ÅRSRAPPORT

2004

Forsidefoto:
Lasse Berre

Innhold
Hovedtall og nøkkeltall
– konsern . . . . . . . . . . .

5

Statskog SF

.........

6

Styrets årsberetning . . .

8

Regnskap . . . . . . . . . .

18

Adm. dir. har ordet

29

Feragsdambua på Røros.
(Foto: Bjørg Hernes)

...

Snøfnugg på blankisen.
(Foto: Anders Skoglund)

DETTE PREGET STATSKOG I 2004
●

Statskog kontraktservice blir
en del av Statskog Sør-Norge
sin organisasjon. Tidligere
var Kontraktservice en
egen avdeling

●

Statskog overtar forvaltningen
av Femundsmarka og Røros
vestre statsskoger, og
arbeidsgiveransvar for
ansatte i Røros fjellstyre
(1,5 årsverk)

●

Statskog inngår
avtale om institusjonssamarbeid med
søsterselskapet i
Uganda, National
Forest Authority

●

Arronderingsmessig salg i
Sør-Norge starter med
salg av fire eiendommer.
Totalt blir åtte eiendommer
på til sammen 6.100 daa
solgt i 2004

●

Statskogs handlingsplan for friluftslivsatsingen 2004–2006
ferdigstilles

●

Statskog kommer til
enighet med Skifte
eiendom om kjøp av
Gimlemoen i Kristiansand

●
●

Samarbeidsavtale inngås
med Direktoratet for naturforvaltning om skogvern på
Statskogs eiendommer

Januar

●

Februar

Mars

Statskog fornyer
samarbeidsavtalen
om friluftsliv med Den
Norske Turistforening og
Norges Fjellstyresamband

●

Statskog deltar i
forprosjektet for
Skandinavisk
Rovviltsenter
i Trysil

Mai

Juni

Juli

August

September
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Oktober

Statskog undertegner avtale om å
bli hovedsamarbeidspartner for
Friluftslivets År 2005. Friluftslivets
Fellesorganisasjon (Frifo) er
arrangør av Friluftslivets År, på
oppdrag fra Miljøverndepartementet.
På bildet: Generalsekretær Harald
Tronvik i Frifo (til venstre) og
adm.dir. Asbjørn Mathisen i Statskog
November

Desember

●

Statskog undertegner
avtale om institusjonssamarbeid med søsterselskapet i Makedonia,
Public Enterprise
Macedonia Forest

●
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April

●

●

Samarbeidsavtalen mellom
Statskog og Norske reindriftssamers landsforbund
undertegnes av styrelederne
Kirsti Kolle Grøndahl og
Aslak Eira

●

Foretaksmøtet i Statskog
vedtar rapporten “Et framtidig
Statskog”. Rapporten angir
kurs for statsforetaket i sentrale
spørsmål

●

I konkurranse med andre
tilbydere får Statskog
Opplysningsvesenets fond sin
areal- og kontraktsforvaltning
for hele landet for fem år

Statskog gis ansvar for
skjøtsel og vedlikehold
av kulturmiljøet
Kongsberg sølvverk

●

Alle ansatte i Statskog
møtes til Storsamling i
Mo i Rana. Det er andre
gang i Statskogs historie
at alle ansatte samles

Ekstraordinært
foretaksmøte i Statskog
20. desember

Hovedtall – konsern

Nøkkeltall – konsern

5 ÅRS SAMMENDRAG (Beløp i 1.000 kroner)
2004
224.481
25.800
34.623
27.152
15.996
241.516
305.396

Driftsinntekter
Driftsresultat
Ordinært resultat før skatt
Ordinært resultat
Årets resultat
Egenkapital 31.12.
Sum eiendeler 31.12.

DU-PONT ANALYSE
2003
204.282
20.220
32.314
28.329
28.329
231.820
293.537

2002
217.964
33.012
26.015
18.315
18.315
212.990
283.678

2001
231.301
37.824
34.746
25.178
25.178
207.676
278.609

2000
221.491
11.414
11.226
8.139
8.139
195.932
264.356

(Beløp i mill. kroner)
Totalkapital
Totalkapitalrentabilitet
11,61 %

Resultatgrad

Kapitalens
omløpshast.
0,75

15,49 %

NØKKELTALL
Egenkapitalrentabilitet
Totalkapitalrentabilitet
Kapitalens omløpshast.
Resultatgrad
Egenkapitalandel 31.12.
Ansatte 31.12.
Avvirket tømmer
Utbetalt utbytte

2004
11,47
11,61
0,75
15,49
79,08
187
142
9.500

%
%
%
%
Ant.
1000 m3
1000 kr

2003
12,74
11,36
0,71
16,05
78,97
190
159
13.000

2002
8,71
11,39
0,78
14,69
75,08
188
160
13.000

2001
12,48
12,96
0,85
15,21
74,54
185
162
6.100

2000
4,13
4,33
0,81
5,36
74,12
248
174
7.600

Driftsresultat
+ finansinnt.

Eiendeler

34,8

299,5

Brutto
driftsinntekter

Driftskostnader

Finansinntekter

Omløpsmidler

Anleggsmidler

224,5

198,7

9,0

176,7

122,8

Betalingsmidler

Fordringer

Beholdning

101,3

63,0

12,3

NØKKELTALLSDEFINISJONER
Egenkapitalrentabilitet

Ordinært resultat/gjennomsnittlig egenkapital

Totalkapitalrentabilitet

Resultat før rentekostnader/gjennomsnittlig sum eiendeler

Kapitalens omløpshast.

Brutto driftsinntekter/gjennomsnittlig sum eiendeler

Resultatgrad

Resultat før rentekostnader/brutto driftsinntekter

Egenkapitalandel

Egenkapital pr. 31.12./sum eiendeler pr. 31.12.

Egenkapital
Egenkapitalrentabilitet
11,47 %

Ordinært
resultat
27,2

Egenkapitalrentabilitet

Totalkapitalrentabilitet

Egenkapitalandel

15

15

80
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12

9

9

6

6

3

3
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STATSKOG SF
HISTORIE
I 1993 ble Statskog SF opprettet for å drive og utvikle statens
eiendommer og naturressurser. Forvaltningen av statens
grunn har imidlertid hundreårige tradisjoner. I 1860 ble
Statens skovvesen opprettet for å holde tilsyn med statens
eiendommer. Forvaltningen lå som en egen avdeling under
Landbruksdepartementet. I 1957 ble oppgavene videreført
gjennom det nyopprettede Direktoratet for statens skoger.
Direktoratet fungerte fram til 1. januar 1993, da det ble
organisert som statsforetak og gitt navnet Statskog.
Forvaltningen i Finnmark har røtter tilbake til jordutvisningsresolusjonen i 1775.

FORMÅL
I stiftelsesdokumentet for Statskog SF datert 18. desember
1992 ble følgende formål for Statskog vedtatt:
“Statskog SF har til formål selv, gjennom deltakelse eller i
samarbeid med andre, å forvalte, drive og utvikle statlige
skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser og annen
naturlig tilgrensende virksomhet.”
“Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå
et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et
aktivt naturvern og tas hensyn til friluftslivet. Ressursene skal
utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på
og utvikles videre.”
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VISJON OG HOVEDMÅL
Statskogs visjon:
Statskog skal fremme bærekraftig drift og utvikling av statlige
skog- og fjelleiendommer, og være en konkurransedyktig
tjenesteleverandør basert på Statskogs kjernekompetanse.

SAMFUNN, MILJØ OG VERDISKAPING
Med utgangspunkt i formål, visjon og hovedmål, skal
Statskog ta samfunnsansvar, miljøansvar og stimulere til
verdiskaping.

Statskogs hovedmål:
Med basis i en desentralisert organisasjon, effektiv drift og et
tilfredsstillende økonomisk resultat, skal Statskog:

EIENDOMMER
Statskog er landets største grunneier. Eiendommene omfatter
vel 1/3 av Norges areal. De statlige eiendommene Statskog
SF fikk overført grunnbokshjemmelen til i 1993, kan inndeles
i følgende eiendomskategorier:

●

bidra til å oppfylle nasjonale mål for bruk og vern av skogog fjellområdene

●

legge til rette for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og
annet friluftsliv

●

skape og sikre lønnsomme arbeidsplasser gjennom rasjonell
og forretningsmessig utnyttelse av kompetanse, kapital og
areal

●

øke egen og andres verdiskaping i tilknytning til eiendommene

●

styrke sin posisjon som tjenesteleverandør

●

Statsallmenningene i Sør-Norge som forvaltes i medhold av
fjelloven av 1975 og statsallmenningsloven av 1992

●

Statsgrunn i Finnmark, som forvaltes i medhold av Lov om
statens umatrikulerte grunn i Finnmark av 1965

●

Opprinnelig statsgrunn i Nordland og Troms

●

Innkjøpt statsgrunn

STATSKOGS VIRKSOMHET
Statskogs kjernevirksomheter er forankret i Statskogs naturressurser og kompetanse:
●

Jakt, fiske og annet friluftsliv

●

Drift og utvikling av eiendommer

●

Sikring av statens eier- og rettighetsposisjon

●

Skogsdrift

●

Lokal næringsutvikling

●

Tjenestesalg

ORGANISERING
●

Statskog eies av staten og styres av Landbruks- og matministeren gjennom foretaksmøtet

●

Statskog SF er som statsforetak et eget juridisk selskap

●

Statskog har hovedkontor i Namsos. Grunneiervirksomheten
er organisert i fire distrikt, og er representert ved 33 lokalkontor spredt over hele landet

●

Statskog har 187 ansatte (per 31.12.04), og er representert
i 18 fylker og om lag 100 av landets kommuner

Skogbruket i Midt- og Sør-Norge drives av driftsselskapet
Statskog-Borregaard Skogsdrift AS, hvor Statskog har en
eierandel på 50 prosent.

FORVALTNINGEN AV STATENS GRUNN I FINNMARK
Forvaltningen av statens grunn i Finnmark er underlagt Lov
om statens umatrikulerte grunn i Finnmark, som til daglig
kalles jordsalgsloven, og utøves av Jordsalgskontoret og
Jordsalgsstyret. Statens grunn i Finnmark utgjør om lag
40 prosent av all statsgrunn i Norge. Primæroppgavene etter
jordsalgsloven er salg og bortfeste av grunn, samt forvaltning
av jakt og fiske.
Jordsalgsstyret består av sju medlemmer. Fylkesmannen i
Finnmark er forskriftsbestemt leder. Tre representanter
oppnevnes av fylkeskommunen på politisk grunnlag, og tre
foreslås av fylkeskommunen og oppnevnes av Landbruks- og
matdepartementet som representanter for reindriftsnæringen
(en representant) og fylkeslandbruksstyret (to representanter).
Jordsalgskontoret er en avdeling i Statskog Finnmark, ligger i
Vadsø, og har 17 ansatte.

Årsrapport 2004
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STYRETS ÅRSBERETNING
STATSKOG SOM GRUNNEIER
Statskog er grunneier på vegne av staten. Statskogs gjeldende
strategi har klare mål for samfunns- og miljøansvaret, samt å
bidra til verdiskaping.

●

Bidra til å sikre biologisk mangfold, verdifullt kulturmiljø og landskap:
I 2004 ble Statskog gitt ansvar for skjøtsel og vedlikehold av
kulturmiljøet Kongsberg sølvverk. Statskogs skogbruk er
sertifisert etter Levende skog-standarden.

