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Ant. valg- Ant. Ant. 1000 Endr. 1000 kr 1000 kr
kretser eiere lev. kbm 2010/11 2011 2010

Havass 7 1 070 414 234             +11 82 452 75 520
Glommen 6 2 489 1 535 1 061 +  0 398 845 393 959
Mjøsen 24 3 825 1 439 915 +55 337 645 303 111
Viken 27 11 620 4 027 2 296 +  8 832 592 789 159
AT 54 7 758 2 417 958 +58 318 421 304 572
Vestskog 28 1 641 432 155 +  5 48 875 45 076
S.&Fj. 21 1 115 268 33 -   4 10 282 10 991
Allskog 93 7 800 2 355 778 - 53    289 600 267 903
SUM 260 37 318 12 887 6 430 + 80 2 318 712 2 190 291
2010 300 37 785      12 897 6 350

Andelslagene 2011                                               Virkeskjøp 2011                                                                        

1. Havass Skog BA

2. Glommen Skog BA

3. Mjøsen Skog BA

4. Viken Skog BA

5. AT Skog BA

6. Vestskog BA

7. Sogn og Fjordane 

Skogeigarlag BA

8. ALLSKOG BA

Skogeierandelslag
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Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd,

næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebe-

tingelsene 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 tømmer-
innmåling i Norge i 2011 på 8,7 mill. m3, ble vel 6,4 mill. m3

- 74 % - omsatt gjennom andelslagene.

Andelslagene driver også utstrakt veiledning i faglige 
spørsmål og kan ta på seg skogsdrifter for de andels-
eierne som ikke ønsker eller har mulighet til å 
drive selv. Andelslagene er betydelige eiere
i skogindustri.

Skogeierforbundet og andelslagene
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Styrets beretning

en totale avvirkningen gjennom skogeier-

samvirket ble på 6.43 mill kubikkmeter

tømmer. En marginal oppgang fra 6,35

mill i 2010, og det nest høyeste volumet

de siste 10 årene. Tallene for skogkul-

tur er også gledelig, med en økning i

nyplanting i alle skogeierandelslag.    

Samtidig bød året også på en rekke utfordringer. I novem-

ber varslet administrasjonen i Norske Skogindustrier ASA

nedleggelse av papirproduksjonen ved Follum fabrikker på

Hønefoss. Samtidig varslet Södra at det ble permitteringer og

stopp ved deres celluloseanlegg på Tofte og Folla. Året bød

også på utfordringer I form av store nedbørsmengder i som-

merhalvåret som ga krevende driftsforhold i nesten hele lan-

det. I romjulen ble Norge rammet av to kraftige stormer, som

til sammen feide overende mer enn 1 million kubikkmeter tøm-

mer fra våre andelseieres eiendommer. 

De mange store utfordringer i løpet av året har naturlig nok

satt skognæringen på prøve, men det har også bidratt til mobi-

lisering, engasjement og økt fokus på næringen i media og

blant politikerne. For skogeiersamvirket har summen av alle

hendelser i 2011 forsterket samholdet, og stemningen i næring-

en er optimistisk ved inngangen til ett nytt år.  

Utfordrende situasjon for skogindustrien
Skogeiersamvirket har alltid engasjert seg i hele verdikjeden.

Det skaper et marked for våre produkter og betalingsevne for

virke.  Det sikrer også at en betydelig andel av verdiskaping

kan skje innenlands, selv om mange av kundene i siste omgang

er på eksportmarkedene.  

Treforedlingsindustrien kjøper direkte ca 50 % av virket, i

tillegg er sagbrukene helt avhengig av treforedlingsindustriens

kjøp av biprodukter fra trelastproduksjonen. Av den totale

avvirkning til industrien havner dermed ca 75 % av tømmer-

stokken til slutt i treforedlingsindustrien. 

Store deler av treforedlingsindustrien har nå problemer.

Etterspørselen etter trykkpapir i Vest-Europa er synkende og

dagens samlede produksjon gir overkapasitet i markedet. De

siste årene har det derfor vært fokus på kostnadskutt og pro-

sessforbedringer knyttet til eksisterende produkter. I tillegg er

kapasitet tatt ut av markedet.  Likevel er lønnsomheten fort-

satt lav. 

Cellulose- og tremassemarkedet har vært bedre, men kjen-

netegnes av store svingninger.  Den økonomiske krisen i Euro-

pa bidrar til at det er et svakt marked.

Tremekanisk industri opplever også vanskeligere tider.  Det

norske hjemmemarkedet holder fortsatt et relativt høyt aktivi-

tetsnivå.  Utfordringen er i hovedsak koblet til internasjonale

markedsforhold hvor gjeldskrisen i Europa har bidratt til at

etterspørselen i disse markedene har vært lavere enn normalt.

Sterkere konkurranse fra Sverige samtidig som den norske

kronen har styrket seg, har medført dårligere konkurranseev-

ne for produsenter utenfor Eurosonen. 

Styret har besluttet at arbeid med industriens rammevilkår

for å sikre utvikling av en levedyktig norsk skogindustri skal

være et prioritert arbeidsfelt fremover.  Parallelt med at situa-

sjonen er presset for mange av de tradisjonelle treforedlings-

produktene, er det også mange spennende markeder hvor tre-

baserte produkter kan være løsningen på samfunnets klimaut-

fordring. Alle produkter som i dag produseres fra fossile res-

surser kan i prinsippet også produseres fra skog. Forskningen

har vist at tømmerstokken kan erstatte olje og være råstoff for

en rekke nye produkter og løsninger som fremtiden vil etter-

spørre. 

En seier for transporten - og miljøet
Skogbruket er en transportintensiv næring.  Konsentrasjon av

produksjon ved sagbruk og papirfabrikker på større enheter,

fører til at transportavstandene blir lengre og at transportkost-

nadene betyr stadig mer. Skogeierforbundet ønsker transport-

vilkår for næringen på linje med våre naboland Sverige og Fin-

land, og anser transport som et område der det bør være mulig

å oppnå forbedringer i rammevilkårene forholdsvis raskt. Der-

for ble arbeid med transport prioritert høyt gjennom 2011. 

Veimyndighetenes forslag om å redusere tillatt vogntoghøy-

de fra 4.5 til 4,0 m ble møtt med stor motstand fra næringslivet.

