og

setning av videre drift og med et underskudd på kr 170.770,-. Det

reviderte standarder blir sendt inn til PEFC Council for interna-

konsoliderte regnskap har et negativt resultat etter finans på kr

sjonal godkjenning medio februar.

90.079,-.

Skogeierforbundet og andelslagene har deltatt aktivt i revi-

Organisasjonen er i løpet av 10 år halvert i bemanning og en

sjonsarbeidet både gjennom deltakelse i arbeidskomiteen og

rekke andre kostnadsreduserende tiltak er iverksatt. Driftsresul-

gjennom egne samlinger for å avklare samvirkets syn på de ulike

tatet i 2014 er da også positivt for første gang på mange år. Man

kravpunktene.

har vært igjennom en krevende periode, men styret vil understre-

Den reviderte skogstandarden er i all hovedsak en videreføring
av dagens standard med endringer basert på ny kunnskap, erfaringer knyttet til praktisk bruk av standarden og avveininger

ke at for forsvarlig drift er det helt nødvendig igjen å få opparbeidet en positiv egenkapital.
Styret foreslår at årets resultat på – kr 170.770,- føres til udek-

mellom ulike interesser. Styret i Norges Skogeierforbund er for-

ket tap.

nøyd med resultatet av revisjonen og en revidert skogstandard
som balanserer de forskjellige hensynene på en god og troverdig

Takk

måte.

Styret ønsker å rette en stor takk til alle våre samarbeidspartnere.
En særlig takk til andelslagene med sine dyktige ansatte og tillits-

Administrasjon og økonomi

valgte som legger ned en stor innsats for skognæringen i Norge.

Skogeierforbundets administrasjon er delt i Norges Skogeierfor-

Stor takk også til de ansatte i Skogeierforbundet som legger ned en

bund og et heleid datterselskap Skogeierforbundets Servicekontor

formidabel innsats. Med en sunn økonomi og en optimistisk

AS. Skillet er gjort for å klargjøre skatte- og avgiftsmessig virk-

næring ligger forholdene godt til rette for en betydelig oppslutning

somhet.

rundt Skogeierforbundet som et kraftsentrum i den norske skog-

Arbeidsmessig sees virksomheten som en enhet, men den er

politikken og et samlende verktøy for skogeiersamvirket.

atskilt regnskapsmessig. Det presenteres derfor både regnskap for
Skogeierforbundet og et konsolidert regnskap der datterselskapet

Fremover

er tatt med.

Utsiktene for næringen er lyse. Bioøkonomien skaper grunnlag

I Skogeierforbundet har det i 2014 vært 4 årsverk. Skogeierfor-

for både økt aktivitet i skogen, bedre lønnsomhet for skogeier og

bundets Servicekontor AS har hatt 10 årsverk. Etter styrets opp-

grunnlag for en revitalisering av norsk skogsindustri. SKOG 22

fatning er arbeidsmiljøet i administrasjonen godt. Det har ikke

sin ambisjon om en firedobling av omsetningen fra sektoren bærer

vært ulykker eller skader.

bud om at næringen må brette opp ermene, satse fremtidsrettet og

Erik Lahnstein begynte i stillingen som administrerende direk-

være offensive på egne vegne.
Et aktiv skogbruk med en skog i vekst, og høsting av tre som et

tør den 15. april.
Det var 2 sykefraværsdager i Skogeierforbundet i 2014 tilsvarende 0,2 %. I den samlede virksomheten har sykefraværet vært

bærekraftig råstoff for produkter en hel verden trenger, gir oss
inspirasjon og framtidstro.

Oslo 12. februar 2015

Olav Veum
styreleder

Eilif Due

Halvor L. Brosvik

Bengt Drageset

Olav Breivik

Marit Olive Lindstad

Egil Magnar Stubsjøen

Knut Aas

nestleder

Rolf Th. Holm
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Andelslagenes styreledere og Representasjon pr. 31.12.2014
Skogeierforbundets styre 2014 Norsk Landbrukssamvirke
Olav Veum

Styremedlem

Leder: Olav A. Veum, AT Skog

Norges Bondelag

Olav Veum

Rep.sk.medl.

Nestleder: Eilif Due, Allskog

Skogtiltaksfondet

Ola Veum

Styreleder

Styremedlemmer: Olav Breivik, Viken Skog

Olav Breivik

Styremedlem

Egil Magnar Stubsjøen, Glommen Skog

Bengt Drageset

Styremedlem

Marit Olive Lindstad, Mjøsen Skog

Utviklingsfondet for skogbruk

Mikael Løken

Nestleder

Halvor L. Brosvik, Sogn og Fjordane Skogeigarlag

Skogbrukets Verdiskapingsfond

Nils Bøhn

styremedlem

Bengt Drageset, Vestskog

Garantiutv. for Oppgjørs- og driftskr.ordn. Øyvind Wang

Rolf Th. Holm, Havass Skog

Landbrukets Sikringsradio A/S

Knut Aas, AT Skog
Norsk Virkesmåling

Trond Brudevold

Andelslagenes nestledere er personlige varamedlemmer
til Skogeierforbundets styre.