●

Eksempler på prosjekt i 2004:
• Naranas veglag – etablering av atkomst til mineralforekomst
i Masi, Kautokeino kommune

I 2004 er overordnede mål blant annet fulgt opp slik:
●

STATSKOGS SAMFUNNS- OG MILJØANSVAR
●

●

●

●
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Statskog skal stimulere til bruk av naturen som kilde til
helse og trivsel:
I mars ble handlingsplanen for Statskogs friluftslivssatsing
2004–2006 ferdigstilt. Det ble også inngått avtale med
Friluftslivets fellesorganisasjon (Frifo) om at Statskog skal
være hovedsamarbeidspartner for Friluftslivets År 2005.
Statskog skal utvikle og gjøre tilbudene lettere
tilgjengelige og mer brukervennlige:
Å gjøre egne og andres jakt-, fiske- og friluftslivstilbud
lettere tilgjengelig har vært et hovedmål de siste årene.
Dette er primært fulgt opp gjennom etableringen av nettstedet inatur.no. I 2004 registrerte Statskog økt etterspørsel
for småviltjakt- og fisketilbudene på statens grunn.
Statskog skal videreutvikle gode relasjoner til lokale,
regionale og sentrale myndigheter:
I 2004 er det lagt særlig vekt på å etablere kontakt med
helsemyndighetene sentralt og regionalt. Statskog ønsker å
være en samarbeidspartner for å stimulere til friluftsliv som
forebyggende helsetiltak. Statskog har løpende kontakt
med lokale, regionale og sentrale myndigheter i arbeidet
med å oppfylle nasjonale mål for bruk og vern av statens
skog- og fjellområder.
Statskog skal være en god samarbeidspartner for reindriften og andre bruksrettshavere på eiendommene:
I 2004 inngikk Statskog samarbeidsavtale med Norske reindriftssamers landsforbund, og iverksatte samarbeidsavtalen
med Norges Fjellstyresamband.
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Bidra til bevaring av villmarkspregede områder og til at
nasjonale mål for skogvern nås:
I 2004 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom
Direktoratet for naturforvaltning og Statskog om det videre
arbeidet med skogvern på Statskogs eiendommer.

• Næringsutvikling i verneområder – et toårig samarbeidsprosjekt med Saltdal kommune, Fylkesmannen i Nordland
og fylkeskommunen. Prosjektet har som formål å fremme
næringsrettet bruk av utmarksressurser innen nasjonalparker og andre verneområder
• Skandinavisk Rovviltsenter AS i Ljørdalen i Trysil kommune
– forprosjekt for etablering av opplevelsessenter med
rovvilt som tema

STATSKOGS ANSVAR FOR VERDISKAPING
●

Statskog skal forsterke innsatsen til næringsutvikling i
distriktene:
Statskog tilbakeførte 4,5 millioner kroner til distriktene i 2004,
i forbindelse med næringsutviklingstiltak på statsgrunn
utenom statsallmenningene. I tillegg kommer bevilgninger
fra Grunneierfondet til prosjekt i Sør-Norge.

●

• Polaris Kildevann AS, Fauske kommune – planlegging av
produksjon på halvliters flasker

• Naturbasert reiseliv i Øst Finnmark – samarbeid med
Finnmark Reiseliv AS og andre aktører

• Innlandet Energipellets AS i Rendalen kommune – nyetablert
virksomhet for produksjon av energipellets til oppvarmingsformål

• Naturbasert reiseliv i Troms – blant annet innen reiselivsutvikling i Reisadalen, i Målselvdalen og på fjellet Halti

• Næringsutvikling i Ljørdalen i Trysil kommune – samarbeidsprosjekt med kommunen, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark og lokale organisasjoner/representanter

Statskog skal gjennomføre forretningsutvikling og være
åpen for deltakelse i nye forretningsområder:

Eksempler på prosjekt i 2004:

Eksempler på prosjekt i 2004:

• Bleikvassli – samarbeidsprosjekter med Hemnes kommune
om utvikling i bygda, blant annet innen tilrettelegging for
friluftsaktiviteter

Statskog skal stimulere andre til å drive forretningsvirksomhet basert på Statskogs ressurser:

• Grane Bedriftsservice AS – en bedrift som driver med
tilrettelagt arbeidstrening og er et pilotprosjekt i Nordland
fylke
●

Statskog skal bygge nettverk mot kompetansemiljø for
å utvikle nye forretningsideer:
Eksempler på prosjekt i 2004:
• Bioprotect AS i Snåsa kommune – forstudie av naturlige
ekstrakters soppdrepende virkning til beskyttelse av treverk
• Arktisk tre – et samarbeid med Skogeierforeningen Nord
med vekt på marked og nettverk

STATSKOGS GRUNNEIERANSVAR
Statskog har ansvar for å ivareta statens rettigheter som
grunneier. I 2004 er hovedmålene innenfor grunneieransvaret
blant annet fulgt opp slik:

DRIFT OG UTVIKLING AV EIENDOMMER
Statskog SF har cirka 20.000 bolig- og fritidsfester.
Festeinntektene utgjør en vesentlig del av Statskogs grunninntekter.

Styrking av geografiske informasjonssystemer (GIS)
Statskog har utviklet en kartinnsyns-løsning til bruk i løpende
saksbehandling og eiendomsdrift. I 2004 ble det ansatt GISansvarlig i Statskog, med kontorsted i Namsos.

Statskog skal sikre og holde i hevd statens skog- og
fjelleiendommer:
Skjer i hovedsak gjennom løpende drift, forvaltning og
utvikling av den eksisterende eiendomsporteføljen. I 2004
overtok Statskog dessuten forvaltningen av Femundsmarka
og Røros vestre statsskoger. Før rettsavklaring i 2002 ble
de forvaltet som statsallmenninger

Halvparten av festekontraktene er i Finnmark, hvor hovedtyngden er fester til boligformål. For festeforholdene i
Finnmark har Jordsalgsstyret vedtatt egne retningslinjer for
blant annet fastsettelse og regulering av festeavgift. De
resterende festeforhold er i all hovedsak fester til fritidsformål.
En stor andel av disse ligger i statsallmenninger i Sør-Norge.
Festeinntekter i statsallmenning deles mellom et eget fond
for statsallmenningene, Grunneierfondet, og de lokale fjellstyrene.

Nye hyttefeltutbygginger
Utbygging av hyttefelt og annen utnytting av grunnen er en
virksomhet hvor det går to til seks år fra planlegging til salgsstart. Statskog har derfor til enhver tid mange prosjekt, i ulike
faser og av ulik art: Det er både utbygging/utvikling i egen regi,
utbygging/utvikling i samarbeid med andre, og utbyggingsretter som utnyttes av andre etter avtale med Statskog.

●

●

●

●

●

Statskog skal ha tilfredsstillende oversikt over eiendommene og rettighetssituasjonen med mer:
I 2004 ble det utviklet en kartinnsyns-løsning som kobler
egne og andres databaser opp mot Statskogs digitale
eiendomskart
Statskog skal ta initiativ til makeskifte, kjøp og salg
med sikte på å oppnå bedre arrondering:
Som ledd i Statskogs arbeid med arronderingsmessig salg,
ble det solgt åtte eiendommer i 2004, og det ble arbeidet
med et makeskifte med Opplysningsvesenets fond i
Hallingdal og Valdres
Statskog skal prioritere samarbeid med kommuner der
staten er stor grunneier:
I hvert distrikt gjennomføres det årlige kontaktmøter med
politisk og administrativ ledelse i kommuner der staten er
stor grunneier
Statskog skal gjøre eiendomsinformasjon tilgjengelig
for offentlige registre:
Statskog meldte i 2004 sin interesse for deltakelse i
samarbeidet med annen offentlig virksomhet om utveksling
av digitale data gjennom “Norge Digitalt – et felles fundament
for verdiskaping”. Dette vil bli formalisert i 2005.

Endringer i tomtefesteloven
Administrasjon av festemassen er underlagt regulering i
tomtefesteloven. I november 2004 fikk tomtefesteloven nye
bestemmelser om regulering av festeavgift og innløsning av
fritidsfester. Etter de nye reglene får festerne rett til innløsning
av fritidstomt på nær all statsgrunn. Et unntak er statens
grunn i Finnmark.
Statskogs policy for innløsning av festetomter og regulering
av festeavgift er i tråd med tomtefestelovens bestemmelser.

Forvaltning av nye områder i Røros
Statskog overtok forvaltningen av Femundsmarka og Røros
vestre statsskoger fra 1. januar 2004. Eiendommene ble før
rettsavklaring i 2002 forvaltet som statsallmenninger.
Statskog overtok også arbeidsgiveransvaret for ansatte i
Røros fjellstyre (1,5 årsverk).

Gruve- og damsikring i Kongsberg
Statskog overtok ansvaret for å gjennomføre sikring av
gruver, vedlikehold av dammer og renner i Sølvverksskogen,
samt skjøtsel av kulturmiljøet Kongsberg sølvverk i 2004.
Det er i regnskapet for 2004 satt av en ekstraordinær post på
15,5 millioner til dekning av engangskostnader vedrørende
sikring og utbedringer. Kostnader til ordinært drift vil bli
belastet regnskapet det året vedlikehold utføres.

KJØP OG SALG AV EIENDOMMER
Parallelt med at Statskog selger eiendommer, ønsker
Statskog også å kjøpe eiendommer når det er arronderingsmessig og næringsmessig interessant.
Statskog kan også være et virkemiddel når de politiske
myndighetene ønsker å bruke det offentlige eierskapet til å
ivareta samfunnsinteresser.

Salg av eiendom
Etter stortingsvedtak i 2003 la Statskog ut for salg et titall
eiendommer på om lag 30.000 daa. Det arronderingsmessige salget startet i 2004, med salg av åtte eiendommer
på til sammen 6.100 daa. De gjenstående eiendommene
legges ut for salg i 2005.
Utenom det arronderingsmessige salget var Gluggeløkka i
Kongsberg sentrum det mest dominerende salget av enkelteiendommer i 2004.

Forsvarets eiendommer
Statskog gjennomførte i 2004 forhandlinger med Skifte
Eiendom om kjøp av utvalgte forsvarseiendommer. Det
resulterte i enighet om kjøp av eiendommen Gimlemoen på
cirka 7.000 daa i Kristiansands bymark. I dokumentene til
statsbudsjettet for 2005 er det forutsatt at Statskog fortsatt
skal delta i prosessen i forbindelse med det videre salg av
forsvarseiendommer.
Årsrapport 2004
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JAKT, FISKE OG ANNET FRILUFTSLIV
Statskog har som mål å legge til rette for at folk flest skal
kunne drive med jakt, fiske og annet friluftsliv i områdene
Statskog forvalter. Det legges vekt på at utøvelse av friluftslivet
skal skje innenfor naturens tålegrenser. I statsallmenningene
forvaltes jakt og fiske av fjellstyrene, mens tilrettelegging for
friluftsliv skjer i samarbeid mellom Statskog og fjellstyrene.

Statskog som tilrettelegger for allment friluftsliv
I 2004 utarbeidet Statskog en handlingsplan for friluftslivssatsingen i 2004–2006. Sentralt i handlingsplanen er at
Statskog vil søke sentrale og lokale samarbeidspartnere, tilby
egen kompetanse og være en aktiv forvalter for å sikre
friluftsinteressene.
Statskog er hovedsamarbeidspartner for Friluftslivets År 2005.

Statskog som tilrettelegger og tilbyder av jakt, fiske og
hytteutleie
Jakt, fiske og hytteutleie (utenom statsallmenninger):
Art
Elg
Hjort
Villrein
Småvilt
Innlandsfisk
Utleiehytter

Enhet
Felte dyr
Felte dyr
Felte dyr
Solgte kort
Solgte kort
Utleiedøgn

2000
2001
2002
2003
2004
1.261 1.303 1.514 1.501 1.434
35
25
27
34
30
233
130
216
131
70
15.397 15.600 16.996 15.599 18.072
15.735 15.500 15.880 18.332 19.686
6.733 6.900 6.990 6.695 6.460

Utviklingen i kortsalg og omsetning fra 2003 til 2004 tyder på
at Inatur har gjort det enklere å kjøpe jakt- og fiskekort.
Statskog forventer ytterligere vekst i 2005, med økende
kunnskap om Inatur i markedet.
Den betydelige inntektsøkningen de siste fem årene, skyldes
trolig også at Statskog har satset bevisst på differensiering
og utvikling av nye friluftsprodukter. Det arbeides aktivt med
rekruttering til fritidsfiske og det tilbys opplæringsjakt for nye
grupper av jegere.