I vår næring ville dette rammet transport av trelast, takstoler

m.m. samt tømmertransport i de deler av landet der det ikke

brukes 22 m vogntog. Skogeierforbundets arbeid mot innføring

av en slik grense ble gjort i samarbeid med 15 andre organisa-

sjoner fra ulike deler av næringslivet. På slutten av året ble

arbeidet kronet med seier da samferdselsministeren varslet at

det ikke var aktuelt å innføre ei slik høydegrense nå. Styret er

svært fornøyd med dette utfallet.  

Vegdirektoratet har i flere år arbeidet med revisjon av
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Et godt år med store utfordringer  

For skogeierne ble 2011 et godt år, med

relativt høye priser og stort sett full avset-

ning på alt tømmer. For massevirke tan-

gerte prisene i perioder faktisk et historisk

nominelt toppnivå. 

D



regelverket om vekter og dimensjoner på kjøretøyer. Skogeier-

forbundet har i denne forbindelse bedt om like rammevilkår

med Sverige og Finland, dvs. 24 m vogntoglengde og 60 t total-

vekt for tømmertransport.  Styret kan konstatere at dagens

lengde på 22 m vogntoglengde hindrer optimal utnyttelse av

transportkapasiteten og ikke er tilpasset lengder det er økono-

misk mere rasjonelt å transportere. 

God infrastruktur er nøkkelen til et effektivt skogbruk 
Nasjonal transportplan (NTP) rulleres hvert fjerde år, og i 2011

ble mye av grunnlaget for NTP for perioden 2014-2023 lagt.

Skogeierforbundet engasjerte seg i arbeidet både gjennom

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og direkte mot Vegdi-

rektoratet. 

Gjennom samarbeidet i NHO har Skogeierforbundet arbei-

det for å styrke satsingen på samferdsel generelt, og for å få

fulgt opp utredningen Økt virkestransport på jernbane som

peker på behovet for mer effektive terminaler og flere krys-

nings- eller dobbeltsporstrekninger. 

Overfor Vegdirektoratet har vi fremmet innspill til forsterk-

ningsprogrammet for bruer som vil ha stor betydning for tøm-

mertransporten spesielt. I tillegg til arbeidet med NTP har

Skogeierforbundet lagt til rette for at skogeierandelslagene

regionalt skal engasjere seg i fylkeskommunenes arbeid med

langtidsplaner for fylkesveinettet.  Styret vil understreke at

engasjement fra næringens side erfaringsmessig er helt nød-

vendig for å få fjernet flaskehalser i det fylkeskommunale og

kommunale veinettet. 

I tillegg til arbeidet med veitransport har Skogeierforbundet

vært en aktiv innspillspart til Kystskogsbrukets arbeid med en

analyse av behovet for tømmerkaier langs kysten som ble lagt

frem i desember 2011. I en situasjon med raske endringer i den

trebearbeidende industrien, mener styret at et nett med godt

utbygde tømmerkaier vil bli et viktig virkemiddel for videre

vekst i utnyttelsen av norske skogressurser. 

Samtidig mener styret at det er nødvendig å øke investe-

rings- og vedlikeholdsaktiviteten på det private veinettet.

Bedret standard og økt veitetthet er nødvendig for at skogres-

sursene i hele landet skal kunne utnyttes optimalt. 

Innskrenkning i eiendomsretten til Strasbourg
Konsekvensene for grunneierne av Tomtefestelovens § 33 prø-

ves nå ved Den europeiske menneskerettighetsdomstol i Stras-

bourg. Skogeierforbundets økonomiske bidrag har vært avgjø-
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Styrets beretning

rende for gjennomføring av denne viktige prosessen. Paragraf

33 dreier seg om at fester skal ha adgang til å forlenge festeav-

talen på samme økonomiske vilkår som tidligere. Paragrafen

inne¬bærer en stor formuesoverføring fra tomtens eier (bort-

fester) til festeren. 

Styret mener at denne paragrafen er i strid med Den Euro-

peiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK), som har en

bestemmelse som sier at: "Enhver fysisk eller juridisk person

har rett til å få nyte sin eiendom i fred. Ingen skal bli fratatt sin

eiendom unntatt i det offentliges interesse og på de betingelser

som er hjemlet ved lov og ved folkerettens alminnelige prinsip-

per”.  

Etter en langvarig, forberedende, skriftlig prosedyre ble det

holdt muntlige forhandlinger for domstolen i juni 2011. Dom-

stolen har de siste årene mottatt over 50 000 saker pr. år, og det

holdes muntlig høring kun i 20-30 av disse sakene, så dette ga

grunnlag for optimisme med hensyn til videre behandlingen.

Saksbehandlingen i menneskerettighetsdomstolen tar lang tid,

men vi regner med at det kommer en avgjørelse i løpet av før-

ste halvår 2012. 

Landbruksmelding med ønske om økt uttak og bruk av tre
Skogeierforbundet jobbet gjennom hele 2010 og 2011 svært

aktivt med innspill til den varslede landbruksmeldingen. I

desember 2011 kom Melding til Stortinget nr 9 om landbruks-

og matpolitikken. Meldingen gir et tydelig signal om at regje-

ringen ønsker å stimulere til en aktiv bruk av skogressursene

innenfor miljøforsvarlige rammer.  Styret mener at meldingen

gir klare signaler om at det skal satses på økt produksjon,

uttak og bruk av trevirke. I tillegg til å gjøre det klart at føring-

ene i St.meld. nr 39 fra 2009 om landbruk og klima står fast, har

landbruksmeldingen viktige punkter som er helt i tråd med det

Skogeierforbundet spilte inn i forkant. Den bekrefter at regje-

ringen ønsker å:

• legge forholdene til rette for økt avvirkning (i den grad 

markedet gjør det mulig)

• styrke oppbyggingen av skogressursene gjennom tettere 

planting, skogreising, gjødsling og planteforedling

• legge til rette for økt bruk av tre

• legge til rette for økt bruk av skogråstoff til bioenergi

• utvikle skogbrukets infrastruktur

Skogeierforbundet er fornøyd med meldingens klare signa-

ler om fortsatt bruk av arealene til tømmerproduksjon og et

aktivt skogbruk. Styret er også fornøyd med at meldingen slår

fast at skogbrukets miljøsertifisering er en hovedpilar i miljø-

arbeidet i skogbruket. Vi savner imidlertid konkrete mål og til-

tak for å stimulere til økt produksjon, uttak og bruk av trevir-

ke. 