Skogbrukets Landsforening

Skogbrukets Kursinsitutt

Martinus Bekken

Styreleder

Dag Skjølaas

Styremedlem

Olav Sletbakk

Styreleder

Erik Dahl

Nestleder

Karin K. Hokstad

Styremedlem

Olav Veum

Styreleder

Ole Bakke

Styremedlem

Dag H. Sandbaken Styremedlem
Svein M. Søgnen

Styremedlem

Skogbrukets Konferansesenter A/S

Rolf Th. Holm

Styremedlem

TreFokus

Egil M. Stubsjøen

Styremedlem

Haakon Myhra

Styremedlem

Eilif Due

Styreleder

Tresenteret i Trondheim

Aasmund Bunkholt Styremedlem
Studieforbundet Samfunn og Næring

Sjur Haanshus

Norske Lakseelver

Gudbrand Gulsvik Styremedlem

The Confederation of European
Forest Owners (CEPF)

Olav Veum

Styremedlem

PEFC-Norge

Olav Veum

Styreleder

Inatur

Øyvind Wang

Styremedlem

DinTur AS

Øyvind Wang

Styremedlem
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Styremedlem

Årsregnskap

Resultatregnskap 2014
DRIFTSINNTEKTER
Kontingent / serviceavgift
Abonnements- og annonseinntekter
Konferanseinntekter
Honorarinntekter og andre salgsinntekter
Honorar mor/datter
Prosjektbidrag fra skogbrukets fond
Offentlige tilskudd prosjekter
Andre driftsinntekter
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
Variable kostnader «SKOG»
Info-materiell/proﬁlannonser
Driftsandel andre organisasjoner
Kjøp av andre fremmede tjenester
Lønn- og honorar
Arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader
Andre personalkostnader
Kontorkostnader
Andre administrasjonskostnader
Reise- og møteutgifter
Konferansekostnader
Bevilget bidrag og gaver
Avskrivning
Tap
DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT
Finansresultat
Ekstraordinære poster
RESULTAT FØR SKATTER
Skatter
ÅRSRESULTAT

Note
3
4

5

6

7/8

11

9

10

Forslag til disponering
Belastet/avsatt til Opptjent egenkapital
Udekket tap
SUM

Skogeierforbundet
2014
5 432 201
8 097 441
0
87 607
1 962 900
2 663 400
1 353 673
300 913
19 898 134

Samlet NSF
+ Servicektr
2014
15 582 418
8 097 441
0
4 465 181

3 188 118
21 798
335 488
4 366 629
6 823 658
1 792 917
441 816
1 029 541
85 762
1 125 125
0
475 914
0
40 120
19 726 886
171 250
-342 020
0
-170 770
0
-170 770

3 188 118
36 923
1 281 818
7 344 304
11 217 805
3 390 701
489 377
3 426 635
127 266
1 359 568
0
487 531
140 000
40 120
32 530 166
213 586
-303 665

-170 770
-170 770

ÅRSRAPPORT
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2 859 900
1 353 673
385 139
32 743 752

-90 079
0
-90 079

Skogeierforbundet
2013
4 736 532
8 279 492
0
122 034
912 650
2 204 864
4 633 333
343 038
21 231 942

Samlet NSF
+ Servicektr
2013
13 525 227
8 279 492
162 500
2 732 787

3 328 192
45 066
269 160
7 329 868
7 769 253
919 502
8 862
1 254 702
52 904
841 264
0
23 946
0
14 275
21 856 994
-625 052
161 571
0
-463 481
0
-463 481

3 328 192
218 631
1 184 857
10 167 944
10 518 765
2 744 330
210 524
3 820 464
113 756
1 108 283
143 250
38 762
0
15 775
33 613 533
-602 792
197 889
0
-404 903
0
-404 903

-463 481
-463 481

2 804 864
4 795 833
710 039
33 010 741

Årsregnskap

Balanse 31.12.2014
Note

Varige driftsmidler
Kontorutstyr / inventar
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper
Investeringer i andre aksjer og andeler
Langsiktig utlån
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Kundefordringer
Mellomværende med skogeierandelslagene
Mellomværende mor/datter
Andre kortsiktige fordringer
Omløpsaksjer
Forskuddsbetalte kostnader
Bankinnskudd, kontanter o. l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

Skogeierforbundet
2013

Samlet NSF
+ Servicektr
2013

11

0

561 527

0

491 202

12

2 000 000
3 017 808
267 000
5 284 808

0
3 017 808
375 927
3 955 262

2 000 000
3 017 808
267 000
5 284 808

0
3 017 808
563 835
4 072 845

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

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

433 851
-84 915
20 566
1 585 107
101 239
1 181 908
3 237 756
8 522 563

816 045
-399 608
57
34 914
1 585 107
126 239
2 000 262
4 163 016
8 235 861

-2 048 057
-170 770
-2 218 827

-3 481 634
-90 079
-3 571 713

-1 584 576
-463 481
-2 048 057

-3 076 731
-404 903
-3 481 634

7 500 000
0

7 500 000
0

7 500 000
0

7 500 000
0

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

0
2 341 767
1 186 971
1 077 244
44 009
4 649 991
8 578 280

1 434 279
634 466
577 083
330 729
94 063
3 070 620
8 522 563

0
2 077 813
931 795
1 113 823
94 063
4 217 494
8 235 860

13

14
15

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital
Årets resultat
Sum egenkapital
Ansvarlig lån
Pensjonsforpliktelser

Samlet NSF
+ Servicektr
2014

Skogeierforbundet
2014

16
2

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