Inntektsutvikling i mill. kr (utenom statsallmenninger):
Art
Storvilt
Småvilt
Innlandsfisk
Utleiehytter

2000
8,5
5,2
4,0
3,9

2001
9,7
5,8
4,0
4,0

2002
10,2
6,3
4,5
4,1

2003
10,8
6,5
4,8
4,3

2004
10,7
7,9
5,4
4,7

Sum

21,6

23,5

25,1

26,4

28,8

Solgte småviltjaktkort (utenom statsallmenninger)
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Solgte fiskekort (utenom statsallmenninger)
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(Foto: Marek Tachezy)
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MILJØ
Statskogs bidrag til vern
Som et bidrag til økt vern i Norge, ble det i 2003
identifisert en rekke skogområder med ikke økonomisk
drivbare skogarealer på Statskogs eiendommer. Flere av
disse er nå vernet etter naturvernloven, i hovedsak som deler
av større nasjonalparkområder.
I 2004 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom
Direktoratet for naturforvaltning og Statskog om det videre
arbeidet med skogvern på Statskogs eiendommer.
Registreringene i regi av miljøvernmyndighetene identifiserte
skogarealer i Sør-Norge med regionale og nasjonale verneverdier med et totalareal på cirka 500.000 daa. Av dette
anslås cirka 40 prosent å være produktiv skog.
Det videre arbeidet fram mot et eventuelt vern skjer i samsvar
med prosedyrer etter naturvernloven. Miljøvernmyndighetene
tar sikte på å gjennomføre vernevedtak i løpet av andre
halvår 2005.
Miljøstyring av skogbruket
Videreutviklingen av miljøstyringssystemet for skogbruket
etter Levende Skog-standarden fortsatte i 2004. Hovedfokus
var landskapsplaner, og ved utgangen av året forelå en første
versjon av planer for de fleste landskapsplanområdene i
Sør- og Midt-Norge. I løpet av første halvår 2005 skal
endelige planer foreligge. Landskapsplaner viser økonomiske,
biologiske og sosiale verdier knyttet til det enkelte planområdet,
og som skal ivaretas ved skogsdriften.

Statskogs største kunder er:
Landbruks- og matdepartementet
Statskog utfører forvaltningstjenester for Landbruks- og matdepartementet som følger av lovverk, delegering og avtale
mellom departementet og Statskog. Dels er dette lovpålagte
oppgaver der Statskog er delegert myndighet etter eget
sektorlovverk (fjelloven, statsallmenningsloven og jordsalgsloven i Finnmark). Dels er det ikke-lovpålagte samfunnsoppgaver, som tilrettelegging for friluftsliv og tilsyn med
statens eiendommer.
I 2004 er det i tråd med fastlagte målsettinger for oppdraget
lagt særlig vekt på informasjon, veiledning og aktiviteter
knyttet til friluftsliv, registrering av statens kulturhistoriske
eiendommer, samt styrking av oppsyns- og tilsynstjenesten i
Nord-Norge.
De siste dommene i Utmarkskommisjonen for Nordland og
Troms falt i 2004. Lov om utmarkskommisjon i Nordland og
Troms ble vedtatt i 1985, og arbeidet startet opp for alvor i
1986. Utmarkskommisjonen hadde dømmende myndighet.
Formålet var å fastsette grensene mellom statens grunn og
private grunneiere i høyfjellet og andre utmarksstrekninger,
samt avgjøre spørsmål om de private grunneierne hadde
bruksrettigheter på statens grunn. I april 2004 markerte
Justisdepartementet og Utmarkskommisjonen en avslutning
for alle involverte, der Regjeringsadvokaten og Statskog var
representert fra statens side.

Miljøstyring av utmarksforvaltningen
Statskogs utmarksforvaltning skal ivareta sikring av biologisk
mangfold og gjenværende villmarksområder, samtidig med
at det tilrettelegges for bruk. Statskog har utviklet en metode
for friluftsplanlegging som innebærer brukermedvirkning i
planprosessen og arealsonering.

Statens naturoppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) har ansvar for oppsynsoppgaver
rettet mot verneområder, vilt, store rovdyr, dokumentasjon av
rovdyrdrept tamrein og bufe, lakseoppsyn, motorferdsel i
utmark m.m. I de tre nordligste fylkene utføres disse
oppgavene av Statskog Fjelltjenesten. Fjelltjenesten utførte
cirka ni årsverk for SNO i 2004. Fjelltjenesten er representert
på sju kontorsteder i Finnmark, tre i Troms og fem i Nordland.

TJENESTESALG
Statskogs overordnede mål for tjenestesalget er å være en
profesjonell og konkurransedyktig leverandør av tjenester til
store oppdragsgivere. Statskog skal øke oppdragsmengden,
styrke kundekommunikasjonen og kvalitetssikre tjenestene.

Opplysningsvesenets fond
Det ble i 2004 inngått ny femårsavtale mellom Statskog og
Opplysningsvesenets fond (Ovf) om forvaltning av fondets
eiendommer og festekontrakter i hele landet. Oppdraget var
konkurranseutsatt, og etter flere forhandlingsrunder ble
Statskog valgt som leverandør.

Forvaltningen skal gi Ovf høy avkastning samtidig som
fondets rettigheter som grunneier sikres best mulig. Statskog
har iverksatt et kvalitetsstyringssystem for oppdraget i tråd
med kravene som stilles i ISO-9001.
Forsvaret
Statskog har avtale med Forsvarsbygg om forvaltning av
skog, vilt og fisk på Forsvarets eiendommer i hele landet.
I 2004 er det i tråd med Forsvarets prioriteringer lagt betydelig
innsats i å utarbeide flerårige driftsplaner for forvaltning av viltog fiskeressursene på Forsvarets eiendommer.
Skogsdriften er miljøsertifisert i tråd med kravene i ISO-14001.

SAMARBEIDSAVTALER
Statskog ønsker et godt samarbeid med andre brukere og
interessenter på statens grunn for å nå overordnede mål for
forvaltningen.
Statskog har samarbeidsavtaler med:
●

Direktoratet for naturforvaltning, vedrørende barskogvern,
inngått i 2004

●

Den Norske Turistforening og Norges Fjellstyresamband,
om friluftsliv, fornyet i 2004

●

Norske reindriftssamers landsforbund, inngått i 2004

●

Norges Fjellstyresamband, inngått i 2003

●

Norges jeger- og fiskerforbund, fornyet i 2003

Statskog har vært aktiv i oppfølgingen av samarbeidsavtalen
om oppsyn i statsallmenningene mellom Statens naturoppsyn, Norges Fjellstyresamband, Politiet og Statskog.
Statskog har også ledet arbeidet i det sentrale oppsynsutvalget for statsallmenninger, og har også hatt lederansvaret
i de fire regionale oppsynsutvalgene. Samarbeidet har ført til
koordinering og samordning av aksjoner og kompetanseutvikling når det gjelder naturoppsyn i statsallmenningene i
Sør-Norge.

Årsrapport 2004

11

INTERNASJONALT INSTITUSJONSSAMARBEID
Statskog har etablert institusjonssamarbeid i to land:
Makedonia
Ansatte fra Prevista AS og Statskog-Borregaard Skogsdrift
AS har bistått med utarbeidelse av en strategisk plan for
Public Enterprise Macedonian Forest (PEMF). Samarbeidet
har også omfattet studiebesøk fra PEMF til norsk skogbruk.
Arbeidet er finansiert av Utenriksdepartementet med cirka
1,5 millioner kroner, med mulighet for videreføring i 2005.
Uganda
I mars ble det inngått avtale om institusjonelt samarbeid
mellom National Forest Authority (NFA) og Statskog. Et treårs
program gjeldende fra 1. juli 2004 ble formelt godkjent i
oktober 2004 med en totalramme på 40 millioner kroner. Av
dette utgjør teknisk bistand fra ansatte i Statskog og tilknyttede
selskaper cirka sju millioner kroner over tre år.

NÆRINGSUTVIKLING
Statskog har som et av sine hovedmål å øke egen og andres
verdiskaping i tilknytning til eiendommene. Et viktig delmål i
arbeidet med næringsmessig utvikling er å skape og sikre
lønnsomme arbeidsplasser gjennom rasjonell og forretningsmessig utnyttelse av kompetanse, kapital og areal.
Statskogs arbeid med næringsutvikling skjer i tett samarbeid
med private aktører, lokale og regionale myndigheter samt
interesseorganisasjoner.
Aktivitetene i 2004 har i hovedsak vært innen naturbasert
reiseliv og energi. Det har vært gjennomført samarbeidsprosjekter rettet mot lokal og regional utvikling av naturbasert
turisme i alle Statskogs distrikter. Styret økte satsingen på
næringsutvikling med en million kroner i 2004. Økningen ble
øremerket prosjekter i Finnmark.
På energisiden er det spesielt lagt vekt på kartlegging av
potensial for utbygging av småkraftverk i Sør-Norge til og
med Trøndelag. Statskog har innledet samarbeid med flere
utbyggere i Sør-Norge. I Nordland er de viktigste aktivitetene
gjennomført av Miljøkraft Nordland AS. Satsingen på småkraftverk videreføres i 2005, og de første utbyggingsprosjektene planlegges realisert i løpet av andre halvår.
2004 har også vært preget av betydelig aktivitet innenfor
utbygging av vindkraft. Flere av disse anleggene er etablert
eller planlagt etablert på areal hvor Statskog er grunneier.
Det gjelder først og fremst i Finnmark, men også i Troms og
Nordland er Statskog involvert som grunneier i vindkraftprosjekter.

FORRETNINGSVIRKSOMHET
Statskog skal aktivt bidra til forretningsutvikling og være
åpen for deltakelse i nye forretningsområder. En del av
foretakets aktiviteter innen økt verdiskaping er derfor knyttet
til forretningsdrift i heleide eller deleide aksjeselskap.
Flere av Statskogs ansatte var i Uganda i 2004, som en del av institusjonssamarbeidet med NFA. Bildet er fra en skogbefaring. Økonomisjef Ronald Gåsvær
er nummer to fra venstre. (Foto: Magne Bergslid)

Samlet resultatbidrag fra Statskogs forretningsmessige satsing
utgjorde i 2004 om lag 10,5 millioner kroner.