Aktivt skogbruk best for klima
Skogeierforbundet fikk gjennomslag for at satsing på økt pro-

duksjon, uttak og bruk av trevirke også er best for klimaet, da

regjeringen fremmet  St.meld. 39 fra 2009 om landbruk og kli-

ma. Rapporten Klimakur 2020 underbygget dette og dokumen-

terte at det knapt er mulig å nå målene i norsk klimapolitikk

uten å satse på økt skogproduksjon og økt bruk av biomasse.

Etter at Klimakur 2020 ble lagt frem, har det vært diskutert

om det gir større klimagevinst å la skogen stå i stedet for å øke

uttaket og bruken av trevirke.  Enkelte personer trakk med

utgangspunkt i såkalte tilbakebetalingsanalyser bastante kon-

klusjoner om at det er bedre for klimaet, i hvert fall på kort

sikt, å la skogen stå enn å øke uttaket for å produsere biodriv-

stoff.

For å møte denne argumentasjonen har Skogeierforbundet

brukt betydelige ressurser på å framskaffe dokumentasjon for

hvorfor disse konklusjonene er feilaktige og formidle denne

kunnskapen til politikere og byråkrater. Basert på FNs klima-

panels vurderinger, samt nyere forskningsartikler publisert i

internasjonalt anerkjente tidsskifter av forskere fra NTNU og

CICERO, er nå denne dokumentasjonen på plass. Konklusjo-

nen er klar: Også på kort sikt gir det en klar klimagevinst å øke

uttaket av trevirke for å bruke det til biodrivstoff. Gevinsten

blir enda større dersom trevirke brukes til oppvarming eller

som materialer. 

Dette innebærer at de vurderinger Klimakur 2020 gjorde av

tiltak som innebar økt bruk av trevirke, fortsatt er gyldige. Sty-

ret vil også peke på at avtalen om videreføring av Kyotoavtalen

som ble inngått i Sør-Afrika før nyttår, innebærer at Norge

fullt ut vil få godskrevet klimagevinsten ved økt uttak og bruk

av trevirke slik Klimakur 2020 la til grunn. 

Styret konstaterer at debatten skog

og klima skapte tvil om klimaeffekten

av økt uttak og bruk av trevirke. Den-

ne tvilen bør nå være borte. Styret for-

utsetter derfor at Klimakur 2020 og de

positive signalene i stortingsmelding-

ene, seinest i landbruksmeldingen

som ble fremmet i desember, blir

fulgt opp med konkrete mål og til-

tak i regjeringens klimamelding. 

Oppfølging av Naturmangfoldloven
Da Miljøverndepartementet fremmet de første forslagene om

prioriterte arter og utvalgte naturtyper, så vi en fare for at det-

te systemet over tid vil føre til at det på store arealer i Norge

blir umulig å drive et næringsmessig skogbruk. Skogeierfor-

bundet la derfor vekt på å bygge opp en sterk faglig argumenta-

sjon og formidle denne til sentrale personer i det politiske sys-

temet og i embetsverket. Målet var å unngå at de forslagene

som ville gitt størst konsekvenser for skogbruket ble vedtatt.

Dette arbeidet ga resultater: Miljøverndepartementet fikk ikke

gjennomslag i regjeringen for forslagene om sinoberbille og

storsalamander som prioriterte arter og forslaget om store

eiketrær i skogen som utvalgt naturtype. Det viser at våre inn-

vendinger ble tatt på alvor i regjeringen.
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Denne første runden med forslag om prioriterte arter og

utvalgte naturtyper var preget av tilfeldige valg av arter og

naturtyper. Det eneste som gikk igjen, var at det var foreslått

arter som ser pene ut og som har norsk navn. Skogeierforbun-

det krevde derfor at det  ble utarbeidet kriterier for hvordan

lovhjemlene skulle brukes, og fremmet også konkrete forslag

til slike kriterier. Selv om vi ikke fikk fullt gjennomslag for

våre synspunkter, var det gledelig at regjeringen trakk opp en

del kriterier for den fremtidige bruken av disse virkemidlene

samtidig med at den vedtok de første forskriftene. Disse burde

etter styrets mening føre til at arbeidet med prioritering av

arter/utvelgelse av naturtyper kommer inn i et bedre spor. 

Det virker imidlertid ikke som om miljøvernmyndighetene

tar regjeringens signaler på alvor. Målet synes å være å

”pepre” skogarealet med prioriterte arter og utvalgte naturty-

per slik at det knapt blir mulig å drive et økonomisk skogbruk i

store områder. Styret ser det som avgjørende at Skogeierfor-

bundet gjør det som er mulig for å unngå at store skogarealer

på denne måten blir fredet uten erstatning. 

I regjeringens kriterier er det slått fast at disse virkemid-

lene ikke skal brukes dersom miljøsertifiseringen i skogbruket

eller andre virkemidler er tilstrekkelig, mer effektive eller mer

hensiktsmessige for å ivareta artene/naturtypene. For de aller

fleste artene/naturtypene i skog burde dette være tilfellet. 

Skogbruk og biologisk mangfold
Det ble i våres avdekket at det er hogd i flere nøkkelbiotoper.

Omtrent 1 % av arealet avsatt som nøkkelbiotoper synes å

være berørt. Dette har et samlet skogbruk tatt svært alvorlig.

Det er satt i gang en total gjennomgang for å avklare omfanget

av slike hogster.  Der hvor verdiene i nøkkelbiotopene er ska-

det, vil det bli avsatt erstatningsbiotoper. Styret vil understre-

ke at dette er svært viktig for å opprettholde tilliten til skogser-

tifiseringen. Vi er derfor fornøyd med at myndighetene har vist

stor tilfredshet med hvordan skogbruket har taklet denne

utfordringen. Stortinget uttrykte bl.a. ved behandlingen av

statsbudsjettet for 2012 at de var glade for at næringen hadde

tatt aktivt tak i problemene og at de hadde tillit til at næringen

ryddet opp i dem. 