Noen av de mest sentrale selskapene er (eierandeler er
beskrevet i note 8):
Terra Eiendomsutvikling AS
Terra Eiendomsutvikling ble etablert som et heleid datterselskap av Statskog i april 1997. Selskapets kjerneaktivitet
har vært prosjektutvikling med ferdig utarbeidet og godkjent
reguleringsplan som selskapets sluttprodukt. Terra Eiendomsutvikling har tidligere levert betydelige bidrag til Statskogs
resultat. Selskapet er for tiden i en fase hvor realisering av
de neste prosjekter ligger fram i tid. I den korte horisonten er
det derfor ventet fortsatt klart svakere resultater enn tidligere
år.
Terra Eiendomsutvikling er et heleid datterselskap av
Statskog.
Statskog-Borregaard Skogsdrift AS (SB Skog)
SB Skog ble stiftet av Statskog og Borregaard Skoger i 1996.
Skogbruk og virkesforsyning er selskapets kjernevirksomhet.
I tillegg til tradisjonelle oppgaver innenfor skogbruket, har
selskapet en omfattende virksomhet med rydding langs kraftlinjer og jernbaner.
SB Skog eies av Statskog og Borregaard Skoger.
Prevista AS
Prevista er landets største planleggings- og rådgivingsselskap innen skog- og arealplanlegging. Selskapet har
hovedkontor i Kongsberg. Selskapet leverer tjenester til
skognæringen, grunneiere og eiendomsbransjen, offentlige
myndigheter og internasjonalt bistandsarbeid.
Prevista er eid av Viken Skogeierforening, Statskog og
Haldenvassdragets Skogeierforening.
Inatur AS
Nettstedet inatur.no ble lansert i april 2003 og har etablert
seg som et viktig og nyttig nettsted og salgskanal for friluftsfolk. Inatur dekker hele landet og selger produkter innen
friluftsliv, jakt, fiske og overnatting.
Statskog, Norges Fjellstyresamband, Norges jeger- og
fiskerforbund og Norges Skogeierforbund eier selskapet.
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Bio Varme AS
Bio Varme fusjonerte i 2004 med Bio Energi. Navnet på det
nye selskapet er Bio Varme. Selskapet har hovedkontor i
Oslo. Selskapet prosjekterer, bygger, eier og driver varmesentraler med tilhørende fjernvarmenett i Norge, i egen regi
og i samarbeid med andre energiselskaper.

Tømmerinntekter
I 2004 var det en økning i den gjennomsnittlige tømmerprisen. Tømmerprisene har imidlertid vist en fallende trend
over lang tid, og det ventes at denne trenden vil fortsette.

Direkte avvirkningskostnader
Lønnsomheten i skogbruket er avhengig av en stadig
effektivisering av hogst og kjøring. Direkte driftskostnader er
redusert med 4 kr/m3 i 2004. De høye kostnadene i 2001 og
2002 kan for en stor del forklares med omfattende vindfallhogst og avvirkning i yngre skog etter soppangrep.

Utviklingen i gjennomsnittlig tømmerpris (kr/m3)
Selskapets eiere er Eidsiva Energi, Nord-Trøndelag
E-verk, Hydro Texaco, Statskog og Agder Energi.

345

Utviklingen i de direkte driftskostnadene (kr/m3)
180

320

Miljøkraft Nordland AS
Miljøkraft Nordland har som formål å bygge ut og drive småkraftverk på fallrettigheter fra Statskog Nordland. Utbygging
og drift kan skje i egen regi eller sammen med andre.
Selskapet har opsjonsavtaler med Statskog Nordland på de
fleste ikke-utbygde vassdrag i Nordland der Statskog har
fallrett. Selskapet har også opsjon på vassdrag der private
grunneiere har fallretten.
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Det er usikkerhet rundt tømmerpriser og avsetningsmuligheter
utover i 2005 som følge av stort utbud av tømmer fra vindfall
i Sverige. Dette kan påvirke prisene negativt.
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Andel maskinell hogst var i 2004 på 92 prosent.

Miljøkraft Nordland eies av entreprenørselskapet Øijord &
Aanes og Statskog.
Pyntegrønt
Produksjon og omsetning av juletrær og pyntegrønt foregår i
hovedsak på Sørlandet, og har vist en betydelig volum- og
omsetningsøkning de senere årene. Økningen fortsatte i
2004.

SKOGBRUK
Skogbruksvirksomheten i Sør-Norge utføres i hovedsak av
Statskog-Borregaard Skogsdrift i henhold til driftsavtale, og i
landet for øvrig av Statskogs distriktsorganisasjon. SB Skog
og Statskog utfører også skogsdrift på vegne av andre skogeiere.

Omsetning av pyntegrønt og juletrær (beløp i 1.000 kr)
1400

Skogbruket i Statskog er miljøsertifisert etter ISO-14001, og
avvirkningen skjer i samsvar med Levende Skog-standarden.

1200
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Avvirket kvantum
I 2004 var avvirket kvantum 147.000 m3. Det er noe lavere
enn det som har vært betraktet som et normalkvantum for
Statskog de senere årene. Reduksjonen har sammenheng
med det pågående kartleggingsarbeidet om ytterligere skogvern på Statskogs eiendommer.
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Skogsdrift i Eiterådalen i Nordland. (Foto: Arild Tokle)
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KOMPETANSE, LIKESTILLING OG ARBEIDSMILJØ
Statskogs rekrutteringspolitikk vektlegger god kjønns- og
aldersfordeling blant medarbeiderne, herunder også lederstillinger. Ved utlysing av lederstillinger og høyere fagstillinger
oppfordres kvinner spesielt til å søke.

FORVALTNINGEN AV STATENS GRUNN I FINNMARK
Jordsalgskontoret satte i 2004 igang utarbeidelse av driftsplaner for laksevassdragene på statsgrunn. I alt er det forpaktet bort 50 lakseførende vassdrag til 35 lokale jeger- og
fiskerforeninger og andre lag.

Alle medarbeidere har like muligheter til videreutvikling.
Lønns- og arbeidsvilkår i Statskog skal ikke favorisere kjønn,
og Statskogs lønnspolitikk har kjønnsnøytrale kriterier for
lønnsfastsettelse. I sammenliknbare stillinger i Statskog har
kvinner og menn lik lønn.

Med formål å forebygge konflikter mellom reindrift og rypejegere, ble det i 2004 utarbeidet et kart som viser reindriftens
arealbruk i de mest populære jaktperiodene. På inatur.no får
jegerne informasjon om hvor de bør unngå å jakte for ikke å
forstyrre reindrifta. Prosjektet er et samarbeid mellom Norges
reindriftssamers landsforbund, Norges jeger- og fiskerforbund, reindriftsforvaltningen og Jordsalgskontoret.

Statskog har 56 kvinnelige og 130 mannlige ansatte.
Forholdet mellom mannlige og kvinnelige ansatte har vært
stabilt de senere årene. Ved årsskiftet hadde 15 kvinner og
13 menn redusert arbeidstid. De vanligste grunnene til
redusert arbeidstid er omsorg for barn/familie, gradert uførepensjon og sesongsvingninger.
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet drives i samsvar med
lover og forskrifter. Det foreligger et overordnet internkontrollsystem for virksomheten samlet, og for de enkelte deler av
driften, hvor ansvarsforhold og rutiner er beskrevet. Det avgis
en årlig HMS-rapport med faste sjekkpunkter på om arbeidet
drives som foreskrevet og etter de målsettinger som er satt.
Sykefraværet for 2004 var tre prosent. Dette er en nedgang
på 2,2 prosent fra året før. Sykefraværet for kvinner var 4,4
prosent og sykefraværet for menn var 2,3 prosent. I timer var
sykefraværet 11.128. Det er registrert to arbeidsulykker som
har medført sykefravær, ingen av dem medførte alvorlig
yrkesskade.
Statskog er en inkluderende arbeidslivsbedrift.
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Jordsalgsstyret behandlet flere prinsipielle saker i 2004. Blant
annet fastla styret retningslinjer for saksbehandling i tilknytning
til laksehytter på statsgrunn. Styret reviderte retningslinjene
for utvisning av lakseplasser i sjøen på statsgrunn. Videre
vedtok styret retningslinjer for tildeling av hyttetomter, og
behandlet en sak om utvikling av et større område for høystandardhytter i tilknytning til et næringsutviklingsprosjekt.
Utover dette ble det behandlet klagesaker vedrørende lakseplassutvisning, tomter og dispensasjon for utlendingers fiske.

Finnmarksloven
Et lovforslag som forventes behandlet i Stortinget våren
2005, innebærer at Statskog overfører all statsgrunn i
Finnmark til Finnmarkseiendommen, som blir ny eier og
forvalter. Finnmarkseiendommen overtar også arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Statskog Finnmark.
Statskog ønsker å bidra til en smidig overgang til ny
forvaltning, og har invitert Sametinget og Finnmark fylkeskommune til samarbeidsmøter.

ØKONOMI
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, jfr.
regnskapslovens § 3-3. Det bekreftes at disse forutsetninger
er til stede. Konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell
stilling.

Hovedtall
Hovedtall for inntekter, resultat og balanse i 2004:
Tall i 1000 kr
Brutto inntekter
Driftsresultat
Ordinært resultat før skatt
Ekstraordinær kostnad
Skattekostnad
Årets resultat
Totalkapital
Egenkapital
Egenkapital %

Konsern
224.481
25.800
34.623
15.495
3.131
15.996

Statskog SF
221.696
26.855
34.606
15.495
3.115
15.996

305.396
241.516
79 %

Inntekter
Statskogs inntekter omfatter følgende områder (mill.kr):
Område
Friluftsliv
Eiendom
Skog
Tjenestesalg

Barskogvern
Annet
Total

Innhold
Jakt, fiske og hytteutleie
Festetomter, fallrettigheter, grus,
arealsalg og feltutbygging
Skogsdrift
Landbruks- og matdepartementet,
Statens naturoppsyn,
Opplysningsvesenets fond,
statsallmenningene, andre
Erstatninger
Diverse inntekter

2004
29

2003
27

72
57

47
57

60
7

57
10
7

225

205

Finansporteføljen er i stor grad bygget opp gjennom realisering
av arealsalg, eiendomsutvikling og erstatninger. Disse midlene
er nødvendige for å kjøpe andre arealer for utvikling og
tilrettelegging.

I prosent har inntektsområdene bidratt slik:

Tjenestesalg
26 %

Andre
3 % Friluftsliv
13 %

Resultatandel fra tilknyttede selskaper utgjør 2,4 millioner
kroner i 2004. De vesentlige bidragene er fra SB Skog,
Prevista og Vaset utbyggingsselskap.

Fordeling av verdiskapingen
Verdiskapingen i selskapet fordeler seg slik i 2004:
Område
Lønn og sosiale ytelser til ansatte
Utbytte til eier
Stat og kommune, skatter og avgifter
Tilskudd til næringsutvikling
Tilbakeholdt i konsernet

Mill. kr.
69,2
6,3
8,9
4,2
9,2

Eiendom
32 %
Skog
26 %

Driftsresultat
Driftsresultatet i konsernet har i de fem siste år hatt følgende
fordeling mellom mor- og datterselskap:
Tall i mill. kr.
Statskog SF
Datterselskap
Konsern

2004
26,9
-0,9
25,8

2003
21,5
-1,3
20,2

2002
15,3
17,7
33,0

2001
17,6
20,2
37,8

2000
6,5
4,9
11,4

Driften i Statskog er rimelig stabil fra år til år, uten de store
svingninger. Driftsresultatet er typisk i størrelsesorden 10 til
15 millioner kroner. De to siste års resultat er høyere som
følge av økt arronderingsmessig salg av eiendommer og
erstatninger fra vern av barskog.
Drift i datterselskap gjelder i all vesentlighet Terra Eiendomsutvikling. Selskapet bidro til betydelig resultat i 2001 og 2002
gjennom prosjektering, utvikling og salg av utbyggingsretter.
Siden 2003 har selskapets portefølje bestått av få prosjekt
som kan realiseres på kort sikt, og selskapet er for tiden i
en fase hvor de økonomiske resultat er klart svakere enn
tidligere år.

Finans
Netto finansposter viser et resultat på 8,8 millioner kroner.
Statskog ønsker en lav risikoprofil i finansforvaltningen. Målsettingen er å oppnå en jevn og tilfredsstillende avkastning.
Finansporteføljen har gitt en avkastning på 5,1 millioner kroner
i 2004.

Ekstraordinær kostnad
Statskog har overtatt ansvaret for å gjennomføre sikring av
gruver, vedlikehold av dammer og renner i Sølvverksskogen.
Engangskostnader til sikring og utbedring er beregnet til 15,5
millioner kroner. Statskog betrakter kostnaden som vesentlig
av størrelse, og at det vil være uvanlig og uregelmessig at
selskapet pålegges slike kostnader. For å skille kostnaden
fra normal drift er kostnaden klassifisert i regnskapet som
ekstraordinær. Kostnader til ordinært drift vil bli belastet
regnskapet det året vedlikehold utføres.

Egenkapital
Statskog har en bokført egenkapital ved utgangen av 2004
på 241 millioner kroner. Statskog har en sunn langsiktig
finansiering av eiendelene der egenkapitalen dekker 79 prosent
(egenkapitalprosent). Egenkapitalen er i hovedsak bundet opp
i anleggsmidler. Lav gjeldsgrad og høy egenkapitalandel kan
forklares i at investeringsbehovet ved drift av eiendommene
har vært lavt. Kapitalbehovet er dekket av kontantstrøm fra
drift.

I prosent er verdiskapingen i selskapet slik:
Tilbakeholdt
9%
Næringsutvikling 4 %
Skatter og avgifter 9 %
Eier 6 %
Ansatte
72 %

Anvendelse av årets overskudd
Styret foreslår overfor Foretaksmøtet følgende disponering av
årets resultat i Statskog SF:
Tall i 1000 kroner
Avsetning til fond for vurderingsforskjeller*)
Utbytte
Annen egenkapital
Totalt disponert

Likviditet
Statskog har god likviditet til dekning av løpende forpliktelser,
og kontantbeholdningen kan virke stor når den holdes opp
mot bokførte skogeiendommer og størrelsen på egenkapitalen. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at
skogverdien er satt meget lavt ut fra de rammebetingelser
som Statskog har. I et åpent marked for kjøp og salg av
eiendommer blir kontantbeholdingen likevel for “småpenger”
å regne når eiendommer verdsettes til markedspris.
Kontantbeholdningen representerer et minimum av egeninnsats som Statskog kan operere med for å være en seriøs
aktør i markedet.

2.440
6.300
7.256
15.996

*) Avsetningen består av resultatandeler fra datterselskap, tilknyttede selskap og
felles kontrollerte virksomheter (se note 8)
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VEGEN VIDERE
Statskog er et virkemiddel og et instrument for å sikre
overordnede, nasjonale mål når det gjelder å sikre, forvalte
og utvikle statlige skogs- og utmarksarealer til beste for
allmennheten. Statskog skal fortsatt operere i skjæringspunktet mellom vern, næringsutvikling og bærekraftig bruk
av arealressurser. Statskog skal sørge for at det fortsatt er
mulig å drive jakt, fiske og enkelt friluftsliv til rimelige priser
i Norge.

Næringsutvikling har i lengre tid vært et satsingsområde i
Statskog. I 2004 styrket styret denne satsingen ytterligere.
En robust økonomi er en forutsetning for at Statskog skal
kunne videreføre det utvidede samfunnsengasjementet,
som til nå har vært et varemerke for Statskog. For å
oppnå dette mener styret at Statskog må gjennomgå sitt
inntektspotensial for næringsmessig virksomhet, og styrke
sin rolle som tjenesteleverandør. Styret vil hevde at statens
resultatkrav og utbyttepolitikk bør endres i tråd med de
utfordringer Statskog til enhver tid blir møtt med. Det
statlige kjøpet av tjenester og forvaltningsoppgaver, utover
lovpålagte oppgaver, må i tillegg økes vesentlig.

Styret i Statskog er positiv til at Statskogs arealer stilles til
disposisjon for å oppnå nasjonale mål for barskogvern.
Statskog har derfor aktivt bidratt med å kartlegge aktuelle
områder for barskogvernet på statens grunn. I Sør-Norge
er ca 500.000 daa identifisert til å være av nasjonal eller
regional verdi. Disse arealene er nå til vurdering hos miljøvernmyndighetene. I løpet av 2005 vil Statskog følge opp
med ytterligere kartlegging på statens grunn i Midt-Norge
og Nordland.

I forbindelse med utredningen “Et fremtidig Statskog” er
det besluttet at Statskog skal skifte navn. Arbeidet med
å finne et nytt navn er i gang. Styret er innforstått med at
navneskiftet skjer samtidig som Finnmarkseiendommen
er i drift.

Finnmarksloven ventes å bli behandlet i Stortinget i løpet
av våren 2005. Loven innebærer at all statlig grunn i
Finnmark overføres til et nytt forvaltningsregime, Finnmarkseiendommen. Statskogs ansatte i Finnmark er en del av
virksomhetsoverdragelsen. Styret vil bidra til at overdragelsesprosessen skjer på en god måte. Styret fastslår at bortfallet
av Finnmark vil tappe Statskog for menneskelige og faglige
ressurser, og for betydelige inntekter. Styret vil framholde
at denne situasjonen medfører betydelige utfordringer for
Statskog, og det er nødvendig at Statskog foretar en fullstendig gjennomgang av organisasjonen med hensyn til
nødvendige omstillinger og kostnadsreduksjoner. Styret
tar sikte på at dette arbeidet er fullført før utgangen av
2005. Som en beredskap for å møte den nye situasjonen
uten statens eiendommer i Finnmark, har styret satt av
5 millioner kroner på budsjettet for 2005.

Styret har ved flere anledninger drøftet endringene i
tomtefesteloven. Som landets største grunneier og bortfester er tomtefesteloven viktig for Statskog. Styret har
til hensikt å sørge for at loven blir etterlevd og praktisert
på en god måte. Styret er av den oppfatning at det er
viktig med en god dialog med festerne og publikum.
Basert på vedtak i foretaksmøtet, tok styret i 2004 initiativ
til økt satsing på småkraftverk. Satsingen videreføres i
2005, og de første småkraftverkene planlegges utbygd i
løpet av inneværende år.
Styret er innstilt på at Statskog skal erverve forsvarseiendommer som bør være i offentlig eie og som forutsettes
å bli brukt til friluftsformål. Statskog har over lengre tid
samarbeidet med Skifte Eiendom og Direktoratet for
naturforvaltning for å identifisere eiendommer som kan
passe inn i Statskogs eiendomsoprtefølje.

Sølvverkskogene i Kongsberg blir benyttet aktivt som
utfartsområde for befolkningen på Østlandet. Statskog har
i samarbeid med andre fått ansvaret for sikring av gruver,
samt vedlikehold av dammer og renner i Sølvverksskogen.
Utover sikkerhetsaspektet er arbeidet viktig for å ta vare
på nasjonale, kulturhistoriske verdier. Det er knyttet store
kostnader til arbeidet. Styret har derfor avsatt 15,5 millioner
kroner som en ekstraordinær engangskostnad til dette
arbeidet. Beløpet er belastet regnskapet for 2004.
Normalt vedlikehold vil bli belastet drift fortløpende.

Styret ser fram til å styrke og videreutvikle Statskog
som redskap for å ivareta fellesskapets oppgaver som
grunneier på de statlig eide skog- og utmarksarealene.
Styret ser fram til et tett samarbeid med Landbuks- og
matdepartementet i det videre arbeidet med å forme
framtidas Statskog.

Friluftsliv har vært et satsingsområde for Statskog de
senere årene. I 2005 er Statskog hovedsamarbeidspartner for Friluftslivets År 2005. Styret vil fortsatt ha
friluftsliv som et satsingsområde, i samarbeid med våre
samarbeidspartnere.

Styret takker de ansatte for innsatsen i 2004. Styret ser
frem til et åpent og tillitsfullt samarbeid med de ansatte og
deres organisasjoner i den omstillingsprosessen Statskog
er i.

Styret vil fortsatt legge vekt på likestillingsarbeidet i
Statskog, Det er et mål å øke kvinneandelen på alle nivåer
i organisasjonen.

Namsos, 4. mars 2005

Kirsti Kolle Grøndahl (styreleder)

Helene Falch Fladmark
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Svein Alsaker (nestleder)

Knut Røst

Trond Loge

Olaf Landsverk

Bjørn Hugo Kristoffersen

Anne Kathrine Slungård

Asbjørn Mathisen (adm.dir.)

Statskogs styre, bak fra venstre:
Svein Alsaker, Olaf Landsverk,
Kirsti Kolle Grøndahl, Knut Røst
og Trond Loge.
Foran fra venstre: Asbjørn Mathisen,
Helene Falch Fladmark,
Anne Kathrine Slungård og
Bjørn Hugo Kristoffersen.
(Foto: Nordstrandsfotografene)

RESULTATREGNSKAP
1.1.–31.12.04 (Beløp i 1.000 kroner)
Konsern

Statskog SF

2003

2004

204.282

224.481

50.117
71.172
58.764
4.010

54.242
74.498
66.124
3.816

184.062

198.680

20.220

25.800

1.945
6
5.763
112
6.363
-1.778
150
-466

2.410
3
1.709
5.076
-5
-220
-152

Resultatandel datterog tilknyttede selskaper
8
Aksjeutbytte/avkastning verdipapir
Renteinntekter
Gevinst salg aksjer
Verdiendring av markedsbaserte fin.oml.
Tap salg aksjer
Nedskriving av finansielle anleggsmidler
Andre finanskostnader

12.094

8.822

NETTO FINANSPOSTER

32.314

34.623

3.985

7.470

28.329

27.152

28.329

EIENDELER

2004

2003

1, 2

221.696

201.856

Innkjøpte produksjonskostnader
4
Lønn og andre personalkostnader 3, 5
Andre driftskostnader
3
Ordinære avskrivninger
6

51.780
73.448
65.796
3.816

48.395
69.834
58.132
4.010

194.841

180.371

26.855

21.485

2.440
3
762
5.076
-5
-220
-306

1.490
6
3.538
112
6.363
-410
150
-251

7.751

10.998

34.606

32.483

7.454

4.153

ORDINÆRT RESULTAT

27.152

28.329

15.495
-4.339

Ekstraord. kostnad vedr. gruvesikring 16
Skatt på ekstraordinær kostnad
10

15.495
-4.339

15.996

ÅRETS RESULTAT

15.996

28.329

6.300
2.440
7.256

9.500
1.489
17.340

15.996

28.329

BRUTTO DRIFTSINNTEKTER

Noter

SUM DRIFTSKOSTNADER
DRIFTSRESULTAT

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT
Skattekostnad

10

Overføringer og disponering av resultat:
Utbytte
14
Fond for vurderingsforskjeller
14
Annen egenkapital
14
Sum disponert

(Foto: Marek Tachezy)

BALANSE
PR. 31.12.04 (Beløp i 1.000 kroner)
Konsern

Statskog SF

2003

2004

11.298
1.886
13.184
70.543
12.547
6.323
89.413

11.298
252
11.550
70.568
11.556
6.025
88.149

15.156
2.608
2.023
19.788

10.924
9.964
2.583
23.471

122.386

123.171

15.989
43.250

8.710
38.759

22.089
65.339
53.594
36.228

21.928
60.688
64.628
48.198

EIENDELER

Noter

ANLEGGSMIDLER
Fallrettigheter
Utsatt skattefordel
Sum imaterielle eiendeler
Skogeiendommer og tomter
Bygninger
Maskiner og inventar
Sum varige driftsmidler
Aksjer i datterselskaper/
tilknyttede selskaper
Aksjer og andeler
Langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

6
10
6
6
6

8
13
7

Sum anleggsmidler

Konsern

Statskog SF

2004

2003

2003

2004

11.298
11.298
70.568
11.556
6.025
88.149

11.298
807
12.105
70.543
12.547
6.323
89.413

88.500
22.500
111.000

88.500
22.500
111.000

120.819
120.820

130.516
130.516

EGENKAPITAL
Innskuddskapital
Overkursfond
Sum innskutt egenkapital
Fond for vurderingsforskjeller
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