Styret vil understreke at skogbruket, til tross for at det i

2011 ble avdekket alvorlige feil, i løpet av de siste 10 årene har

gjort et betydelig miljøløft. Det biologiske mangfoldet i de

norske skogene øker. Det hadde ikke vært mulig å oppnå det

samme miljøløftet gjennom statlig detaljregulering.

Næringen har også store kostnader med sitt miljøarbeid.

Dette bør myndighetene ta inn over seg og praktisere

Naturmangfoldloven slik at den understøtter skogbrukets

eget miljøarbeid i stedet for å undergrave det. Skogbru-

ket kan ikke forholde seg både til selvpålagte faglige

begrunnete restriksjoner gjennom sin miljøsertifisering

og et helt annet sett restriksjoner som kommer i tillegg

gjennom Naturmangfoldloven. Norsk skogbruk er nå

nær smertegrensen for hva det tåler av restriksjoner. 

Beiteskader og forlengede jakttider 
I løpet av året har det vært gjennomført høringer til sentrale

forskrifter etter Viltloven.  Skogeierforbundet har med sine

innspill fått gjennomslag for en tettere kobling mellom tilpas-

ning av hjorteviltforvaltningen og beiteskadene i skogforyng-

elser slik Skogloven forutsetter. Grunneiernes rolle i en

bestands- og driftsplanbasert forvaltning er etter styrets opp-

fatning styrket.  

For Skogeierforbundet er lengre jakttider på elg og hjort et

sentralt tema. Vi har fått gjennomslag for en betydelig forleng-

else av den generelle jakttiden på hjort, men ikke tilsvarende

for elg.  En utvalgsinnstilling om smidigere ordninger for natt-

jakt og ettersøk med kunstig lys skal følges opp av Miljøvern-

departementet med et forslag til endringer i Viltloven.

Det nye rovviltforliket som ble inngått i Stortinget våren

2011 tok i denne omgang i liten grad hensyn til grunneiernes

jaktinteresser.  Nødverge for jakthunder kommer i 2012, og det

blir noen oppfølginger når det gjelder elgforvaltningen innen

etablerte ulverevirer. Styret støtter i hovedsak innholdet i for-

liket. 

SKOG – samvirket med nytt  blad og nye nettsider
SKOGeieren var Skogeierforbundets tidsskrift gjennom nesten

hundre år.  Som medlemsblad har det vært sendt direkte til

alle medlemmer – senere andelseiere – i skogeiersamvirket, og

har dermed vært et av de større fagbladene i Norge. 

Medievanene er imidlertid i endring og krever nye grep.

Skogeierforbundet har derfor sammen med alle skogeieran-

delslagene i 2011 gått sammen om utgivelse av et nytt felles

medlemsblad - SKOG.  I forbindelse med omleggingen ble det

satt opp følgende mål for tidsskriftet:  ”Vi skal gjøre det lettere

og mer fristende for leserne å ta til seg det vesentlige som skjer

i skogbruket generelt og skogeiersamvirket spesielt. Bladet

skal bidra til en utvikling for skogbruket preget av fremtidstro,

skapertrang og påvirkningskraft. Vi skal ikke nøye oss med å

beskrive problemene og konfliktene, vi skal også lete etter

mulig løsninger, vi skal vise frem de gode og nyskapende

eksemplene, og vi skal være fremtidsrettet. Gjennom bladet

skal også visualisere lesernes drømmer og bidra til at det er

gøy med skogbruk.”  

Bladet erstatter SKOGeieren og andelslagenes

medlemsblader. Nytt fra andelsla-

gene distribueres nå også som 4

siders vedlegg til bladet. SKOG kom

med tre nummer i 2011, og styret er

godt fornøyd med den formen det nye

tidsskriftet har fått. 

Ved omlegging av bladet, med bytte

av navn til SKOG, var det også naturlig å

overføre  Skogeierforbundets gamle inter-

nettadresse (no ) til det nye tidsskriftet.

Som erstatning ble det i løpet av året utvik-

let nye nettsider for Skogeierforbundet på

Styrets beretning
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adressen www.skogeier.no.  Kombinert med bruk av Facebook

gir dette oss nye muligheter i informasjonsarbeidet, men ska-

per også noen utfordringer i det å balansere bruken av for-

skjellige typer informasjon i de forskjellige kanalene. 

Arbeid for tilpasning til Samvirkelovens bestemmelser
Eksisterende samvirker må innen utgangen av 2012 tilpasse

seg Samvirkelovens bestemmelser.  Det innebærer at alle skog-

eierandelslagene i løpet av 2012 må vedta en overgang til SA-

selskap og endre sine vedtekter slik at de er i samsvar med

loven.  

Styret har lagt til grunn at det er rasjonelt at skogeiersam-

virket har en felles oppbygging og struktur på vedtektene med

basis i felles fastsatte ”normalvedtekter”.  Det forenkler arbei-

det med vedtektene i hvert enkelt andelslag, og gjør det enklere

å representere strukturen i diskusjoner om rammebetingelser

for virksomheten.  

Etter omfattende interne drøftelser og vurderinger la styret

frem forslag til nye normalvedtekter for et ekstraordinært års-

møte i Skogeierforbundet i november.  Styret la i sin innstilling

til grunn at 

•  Det tas utgangspunkt i Samvirkeloven, og det foreslås ved-

tektsfesting kun av det som loven krever eller man finner nød-

vendig. Vedtektene blir dermed et supplement til loven og må

leses parallelt med loven.

•  Det legges til grunn at arbeidsformer og funksjonsmåte

skal endres minst mulig i forhold til dagens ordning.  Der loven

gir alternative muligheter foreslås dermed vedtektsfestede løs-

ninger som er tilsvarende bestemmelsene i dagens vedtekter

eller mest mulig likartet.  På noen områder kan det imidlertid

være at erfaring tilsier at det er ønskelig med reelle endringer i

dagens bestemmelser.  

Styret mener de nye vedtatte normalvedtektene bør være et

rasjonelt grunnlagsarbeid for den tilpasning i vedtektene som

nå skal skje i alle skogeierandelslagene frem mot deres årsmø-

ter.  Styret vil imidlertid også understreke at selv om man nå
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fastsetter vedtekter i samsvar med bestemmelsene i gjeldende

Samvirkelov, mener Skogeierforbundet at loven på flere områ-

der har prinsipielt uheldige sider og faktisk virker mot sin hen-

sikt.  Det gjelder spesielt de begrensninger som er knyttet til

egenkapitalforvaltningen og muligheten til å reise kapital.