231.820

241.516

Sum egenkapital

45.661
9.964
2.583
58.208

48.637
2.600
2.023
53.261

157.656

154.780

5.766
15.688
15.754
21.901
53.343
64.628
32.317

8.551
12.870
16.430
22.089
51.390
53.594
26.933

12.876

8.610
1.559
20.337
6.300
21.855

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld til konsernselskap
Betalbar skatt
10
Skyldig offentlige avgifter, feriepenger m.v.
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
16
Sum kortsiktig gjeld

112.826

96.945

80.527

182.224

Sum omløpsmidler

156.055

140.468

55.885

58.662

293.537

305.396

SUM EIENDELER

313.711

295.248

293.537

305.396

Helene Falch Fladmark

Knut Røst

Sum langsiktig gjeld

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

Trond Loge

Olaf Landsverk

10
5

5.218

89.822

Svein Alsaker (nestleder)

14
14

5.833

171.151

Kirsti Kolle Grøndahl (styreleder)

14
14

5.218

4.130
20.425
9.500
8.953

9
11

LANGSIKTIG GJELD
Utsatt skatt
Netto pensjonsforpliktelser
Annen langsiktig gjeld

Noter

5.833

OMLØPSMIDLER
Varebeholdning
Kundefordringer
Fordring konsernselskap
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Likviditetsplasseringer
Kontanter og bankinnskudd
Sum kontanter, bankinnskudd
og likvidplasseringer

12
7

GJELD OG EGENKAPITAL

Bjørn Hugo Kristoffersen

2004

2003

88.500
22.500
111.000
15.129
115.387
130.516

88.500
22.500
111.000
11.786
109.034
120.820

241.516

231.820

391
5.243

5.868

5.634

5.868

8.586
8.569
1.505
20.142
6.300
21.460

12.844
2.434
4.114
20.115
9.500
8.553

66.560

57.559

313.711

295.248

Anne Kathrine Slungård

Asbjørn Mathisen (adm.dir.)
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
(Beløp i 1.000 kroner)

Konsern

Statskog SF

2003

2004

2004

2003

32.314
-10.746
4.010
6.868
-2.354

19.128
-4.130
3.816
-125
-9.693

-6.363

-5.076

-1.945
-1.890
-524
-1.427

-2.410
7.279
4.651
8.604

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skatt
Årets betalte skatter
Årets ordinære avskrivninger
Gevinst/tap aksjer og andeler
Gevinst/tap salg av anleggsmidler
Verdiendring markedsbaserte
finansielle omløpsmidler
Ikke utbetalt resultatandel
datter- og tilknyttede selskaper
Endring i varebeholdning
Endring i fordringer
Endring i andre tidsavgrensningsposter

19.111
-4.114
3.816
-125
-9.693

32.483
-3.937
4.010
71
-2.354

-5.076

-6.363

-2.440
2.785
-1.954
13.158

-1.490
-1.532
-3.867
10.435

17.942

22.044

Netto likviditetsendring fra virksomheten

15.468

27.455

-4.613
4.781
-6.654
4.147
3.695

-2.972
10.112
-14.196
7.656
-1.175

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Investeringer i varige driftsmidler
Salg av varige driftsmidler (salgssum)
Investeringer i verdipapirer
Salg av verdipapirer (salgssum)
Endring i andre langsiktige investeringer

-2.972
10.112
-14.196
7.656
-1.185

-4.613
4.781
-6.067
515
3.680

1.356

-575

Netto likviditetsendring fra investeringer

-585

-1.704

-645
-13.000

-9.500

Kontantstrøm i fra finansieringsaktiviteter
Nedbetaling av gjeld
Betalt utbytte

-9.500

-645
-13.000

-13.645

-9.500

Netto likviditetsendring fra finansiering

-9.500

-13.645

5.653
30.575

11.970
36.228

Netto endring i likvider i året
Likviditetsbeholdning 1.1.

5.384
26.933

12.105
14.828

36.228

48.198

Likviditetsbeholdning 31.12.

32.317

26.933

(Foto: Torkel Skoglund)
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REGNSKAPSPRINSIPPER
Selskapspresentasjon
Statskog SF ble etablert 1/1-93 som en videreføring av det
tidligere Direktoratet for Statens Skoger (DSS). Statskog SF
sin virksomhet består bl.a. i å forvalte statens grunn. I statsallmenningene forvaltes statens grunn i medhold av fjelloven
og statsallmenningsloven. I Finnmark forvaltes statens grunn
i medhold av Lov om statens umatrikulerte grunn. Foretaket
forvalter også eiendommer på vegne av andre offentlige etater.
Eiendeler og fond som ikke disponeres fullt av Statskog SF,
er holdt utenfor balansen.
Konsernregnskapet
inkluderer følgende heleide datterselskap
●

Terra Eiendomsutvikling AS

●

Statskog Naturstein AS

I 2004 har Internett Natur AS, Statskog Miljø og Anlegg AS
og Statskog Naturstein AS fusjonert med sistnevnte som
overtagende selskap. Kun Terra Eiendomsutvikling AS har
hatt aktivitet i 2004.
Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskapslovens
regnskapskapittel, og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.
Kriterier for inntektsføring
Aktivitet på egen grunn klassifiseres som ordinær driftsinntekt og inntektsføres på leveringstidspunktet eller når den
er opptjent. Honorar for aktivitet som drives for andre offentlige
etater føres brutto som ordinær driftsinntekt. Kostnader
relatert til disse aktivitetene framkommer under ordinære
driftskostnader. Ved salg med lang kredittid og rente lavere
enn markedsrenten, foretas neddiskontering av salgssum og
fordring med basis i renten på 3-årige statsobligasjoner.
Eiendeler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med
forfall senere enn ett år fra regnskapsårets slutt, klassifiseres
som anleggsmidler. Fordringer som knyttes til varekretsløpet
klassifiseres som omløpsmidler selv om de forfaller mer enn
ett år etter regnskapsåret. Øvrige eiendeler klassifiseres som
omløpsmidler.

Omløpsmidler
Kortsiktige plasseringer omfatter verdipapirer og fondsandeler
styrt som en handelsportefølje, og vurderes til gjeldende
markedsverdi på avslutningstidspunktet. Verdiendringer av
plasseringene resultatføres på egen linje i resultatregnskapet.
Fordringer fastsettes til pålydende med fradrag for ventet tap.
Beholdning av tømmer verdsettes til laveste av tilvirkningskost og forventet salgspris. Tilvirkningskost omfatter direkte
lønn og direkte kostnader relatert til tømmerdriften. Øvrige
beholdninger verdsettes til anskaffelseskost med fradrag for
ukurans.
Anleggsmidler
Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost for statsforetaket og avskrives lineært med utgangspunkt i forventet
økonomisk levetid. Aksjer klassifiseres som anleggsmidler
dersom investeringene anses å være av langsiktig art.
Investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter, hvor Statskog eier eller kontrollerer
fra 20 til 50 prosent av aksjekapitalen, og har betydelig innflytelse samt langsiktig eierinteresser er behandlet etter
egenkapitalmetoden.
Andre langsiktige aksjer er vurdert til kostpris. I de tilfellene
den virkelige verdi er lavere enn kostprisen, og dette ikke er
forbigående, er det foretatt nedskrivning.
Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet inkluderer betalbare
skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er
beregnet med 28 % ut fra midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt
framførbare underskudd og effekt av gjennomsnittsligning for
skogbruket som eksisterer på balansedagen.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller
som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er
sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Pensjoner
Pensjonsforpliktelser (direkte finansierte og fondsbaserte
ytelser) er beregnet etter lineær opptjening til nåverdien av
de framtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen. Framtidige pensjonsytelser er beregnet med utgangspunkt i forventet lønn på pensjonstidspunktet. Pensjonsmidlene er vurdert til markedsverdi. Netto pensjonskostnad
(brutto pensjonskostnad – estimert avkastning på pensjonsmidlene) inngår i posten lønn og andre personalkostnader.
Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens
pensjonsopptjening, rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
og resultatført virkning av estimatendringer. I balansen vises
netto pensjonsforpliktelse som langsiktig gjeld.
Selskapets tilskuddsplaner er behandlet i henhold til NRS
– standard for pensjonskostnader og årets pensjonspremie til
denne typen ordning er kostnadsført som lønn og personalkostnader.
Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.
Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes
endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger
10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.
Konsolideringsprinsipper
I konsernet inngår kun selskap hvor Statskog SF eier og
kontrollerer mer enn 50 % av aksjekapitalen. Datterselskapene er konsolidert etter oppkjøpsmetoden hvor
merverdier ut over identifiserbare eiendeler er klassifisert som
goodwill og avskrives over beregnet levetid. I konsernregnskapet er det foretatt eliminering av interne transaksjoner
og interne mellomværende.
Felleskontrollerte virksomheter hvor Statskog sammen med
en eller flere parter har felles kontroll samtidig som ingen
av deltakerne alene har bestemmende innflytelse over
virksomheten, er medtatt i konsernregnskapet i henhold til
egenkapitalmetoden.
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET STATSKOG SF MED KONSERN
(Beløp i 1.000 kroner)
Note 1 – Virksomhetsområder og driftsinntekter
Driftsinntektene i konsernet kan deles inn i følgende virksomhetsområder:
Statskog SF
Jakt, fiske og friluftsliv
Eiendomsdrift
Skogbruk SF
Tjenestesalg
Erstatning barskogvern
Annet
Totalt

2004
28.710
72.025
56.512
57.460

Konsern
2004
28.710
72.025
56.512
60.245

6.987

2003
27.294
47.437
56.728
53.655
9.915
6.828

6.987

2003
27.294
47.437
56.728
56.081
9.915
6.828

221.696

201.856

224.481

204.282

Konsern

Adm. dir. - Statskog SF - Lønn
Adm. dir. - Statskog SF - Pensjon
Styre Statskog SF
Avtalt revisjonshonorar
Revisor, bistand eks. mva.

2004
810
135
449
169
56

2003
756
135
449
167
56

2004
810
135
449
197
82

2003
756
135
449
195
119

Sum

1.619

1.563

1.673

1.654

I tillegg til ordinær kollektiv pensjonsforsikring er adm.dir. garantert en samlet årlig pensjonsytelse fra fylte 62 år
til fylte 67 år, tilsvarende 66 % av pensjonsgrunnlaget. Til fradrag kommer eventuelle andre opptjente rettigheter.

Note 4 – Skogkultur/veger og skogavgiftsfond
Statskog SF
Kostnader til skogkultur og veger
- Mottatt statsbidrag

Note 2 – Offentlige tilskudd
Morselskap og konsern
Inkludert i brutto driftsinntekter er offentlige tilskudd til driften med følgende beløp:
Statskog SF

Netto kostnader skogkultur/veger

Konsern

2
Ordinære statstilskudd til skogkultur og veier
Andre offentlige tilskudd

2004
2.193
482

2003
1.191
43

2004
2.193
482

2003
1.191
43

Totale inntektsførte tilskudd og statsbidrag

2.675

1.234

2.675

1.234

Skogavgiftsfond
Skogavgiftsfond pr. 1.1
Mottatt tilskudd/avsatt skogavgiftsfond
Benyttet av skogavgiftsfond
Skogavgiftsfond pr. 31.12

Konsern

2004
10.713
2.193

2003
11.805
1.191

2004
10.713
2.193

2003
11.805
1.191

8.520

10.614

8.520

10.614

16
8.504
-8.520

813
9.818
-10.615

16
8.504
-8.520

813
9.818
-10.615

16

16

Ved avvirkning av tømmer skal det etter gjeldende regler avsettes midler øremerket til tiltak for ressursregistrering
av skogkultur og veger. Bruken av midlene er nærmere definert i “Forskrift ombruk m.v. av skogavgift”. Statskog
SF forvalter selv midlene gjennom retningslinjer gitt av Landbruks- og Matdepartementet.