Arbeidet med å få dette forandret vil fortsette.

Administrasjon og økonomi 
Skogeierforbundets administrasjon er delt i Norges Skogeier-

forbund og et heleid datterselskap Skogeierforbundets Service-

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

sig virksomhet.  Arbeidsmessig sees virksomheten som en

enhet, men den er atskilt regnskapsmessig. Det presenteres

derfor både regnskap for Skogeierforbundet og et konsolidert

regnskap der datterselskapet er tatt med.

I Skogeierforbundet har det i 2011 vært 3 årsverk. Skogeier-

forbundets Servicekontor AS har hatt 12 årsverk. Etter styrets

oppfatning er arbeidsmiljøet i administrasjonen godt. Det har

ikke vært ulykker eller skader. 

Det var ingen sykefraværsdager i Skogeierforbundet i 2011.

I den samlede virksomheten har sykefraværet vært 130 dags-

verk, tilsvarende 4,0 % av total arbeidstid. Dette skyldes i

hovedsak en langtidssykemelding.  Virksomheten belaster ikke

det ytre miljøet.

Skogeierforbundets styre har en kvinneandel på 22 prosent,

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

styret og administrasjonen arbeider bevisst for å fremme like-

stilling i organisasjonen.

Skogeierforbundets regnskap for 2011 er satt opp under for-

utsetning av videre drift i samsvar med det arbeidsprogram-

met for 2012 som styret har vedtatt. Regnskapet er gjort opp

med et underskudd på kr 4.657.245,-. Skogeierforbundet hadde

en egenkapital på kr 2,7 mill pr 31/12-10. Årets underskudd gjør

at egenkapitalen for selskapet blir negativ, men svakt positivt i

et konsolidert regnskap.  Tiltak for å komme i en sunn drifts-

økonomi vil bli iverksatt.

Styret foreslår at årets resultat på - kr 4.657.245  belastes

Opptjent egenkapital med - kr 2.717.037 og at det resterende

føres som Udekket tap med - kr 1.940.208. 

Fremtidsutsikter
Skog er fremtidens materiale og vil være råstoff for mange vik-

tige produkter fremover. Med større fokus på bioøkonomi, for-

venter vi at rammebetingelsene på sikt vil styrke miljøvennlige

løsninger.  Vekst og økt avvirkning vil imidlertid være avhen -

gig av at vi ikke får økte restriksjoner på bruk av skog og gene-

relt dårligere offentlige rammebetingelser enn i våre konkur-

rentland.

For at skognæringen skal komme styrket ut av krisen i

norsk skogindustri, er det avgjørende at næringen kommer på

offensiven og skaper en interessant fremtid. Den kompetanse

som er bygd opp over flere generasjoner, må ivaretas. Det er

avgjørende at dagens norske industri styrkes og kan være en

viktig brobygger over mot nye produkter og produksjonsan-

legg. Samtidig må det jobbes aktivt på alle nivåer for å sikre

rekruttering av gode kandidater til nye og spennende oppgaver

i en fremtidsrettet grønn bionæring. 

Skog og skogpolitikk har fått økt betydning og gjennom-

slagskraft de senere år både nasjonalt og internasjonalt.  Styret

i Skogeierforbundet vil at organisasjonen skal være en sentral

aktør i utvikling av fremtidens råstoff og produkter. Mulighe-

tene er der, men det krever hardt arbeid fra næringen, godt

samarbeid med myndighetene og at politikerne legger til rette

gjennom gode rammebetingelser. 
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Norsk Landbrukssamvirke   Helge Evju Styremedlem

Norges Bondelag Even Mengshoel Styremedlem

Helge Evju Rep.sk.medl.

Skogtiltaksfondet   Mikael Løken  Styreleder

Elisabeth Bjøre   Styremedlem

Bengt Drageset   Styremedlem

Utviklingsfondet for skogbruk   Mikael Løken   Nestleder

Garantiutv. for Oppgjørs- og driftskr.ordn. Runar Krokvik   

Landbrukets Sikringsradio A/S   Martinus Bekken Styreleder

Dag Skjølaas Styremedlem

Klagenemnda for miljøinformasjon Svein M. Søgnen Medlem

Norsk Virkesmåling   Erik Dahl   Styremedlem

Mads R. Jensen   Styremedlem

Olav Sletbakk Styremedlem

Skogbrukets Landsforening Gudbrand Kvaal Styreleder

Per Simon Slettebø Styremedlem

Skogbrukets Kursinsitutt Mikael Løken   Styreleder

Svein M. Søgnen   Styremedlem

Skogbrukets Konferansesenter A/S Rolf Th. Hom   Styreleder

TreFokus Even Mengshoel Nestleder

Haakon Myhra Styremedlem

Tresenteret i Trondheim Eilif Due Styreleder

Even Mengshoel Styremedlem

Bygdefolkets Studieforbund   Sjur Haanshus   Styremedlem

Norske Lakseelver  Lars Even Lemme Styremedlem

The Confederation of European 

Forest Owners (CEPF) Helge Evju Styremedlem

PEFC-Norge   Ellen Alfsen  Styreleder

Inatur   Øyvind Wang  Styremedlem

DinTur AS Øyvind Wang Styremedlem

IInternational Council for Game and 

Wildlife Conservation (CIC) Vidar Holthe Visepresident

Nasjonale kontaktutvalg store rovdyr Vidar Holthe Nestleder

Representasjon pr. 31.12.2011Andelslagenes styreledere og
Skogeierforbundets styre 2011
Leder: Helge Evju, Viken Skog

Nestleder: Even Mengshoel, Mjøsen Skog

Styremedlemmer:

Mikael Løken, Glommen Skog

Olav A. Veum, AT Skog

Eilif Due, Allskog

Ingunn Kjelstad, Sogn og Fjordane Skogeigarlag

Bengt Drageset, Vestskog

Rolf Th. Holm, Havass Skog

Elisabeth Bjøre, Viken Skog

Andelslagenes nestledere er personlige varamedlemmer 
til Skogeierforbundets styre.