Note 3 – Lønnskostnader og ytelser til revisor, styret og adm. dir.
Statskog SF
2004
186

Antall ansatte

2003
189

Konsern
2004
187

2003
190

Note 5 – Pensjonsforpliktelser
Statskog har avtale om ordinær kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand Livsforsikring AS for hoveddelen av
sine ansatte. Pensjonsordningen dekker alders-, uføre, ektefelle- og barnepensjon og omfatter 186 ansatte i
morselskapet og totalt 187 ansatte i konsernet. Pensjonsytelsene samordnes med Folketrygdens ytelser.
I tillegg har selskapet AFP-ordning (avtalefestet pensjon) gjennom NAVO og en tilleggsordning for to grupper
ansatte som supplerer ytelsene i selskapets hovedordning.

Utgiftsførte lønns- og personalkostnader fordeler seg slik:
Statskog SF
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Konsern

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonsutgifter
Annen godtgjørelse
Annen personalkostnad

2004
60.990
5.170
5.543
1.152
593

2003
56.022
3.966
8.293
1.138
415

2004
61.717
5.307
5.719
1.152
603

2003
56.825
4.307
8.466
1.138
436

Sum

73.448

69.834

74.498

71.172

Årsrapport 2004

Premiefastsettelsen og beregning av pensjonsforpliktelsene skjer etter aktuarmessige prinsipper og forutsetninger.
Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn i beregningen:
2
2004
2003
Diskonteringsrente
6%
6%
Lønnsregulering
3%
3%
G-regulering
3%
3%
Pensjonsregulering
3%
3%
Forventet avkastning
7%
7%
Forventet uttak AFP
40 %
40 %

Sammensetning av pensjonskostnad blir:
Statskog SF
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Avkastning på pensjonsmidler
Arbeidsgiveravgift
Resultatført estimatendringer og avvik
Periodens netto pensjonskostnad
Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12.
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr. 31.12.
Arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Netto pensjonsforpliktelser

Konsern

2004
4.909
2.450
-2.007
353
338

2003
4.887
2.091
-1.213
411
870

2004
5.005
2.483
-2.039
359
346

2003
4.983
2.118
-1.239
418
879

6.043

7.046

6.154

7.160

47.744
-34.383
418
-8.536

41.270
-20.556
358
-15.204

48.419
-34.925
417
-8.693

41.852
-20.997
356
-15.378

5.243

5.869

5.218

5.833

Note 6 – Imaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Statskog SF og konsern

Anskaffelseskost 01.01.
Tilgang
Avgang
Akkumulerte avskrivninger
Bokført verdi pr 31.12.
Årets ordinære avskrivninger
Avskrivningssatser

Maskiner
Inventar

Bygg

Skog
Tomter

27.675
2.714
3.612
20.977

17.457
8
392
5.517

70.543
25

11.298

5.800

11.556

70.568

11.298

3.175
15–33 %

641
3–5 %

Fallretter

Kunst

225

225

Total
126.973
2.972
4.004
26.494
99.447
3.816

Statskog SF har inngått langsiktige leieavtaler for ulike bygg og kontorlokaler. I tilknytning til disse kontraktene
er det i 2004 kostnadsført 6.850 mill kroner i leiekostnader. Tilsvarende tall for foregående regnskapsår var
6.273 mill kroner.

Note 8 – Selskaper behandlet etter egenkapitalmetoden
Morselskap
Datterselskap
Terra Eiendomsutvikling AS
Statskog Naturstein AS*)

Eierandel

Historisk
kostpris

Bokført
verdi
1.1.

100 %
100 %

8.000
7.500

24.824
8.656

Andel Egenkap.
Resultat
Overf.
-56
86

1.226

Bokført Fond for
verdi vurdering
31.12.
forskj.
25.994
8.742

15.544
-3.603

3.419
-2.525
4.608
3.091
1.581

-631
-2.577
3.608
2.441
-121

321
429

66
402

45.661

15.129

3.419
-2.525
4.608
3.091
1.581

-631
-2.577
3.608
2.441
-121

321
429

66
402

10.924

3.188

*) Internett Natur AS og Miljø og Anlegg AS er i løpet av 2004 fusjonert med Statskog Naturstein AS

Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter
Bio Varme AS*)
8.794
Prevista AS
35 %
4.050
Inatur AS
25 %
52
Statskog-Borregaard Skogsdrift AS
50 %
1.000
Vaset Utbyggingsselskap AS
35 %
650
SMA Nordland AS
34 %
1.702
Skuggsjå AS**)
17 %
203
Namdal Næringshage AS
24 %
255
Ljørdalen utmarkslag ANS
89 %
27

6.706
2.751
-1.966
3.626
2.203
1.645
136
55

0
668
-559
981
888
-64

Sum

48.637

2.440

-5.416

6.706
2.751
-1.966
3.626
2.203
1.645
136
55

0
668
-559
981
888
-64

-6.706

15.156

2.410

32.233

Konsern
Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter
Bio Varme AS*)
8.794
Prevista AS
35 %
4.050
Inatur AS
25 %
52
Statskog-Borregaard Skogsdrift AS
50 %
1.000
Vaset Utbyggingsselskap AS
35 %
650
SMA Nordland AS
34 %
1.702
Skuggsjå AS**)
17 %
203
Namdal Næringshage AS
24 %
255
Ljørdalen utmarkslag ANS
89 %
27
Sum

16.733

-6.706

-136
200

66
429

-136
200

66
429

-6.642

*) Eierandelen i Bio Varme AS er i løpet av året redusert og selskapet er ikke lenger tilknyttet.
Aksjeposten er overført til aksjer og andeler jf. note 13.
**) Eierandelen i Skuggsjå AS er redusert og selskapet er ikke lenger tilknyttet.
Aksjeposten er overført til aksjer og andeler jf. note 13.

Note 7 – Kundefordringer og langsiktige fordringer
Statskog SF
Kundefordringer
Herav fordringer med forfall
utover 1 år etter balansedagen
Langsiktige fordringer utover balansedagen

Konsern

2004
15.688

2003
12.870

2004
38.759

2003
43.250

2.583

2.023

19.091
2.583

22.610
2.023

Note 9 – Kortsiktige likviditetsplasseringer
Statskog SF har plassert overskuddslikviditet i aksjer, aksjefond og rentefond.
Plasseringene omfatter følgende investeringer og er vurdert til markedspris.
Statskog SF
Aksjer og aksjefond
Alt. investeringer
Rentefond

2004
17.248
15.865
31.515

2003
20.108

Sum plasseringer
Anskaffelseskost

Konsern
2003
20.108

33.486

2004
17.248
15.865
31.515

64.628

53.594

64.628

53.594

60.054

51.493

60.054

51.493

33.486

Årsrapport 2004
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Note 10 – Skatter

Konsern

Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Resultatandel datter- og tilknyttede selskaper
Endring i midlertidige forskjeller

2003
32.483
-16.159
-1.490
6.586

2004
34.623
-5.308
-2.410
-5.837

2003
32.314
-16.142
-1.944
524

Skattepliktig resultat

22.570

21.420

21.068

14.752

Betalbar skatt 28 %

6.320

5.998

5.898

4.130

Skattekostnad
Betalbar skatt
Justert avsatt tidligere år
Endring utsatt skatt

6.320
-63
1.198

5.998
-1.845

5.898
-63
1.634

4.130
1
-146

Sum skattekostnad ordinær

7.454

4.152

7.470

3.985

Skattekostnad ekstraordinær

-4.339

-4.339

3.115

3.131

Sum skattekostnad
Betalbar skatt
Skatt på årets skattepliktige resultat
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag
Betalbar skatt ordinært resultat
Skatt på ekstraordinær kostnad
Betalbar skatt
Utsatt Skatt
Forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskapet
balansen. Utsatt skatt er beregnet slik:
Midlertidige forskjeller
Utestående fordringer
Varebeholdning
Pensjoner
Driftsmidler
Gevinst og tapskonto
Aksjer
Skogavgiftsfond
Gjennomsnittsligning skog
Sum midlertidige forskjeller
28 % utsatt skatt
Avvik skattekostnad
28 % beregnet skatt av resultat før
skatt inkl. ekstraord. kostn.
Skattekostnad i resultatregnskapet
Avvik
Forklares med
28 % av permanente forskjeller
Resultatandel datterselskaper/tilknyttede selskaper
Justering tidligere år
Netto avvik
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Statskog SF
2004
34.606
-5.316
-2.440
-4.280

Årsrapport 2004

6.320
-477

5.998
-1.884

5.843

4.114

-4.339
1.505

5.899

4.130

5.899

4.130

-4.339
4.114

1.559

-6.107

-4.636

-5.243
-9.016
8.922

12.839

-5.869
-8.731
1.446
449
16
14.439

1.395

-2.886

-900

-6.739

391

-807

-252

-1.886

5.351
3.115
2.236

9.095
4.153
4.942

5.356
3.131
2.225

9.048
3.985
5.063

-1.488
-683
-63

-4.525
-417

-1.486
-676
-63

-4.519
-544

0

0

0

0

12.839

Statskog SF
2004
Skogavgiftsfond
Skattetrekk
Sum

-4.636
-4.322
-5.834
-8.297
1.446
449
16
14.439

Konsern

5.124

2003
16
5.016

2004
5.162

2003
16
5.112

5.124

5.032

5.162

5.128

Note 12 – Varebeholdninger
Statskog SF

Konsern

Beholdninger av tømmer
Øvrige beholdninger

2004
550
5.216

2003
241
8.310

2004
550
8.160

2003
241
15.748

Sum

5.766

8.551

8.710

15.989

Note 13 – Aksjer og andeler
Statskog SF og konsern
Aksjekapital

4.130

danner grunnlaget for beregningen av utsatt skatt i

-6.107
-2.680
-5.218
-8.143
8.409

Note 11 – Bankinnskudd
Av selskapets bankinnskudd er følgende midler bundne:

Bio Varme AS
Skuggsjå AS
Innlandet Energipellets AS
Grane Bedriftsservice AS
Haltdalen Aktivitetssenter
Namsos Næringsselskap AS
Norske Moseprodukter AS
Sisoflor AS
Troms Treforedling AS
Femund Eiendom AS
Miljøkraft Nordland AS
Polaris Kildevann AS
Gaustadtoppen Utmarkslag BA
Halti Næringshage AS
Snåsa Vekst AS
Ål Trelast AS
Nye Pels-Berederiet AS
Norwegian Forestry Group
Arctic Rein og Vilt AS
Skogbrukets Kurssenter AL
Aksjer eid av Statskog SF

62.123
1.125
294
100
1.873
114
5.700
4.420
10.016
900
1.000
400
213
300
755
737
1.300
150
295
39.112

Eierandel
13,7
17,3
9,5
35
17,6
17,6
15,0
1,4
1,5
13,3
40,0
19,9
12,0
10,0
6,6
6,7
7,7
3,3
8,6

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Kostpris

Bokført
verdi

8.794
203
606
35
470
22
1.500
64
150
120
400
80
25
31
60
150
100
4
90
8

6.706
136
606
35

12.912

9.964

22
1.500
64
75
1
400
40
25
31
60
150
100
4
1
8

Note 14 – Egenkapital
Morselskap

Egenkapital pr. 1.1.04

REVISJONSBERETNING
Selskapskapital

Overkursfond

Fond for
vurdering
Forskj.

Annen
egenkap.