Resultatregnskap 31.12.2011
Note Skogeier- Skogeier-

forbundet Konsernet forbundet Konsernet

DRIFTSINNTEKTER 2011 2011 2010 2010

Serviceavgift fra skogeierandelslag 3 4 501 559 12 861 954 0   12 699 272   
Abonnements- og annonseinntekter 4 6 831 798 6 831 798 6 865 259   6 865 259   
Konferanseinntekter 1 246 562 1 343 562
Andre salgsinntekter 43 858 3 142 824 1 690 004   5 114 706   
Honorar tjenester til datterselskap 951 500 0 635 200   0   
Prosjektbidrag fra Skogtiltaksfond 2 015 900 2 415 900 990 816 1 470 816
Offentlige tilskudd prosjekter 5 6 583 333 7 290 925 2 650 000   4 010 000   
Andre driftsinntekter 957 820 975 058 917 102   958 126   
SUM  DRIFTSINNTEKTER 23 132 329 34 862 020 13 748 380 31 118 179

DRIFTSKOSTNADER
Variable kostnader tidskrift 4 3 143 283 3 143 283 2 515 762   2 515 762   
Info-matriell/ profilannonser 92 007 110 146 208 320   264 977   
Driftsandel andre organisasjoner 6 462 560 966 018 492 044   1 136 195   
Kjøp av andre fremmede tjenester 8 451 959 11 467 974 3 583 322 6 289 191
Lønn- og personalkostnader 2/7/8 8 224 190 13 276 855 8 730 072   15 005 035   
Andre administrasjonskostnader 1 559 992 4 539 609 845 635 3 467 327
Reise- og møteutgifter 745 143 976 976 995 601   1 661 520   
Konferanse oppholdskostnader 1 097 477 1 260 816
Kostnader rettssaker 687 398 687 398 335 767 335 767
Avskrivning 11 72 000 72 000 86 000   86 000   
Tap -25 050 -25 050 377   127 773   
DRIFTSKOSTNADER 24 510 959 36 476 023 17 792 900 30 889 546
DRIFTSRESULTAT -1 378 630 -1 614 003 -4 044 520 228 633
Finansresultat 9 -3 278 615 -3 219 039 5 108 323 901 313
Ekstra ordinære poster
RESULTAT FØR SKATTER -4 657 245 -4 833 042 1 063 804 1 129 945
Skatter 10 0 0 0 0
ÅRSRESULTAT -4 657 245 -4 833 042 1 063 804 1 129 945

Forslag til disponering
Belastet/avsatt til Opptjent egenkapital -2 717 037 -4 833 042 1 063 804   1 129 945   
Udekket tap -1 940 208   
SUM -4 657 245 -4 833 042   1 063 804   1 129 945 

-
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Balanse 31.12.2011
Note Skogeier Skogeier-

EIENDELER
forbundet Konsernet forbundet Konsernet
31.12.2011 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2010

Varige driftsmidler
Kontorutstyr / inventar 11 0 0 0   0   
Biler 11 0 0 72 000   72 000   
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskaper 12 2 000 000 0 2 000 000   0   
Investeringer andre aksjer/andeler 13 3 215 980 3 215 980 2 929 900   2 929 900   
Langsiktig utlån 7 267 000 892 951 300 000   1 137 349   
Pensjonsmidler 8 0 4 745 344 0   4 583 396   
Sum anleggsmidler 5 482 980 8 854 275 5 301 900 8 722 645

Omløpsmidler
Kundefordringer 355 183 637 834 1 290 667   2 181 294   
Mellomværende med skogeierandelslagene -54 807 -145 639 1 422   467 204   
Andre kortsiktige fordringer 374 491 507 099 296 622   290 741   
Omløpsaksjer 14 1 608 272 1 608 272 4 715 610   4 715 610   
Forskuddsbetalte kostnader 5 527 759 1 230 013 500 232   1 004 770   
Bankinnskudd, kontanter o. l. 15 1 472 237 3 334 203 1 675 313   2 519 305   
Sum omløpsmidler 4 283 135 7 171 782 8 479 866 11 178 924
SUM EIENDELER 9 766 115 16 026 057 13 781 766 19 901 569

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Udekket tap 16 -1 940 209 -3 588 813 2 717 037   1 441 718   
Pensjonsfond 4 597 130 4 352 605   
Sum egenkapital -1 940 209 1 008 317 2 717 037 5 794 323

Ansvarlig lån 17 7 500 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000   
Pensjonsforpliktelser 8 0 148 214 0 230 791   

Kortsiktig gjeld
Mellomværende datterselskap 2 551 746 0 1 529 379   0   
Leverandør gjeld 789 303 3 068 429 279 407   1 304 902   
Skyldig offentlige avgifter o. l. 135 428 1 082 936 589 273   1 664 808   
Påløpne kostnader/ forskuddsbet inntekter 6 317 919 1 806 233 1 166 669   3 326 745   
Annen kortsiktig gjeld 411 925 1 411 925 0   80 000   
Sum kortsiktig gjeld 4 206 321 7 369 523 3 564 728 6 376 455
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 766 115 16 026 057 13 781 766 19 901 569 

Årsregnskap
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Note 1 Organisering
Norges Skogeierforbund er en næringspolitisk bransjeorganisasjon som også utgir magasinet SKOG og driver utviklings- og utredningsarbeid innen skogsektoren. Sko-
geierforbundet har et heleid datterselskap Skogeierforbundets Servicekontor AS, som leverer tjenester til morselskap, skogeierandelslagene og virksomhet utenfor sko-
geiersamvirket. Norges Skogeierforbund utarbeider også et konsolidert regnskap (konsernregnskap) med det heleide datterselskapet Skogeierforbundets Servicekontor AS. 

Note 2 Regnskapsprinsipper
Regnskapet for Skogeierforbundet og datterselskapet er satt opp i samsvar med Regnskaps lovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring
ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester skal inntektsføres i takt med utførelse. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige servicey-
telser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. 

Eiendeler til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som om løps midler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Aksjer som er ment til varig eie og bruk, er klassifisert som anleggsaksjer og vurdert til anskaffelseskost. Aksjer som ikke er
ment til varig eie og bruk er vurdert til markedsverdi ved årsskiftet. Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet for-
ventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig etter lineær metode.

Konsernregnskapet
Ved konsolidering er kontinuitet lagt til grunn. Alle interne transaksjoner er eliminert, herunder også egenkapital og gjeld.  

Pensjonsmidler og -forpliktelser
Samlede pensjonsmidler og -forpliktelser i Skogeierforbundet og Skogeierforbundets Servicekontor AS er balanseført i konsernregnskapet. I selskapsregnskapene er for-
sikrede pensjonsforpliktelser ikke balanse ført, jf Regnskapslovens § 5 – 10 vedr pensjonskostnader for små foretak. 

Note 3 Serviceavgift
Skogeierandelslagene betaler serviceavgift for tjenester utført av Skogeierforbundets Servicekontor AS, og kontingent til medlemsorganisasjonen Norges Skogeierfor-
bund (til interessepolitisk arbeid). Serviceavgift og kontingent er av årsmøtet fastsatt til tilsammen kr. 2 pr  kbm tømmer omsatt til industrielle formål.  Styret har for
2011 vedtatt at denne skal fordeles med 70 øre i kontingent Skogeierforbundet og kr. 1,30 i serviceavgift til Servicekontoret. I 2011 har andelslagene omsatt 6,43 mill
kbm tømmer til industrielle formål (6,35 mill kbm i 2010). 

Note 4 Abonnement og annonseinntekter
Består av annonse- og abonnementsinntekter for Skogeieren, internett og fra september SKOG.

2011 2010 2009 2008 2007
Skogeierandelslagenes 
kollektivabonnement 4 858 490 5 014 230 4 631 640 4 427 960 4 119 280
Direkte abonnementer 224 737 207 556 211 565 194 087 194 240
Annonseinntekter 1 748 571 1 643 472 1 711 141 1 946 729 1 564 833
SUM 6 831 798 6 865 258 6 554 346 6 568 776 5 878 353

Variable kostnader for SKOG inkluderer trykking, distribusjon og provisjon annonsesalg. Lønn og andre faste kostnader for redaksjonen, samt kostnader knyttet til kjøp
av artikler, bilder, grafiske tjenester og andre varer og tjenester.  

Note 5 Periodisering av offentlige tilskudd til prosjekter
Norges Skogeierforbund og Skogeierforbundets Servicekontor koordinerer en rekke prosjekter med ekstern finansiering der utviklingsarbeidet gjennomføres i samarbeid
med andelslagene og andre bedrifter. Prosjektmidler kan bare benyttes til de formål de er bevilget til, og for flerårige prosjekter overføres derfor ubenyttede midler fra i
år til neste år.  I 2011 er det gjort følgende inntektsføringer:

Overført fra 2010 Tilsagn gitt i  2011 Avsatt til 2012 Inntektsført 2011 Ansvar
Innovasjon Norge (Prosjekt utmarksturisme) -233 500 289 092 0 55 592 Servicekontoret AS 
Landbruksdepartementet (Prosjekt fisketurisme) 313 000 400 000 130 000 583 000 Servicekontoret AS 
Norges Forskningsråd (Prosjekt Klimatre) 0 6 433 333 0 6 433 333 Skogeierforbundet 
DN - Vilt- og fiskefondet (Utgivelse av «Fisk og Vilt») 0 150 000 0 150 000 Skogeierforbundet 
EUs 7. rammeprogram (Prosjekt MicroFuel) 139 000 0 70 000 69 000 Servicekontoret AS 
SUM 218 500 7 272 425 200 000 7 290 925

Note 6  Driftsandel andre organisasjoner
Posten omfatter direkte tilskudd / kontingenter til organisasjoner og samarbeidsordninger fra Skogeierforbundet og Skogeierforbundets Servicekontor AS:

2011 2010
Skogeier- Service- Skogeier- 
forbundet kontoret Konsernet forbundet Konsernet

Norsk Landbrukssamvirke 110 840 503 458 614 298 140 740 784 890
Bygdefolkets Studieforbund 198 000 198 000 198 000 198 000
CEPF - Europisk skogeierorg 43 290 43 290 44 152 44 152
Nordisk Brüsselkontor 90 430 90 430 109 152 109 152
Tresenteret 20 000 20 000
SUM 462 560 503 458 966 018 492 044 1 136 195

NOTER  TIL  REGNSKAPET



Note 7  Lønns- og personalkostnader
2011 2010

Skogeier Skogeier
forbundet Konsernet forbundet Konsernet

Lønninger / honorar 7 119 151 10 263 018 7 388 834 11 992 460
Folketrygdavgift 387 242 1 456 923 758 655 1 908 615
Pensjonskostnader 647 665 1 284 804 486 886 787 600
Andre ytelser 70 132 272 110 95 697 316 359
SUM 8 224 190 13 276 855 8 730 072 15 005 034

Antall årsverk i 2011 har vært 3 i Norges Skogeierforbund og 12 i Skogeierforbundets Servicekontor AS. Til sammen 14 årsverk i konsernet. Innleie av personell fra ser-
vicekontoret er ført som honorar i Skogeierforbundets regnskap. 

Skogeierforbundets honorar til styrets medlemmer utgjorde kr 772.000. I tillegg kommer møtegodtgjørelse (tapt arbeidsfortjeneste) på kr 299.900. Lønn til Skogeierfor-
bundets administrerende direktør utgjorde kr. 1.005.315. Adm. dir har fri bil og er med i samme pensjonsordning  som øvrige ansatte. Skogeierforbundet har ikke lån til
ansatte. Konsernet har lån til ansatte på til sammen kr. 625.951. 

Skogeierforbundet har kostnadsført kr 43.300 for revisorkostnader 2011, ekskl mva. Kr 38.150 av dette gjelder revisjon og kr. 5.150 gjelder konsulentoppdrag. Revi-
sorkostnaden i konsernet er kr 50.750, pluss kr. 10.300 i honorar for oppdrag utover vanlig revisjon.

Note 8  Pensjonskostnader og pensjonsmidler
Norges Skogeierforund og Skogeierforbundets Servicekontor AS har plikt til å ha tjenestepensjon etter  Lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapene oppfyller dette krav
ved en pensjonsforsikring som dekker pensjonsforpliktelsene. Hittidig pensjonsordninger (ytelsesplan) ble lukket i 2011, slik at alle nyansatte får pensjonsordning behandlet
som innskuddsplan. 

Skogeierforbundet har pensjonsordninger for i alt 3 yrkesaktive (herav 1 førtidspensjonert) og 8 pensjo nister.  Skogeierforbundets servicekontor AS har pensjonsordninger
for i alt 14 yrkesaktive (herav 1 før tidspensjonert) og 2 pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Fremtidige ytelser for ansatte med ytelsesplan
avhenger i hovedsak av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjons alder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. For ansatte med innskuddsbasert ordning vil
fremtidige ytelser være avhengig av innskudd (som i sin tur er avhengig av lønn), forvaltningen av midlene og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. AFP finansieres over
driften. 

Konsernets samlede pensjonsforpliktelse for ansatte i hhv Skogeierforbundet og Skogeierforbundets Servicekontor AS er balanseført i konsernregnskapet, jf note 2 - Reg-
nskapsprinsipper.

Pensjonskostnad konsernet:
2011 2010

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 067 809 1 125 665
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 007 966 950 004
Avkastning på pensjonsmidler -1 242 019 -1 018 751
Resultatført nettoforpliktelse overgang ny AFP 0 138 182
Resultatført estimatavvik overgang ny AFP 0 -891 468
Resultatført virkning av estimatavvik 260 398 324 205
Administrasjonskostander 190 650 159 763
Netto pensjonskostnad før arb.giveravg. 1 284 804 787 600
Arbeidsgiveravgift 144 441 171 551
Netto pensjonskostnad inkl arb.giveravg. 1 429 245 959 151

Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i konsernets balanse:

31.12.2011 31.12.2010
Midler > forpliktelser Midler < forpliktelser Midler > forpliktelser Midler < forpliktelser

Opptjente pensjonsforpliktelser 21 752 398 159 098 20 385 058 221 701
Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelser 170 834 22 433 262 831 31 260
Beregnede pensjonsforpliktelser 21 923 232 181 531 20 647 889 252 961
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 22 963 987 0 22 249 106 0
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -3 362 921 -33 317 -2 456 517 -22 170
Netto pensjonsforpliktelser -4 745 344 148 214 -4 583 396 230 791

Økonomiske forutsetninger som er benyttet :
2011 2010

Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 %
Forventet lønnsregulering 3,50 % 4,00 %
Forventet pensjonsøkning 0,10 % 1,30 %
Forventet G-regulering 3,25 % 3,75 %
Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 5,40 %

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

Note  9 Finansresultat
Finansresultatet i morselskapet utgjør kr -3 278 615, og består av:

Renteinntekter kr 90 225
Rentekostnader kr - 266 501
Aksjeutbytte kr 2 530
Verditap aksjer kr - 3 107 339
Agio/Disagio kr - 382
Andre finansinntekter kr 2 852
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Note 10  Regnskapsmessig behandling av skatt
Skogeierforbundets Servicekontor AS er en skattepliktig enhet. Skogeierforbundets Servicekontor AS har en en utsatt skattefordel på 3.498.997 kr som ikke 
er balanseført i selskapets regnskap. Skattefordel er ikke oppført fordi selskapet ikke forventes å kunne utnytte denne fullt ut innenfor en periode på 5 år. 

Note 11 Varige driftsmidler
Skogeierforbundets Servicekontor AS har ikke varige driftsmidler. Skogeierforbundet/konsernet har følgende:

Opprinnelig anskaffelsesverdi Tilgang Avgang Tidligere avskrevet Avskrevet 2011 Status
Kontormaskiner 56 332 56 332 0
EDB-utstyr 72 239 72 239 0
Biler 430 000 358 000 72 000 0
SUM 558 571 - - 486 571 72 000 0

Note 12  Skogeierforbundets datterselskaper
Eierandel i % Antall aksjer Pålydende Bokført

Skogeiernes Servicekontor AS 100 2 000 1 000 2 000 000

Note 13  Andre aksjer og andeler
Skogeierforbundet har følgende aksjer og andeler:
Tilknyttede selskaper

Eierandel Antall aksjer Pålydende Bokført
TreFokus AS 34 % 67 67 000 67 000

Andre aksjer og andeler
Antall aksjer Pålydende Bokført

Skog-Data AS 40 400 56 000
Sikringsradioen AS 40 1 000 40 000
Tun Media AS 556 068 139 017 170 100
Schweigaardsgt 34 AS 988 9 880 98 800
Agrikjøp AS 20 2 000 2 000
iNatur AS 56 6 001 336 080
Din Tur AS 950 1 900 000 1 900 000
Skogbrukets Konferansesenter AS 224 896 000 546 000
SUM 3 148 980

Note 14  Omløpsaksjer
Skogeierforbundet har følgende omløpsaksjer:

Antall aksjer Pålydende Opprinnelig kostpris Verdi
Norske Skogindustrier ASA 330 920 3 309 200 13 473 950 1 608 271
SUM OMLØPSAKSJER 330 920 3 309 200 13 473 950 1 608 271

Note 15  Bankinnskudd / kontanter
Av innestående i Skogeierforbundet er kr 216 179,00 bundet på skattetrekkskonto.
Av innestående i Skogeiernes Servicekontor er kr 390 203,00 bundet på skattetrekkskonto.

Note 16  Egenkapital
Norges Skogeierforbund Annen Overfinansiering 

egenkapital pensjonsordning SUM
Egenkapital 01.01.2011 2 717 037 2 717 037
Årets resultat -4 657 245 -4 657 245
Egenkapital Skogeierforbundet 31.12.11 -1 940 208 0 -1 940 208

Konsolidert regnskap
Egenkapital konsern 31.12.2011 1 441 718 4 352 605 5 794 323
Resultat konsern 2011 -5 030 531 244 525 -4 786 006
Egenkapital konsolidert regnskap 31.12.2011 -3 588 813 4 597 130 1 008 317

Note 17  Ansvarlig lån
Norges Skogeierforbund har ansvarlig lån fra skogeierandelslagene på til sammen 7,5 mill. kr Lånet er avdragsfritt og uoppsigelig fra långivers side. Lånet er rente-
bærende med en rente tilsvarende 6 mnd NIBOR + 0,5%.
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