88.500

22.500

11.786

109.034

231.820

903
2.440

-903
13.556
-6.300

15.996
-6.300

15.129

115.387

241.516

Endringer vedrørende TS/DS
Årets resultat
Avsatt utbytte
Egenkapital pr 31.12. 2004

88.500

22.500

Sum

Konsern
Egenkapital pr. 1.1.04

231.819

Årets resultat
Avsatt utbytte på årets resultat

15.996
-6.300

Egenkapital pr. 31.12.04

241.516

Note 15 – Pantstillelser, garantiansvar
Garantiansvar
Statskog SF

Konsern

Ansatte
Dombås Fjelleiendom AS v/Statskog SF

2004
479
736

2003
497
781

2004
479
736

2003
497
781

Sum garantiansvar

1.215

1.278

1.215

1.278

Note 16 – Ekstraordinære kostnader
Statskog SF
Ekstraordinære kostnader
Skatt vedr ekstraordinære kostnader

2004
15.495
-4.339

2003

Konsern
2004
15.495
-4.339

2003

De ekstraordinære kostnadene gjelder Sølvverks-eiendommene i Kongsberg.
Foretaksmøtet i Statskog SF vedtok i 2004 at Statskog SF skal ta ansvar for Sølvverks-eiendommene etter
mange år med uavklarte ansvarsforhold.
Som gruveeier er Statskog SF gjennom Lov om bergverk pålagt å gjennomføre sikring av gruveinnganger.
Som grunneier er Statskog SF gjennom Lov om kulturminner pålagt å vedlikeholde vernede dammer og renner.
Ettersom ansvarsforholdet har vært uavklart i mange år, har en del arbeid blitt forsømt, og Statskog SF har satt
av dette beløpet for å ta igjen de forsømte arbeidene.
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SAMFUNNSREGNSKAP
(Beløp i 1.000 kroner)

Konsern

Statskog SF

2003

2004

VERDISKAPING

2004

2003

204.282
-106.318
97.964
-4.010
93.954
12.094

224.481
-131.665
92.816
-3.816
88.999
8.822

Totale driftsinntekter
221.696
Innkjøpte drifts- og administrasjonskostn. -128.876
BRUTTO VERDISKAPNING
92.820
Ordinære avskrivninger
-3.816
NETTO VERDISKAPNING
89.003
Finansinntekter og resultandeler
7.751

201.856
-103.964
97.892
-4.010
93.882
10.997

106.048

97.822

VERDIER TIL FORDELING

96.754

104.880

66.865

69.191

ANSATTE
Brutto lønn og sosiale ytelser

68.279

65.868

9.500

6.300

EIERE
Utbytte

6.300

9.500

8.291

8.439

STAT OG KOMMUNER
Skatter og avgifter

8.285

8.119

2.563

4.195

SAMFUNNET FOR ØVRIG
Tilskudd til næringsutvikling

4.195

2.563

18.829

9.696

FORETAKET
Tillagt egenkapital

9.696

18.829

106.048

97.822

96.754

104.880

SUM FORDELT

Tilbakeholdt
9%
Næringsutvikling 4 %
Skatter og avgifter 9 %
Eier 6 %
Ansatte
72 %
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GRUNNEIERFONDET 2004
Kommentarer til Grunneierfondets regnskap

Inntekter
2

Festetomter
Overført fjellstyrene ihht. fjelloven
Fallrettigheter
Grus/malm
Arealavståelser (bygselbruk)
SUM INNTEKTER
Kostnader:
Festetomter
Fallrettigheter
Grus/malm
Arealavståelser
Eiendoms- og rettighetssikring (grenser, jordskifte m.m).
Ivaretakelse av grunneierinteressene (innspill kommunens arealdel m.m.)
Utbetalte tilskudd NFS
Utbetalte tilskudd til tiltak
Arbeid med næringsutvikling m.m.
Ikke inntektsgivende grunneieroppgaver (håndtering av bruksretter m.m.)
SUM KOSTNADER

2004

2003

11.041
-4.517
1.862
660
391

11.079
-4.462
1.429
476
376

9.437

8.897

-2.861
-18
-707
-157
-1.258
-1.070
-1.300
-4.060
-317
-2.899

-2.022
-16
-128
-461
-1.359
-796
-1.260
-3.448
-1.161
-3.414

-14.646

-14.064

Finans

1.313

2.001

TOTAL

-3.897

-3.166

Inngående balanse pr. 01.01.
Utgående balanse pr. 31.12.

24.955
21.058

28.121
24.955

Statskog SF har forvaltningsansvaret for grunneierinntektene fra statsallmenningene. Inntektene går
inn på et eget fond, Grunneierfondet. Resultatposter tilknyttet Grunneierfondet inngår ikke som
en del av Statskogs regnskap.
Fjellovens § 12 hjemler bruk av grunneierinntektene
fra statsallmenningene til følgende formål:
●

Administrajon av statsallmenningene

●

Tilskudd til fellesorganisasjon for fjellstyrene

●

Tiltak i statsallmenningene, etter samråd med
fellesorganisasjonen

●

Innløsing av private særretter til fiske

Styret i Statskog har utarbeidet retningslinjer for
bruk av midler til tiltak i statsallmenningene.
Under Formål står det:
“Bruk av midler fra Grunneierfondet til tiltak skal
være i tråd med fjellovens § 12.
Grunneierinntektene skal brukes i prosjekter som:
●

bidrar til lønnsom næringsvirksomhet mm.

●

utvikler infrastruktur som indirekte bidrar til
utvikling av lønnsomme arbeidsplasser.

Næringsvirksomheten må ha som formål å utnytte
ressursene i statsallmenningene, eller på grunnlag
av ressurser fra allmenningene. Grunneierinntektene
kan videre brukes til tiltak i statsallmenningene
som innebærer verdiskaping eller bevaring av
verdier av mer samfunnsmessig art. Dette er tiltak
som for eksempel går på kulturminnevern. Midlene
skal husholderes på en slik måte at de også gir
rom for en aktiv forvaltning av allmenningene.”
Grunneierfondet føres etter kontantregnskapsprinsippet.
Av fondets midler til tiltak er det totalt utbetalt lån
på til sammen 2,2 mill kroner. Disse midler er
forutsatt tilbakeført fondet etter avtalte lånevilkår.
De siste årene har Grunneierfondets balanse blitt
vesentlig redusert, bl.a. gjennom kostnader til ikke
inntektsgivende grunneieroppgaver, som tidligere
ble finansiert av Landbruksdepartementet og en
betydelig økning av tilskuddsutbetalingene til
næringsutviklingsprosjekt. På sikt må balansen
mellom inntekter og utgifter gjenopprettes. Pr.
31.12. foreligger det tilsagn om midler til tiltak for
til sammen ca 1,9 mill kroner som ikke er kommet
til utbetaling.
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Adm. dir. har ordet:

Å skape verdier
Statskog er garantisten for at alle i Norge skal kunne utøve
jakt, fiske og annet friluftsliv, uavhengig av inntekt og sosial
status. Som fellesskapets grunneier skal Statskog bidra til å
oppfylle nasjonale mål for bruk og vern av fjell- og skogområder, og arbeide for å øke egen og andres verdiskaping
på arealene.
Verdiskaping på arealene, er ord det er verdt å dvele litt ved.
For her ligger mye av kjernen i Statskog. Å bidra til å skape
verdier på fellesskapets areal tror jeg er en drivkraft for de
aller fleste av oss i Statskog. Det oppleves meningsfylt,
uansett hvilke verdier vi snakker om. For Statskogs strategi
handler om ulike verdier. Enten det er å bidra til lokal næringsutvikling og utnyttelse av ressurser på statens grunn. Eller å
legge til rette for ubetalelige verdier som friluftsliv, jakt og
fiske.
I Statskog er det ikke et enten eller. Daglig arbeider vi i
balansegangen mellom næringsutvikling og friluftsliv, og jeg
mener vi lykkes svært godt.
FRILUFTSLIV FOR ALLE
Friluftsliv har blitt et stadig tydeligere fokusområde for Statskog.
De senere årene stadig oftere gjennom å delta i små og store
arrangement, gjerne sammen med samarbeidspartnere som
Den Norske Turistforening og Norges jeger- og fiskerforbund.
I 2005 er Statskog hovedsamarbeidspartner for Friluftslivets
År. En bekreftelse på at vi tar friluftsliv på alvor.
Et annet sterkt signal om vårt engasjement for friluftslivet var
etableringen av nettstedet inatur.no. Våre og andres jakt-,
fiske- og friluftsprodukt kan bestilles og betales på nettstedet
døgnet rundt, året rundt. Vi har klokkertro på satsingen, og
ser tydelige resultat allerede i 2004.

I statsallmenningene i Sør-Norge forvaltes jakt og fiske av
fjellstyrene, mens tilrettelegging for friluftsliv foregår i et godt
samarbeid mellom fjellstyrene og Statskog. Vi er alle aktører
som arbeider med felles mål, ikke minst å tilgjengeliggjøre
jakt-, fiske- og friluftsopplevelser for folk flest. Det viktige
samarbeidet har også gitt utslag i en fersk samarbeidsavtale
mellom Statskog og Norges Fjellstyresamband.
ENERGISK SATSING
Som landets største grunneier har Statskog et stort areal å
forvalte, og ressurser å utnytte. Det er som ren grunneier
Statskog har de viktigste inntektene, for eksempel gjennom
festeinntekter og inntekter fra fallrettigheter. Viktige inntekter
også for å kunne ta en rolle som tilrettelegger for friluftsliv.
På foretaksmøtet i 2004 tok vår eier initiativ til et økt fokus på
småkraftverk. Dette arbeides det godt med, og i dagser det ut
som om Nordland vil bli det store
småkraftverk-fylket i Statskog,
samt at det er spennende
muligheter i Nord-Trøndelag.
I Nordland er Statskog
blant annet medeier i
Miljøkraft Nordland AS,
som har som formål
å bygge ut og drive
småkraftverk på
fallrettigheter
fra Statskog
Nordland. Det
er også inngått
en avtale med
Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk.

Felles for all vår satsing og alle våre prosjekt, er at de formes
av svært kompetente og entusiastiske medarbeidere.
Medarbeidere som over tid har gjort det mulig for Statskog
også å bli en solid og konkurransedyktig tjenesteyter for
andre. Statskog fikk i 2004 fornyet avtalen med Opplysningsvesenets fond om areal- og kontraktsforvaltningen for hele
landet for fem år. Tjenestekjøpet fra Statens naturoppsyn til
Statskog Fjelltjenesten er en annen avtale av stor betydning
for Statskog og våre medarbeidere. Det finnes flere eksempel
på god utnyttelse av kompetansen og Statskogs desentraliserte
tilstedeværelse.
SPENNENDE ÅR
Statskogs ansatte går et spennende år i møte. Det er forventet
behandling av Finnmarksloven i Stortinget i vår. Loven vil
få store konsekvenser for Statskog, ved at Statskogs grunn
i Finnmark overføres til Finnmarkseiendommen. Statskogs
ansatte i Finnmark er en del av virksomhetsoverdragelsen.
Statskog mister mange og dyktige medarbeidere og betydelige
deler av dagens inntekter. Statskogs eiendomsportefølje
reduseres samtidig med om lag 46.000 kvadratkilometer.
Men det er viktig å huske at Statskog fortsatt vil være landets
desidert største grunneier. Statskog vil fortsatt spille en
betydelig rolle som statens profesjonelle grunneier, og vil
fortsatt ha et stort ansvar med å skape verdier på fellesskapets areal.
I denne rollen er det viktig at Statskog framstår som robust og
forutsigbar. Å arbeide med fellesskapets ressurser er et
ansvar vi utfører med respekt og ydmykhet. Og det er et
arbeid vi ikke gjør alene. Statens grunn har mange brukere
og interessenter, og det er gjennom det gode samarbeidet
med alle dem at Statskog best vil lykkes i å nå sine mål.

Asbjørn Mathisen
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NY NASJONALPARK ÅPNET
En rekke små og store begivenheter var lagt til Skogvokterdagen i 2004. Miljøvernminister Knut Arild Hareide foresto
den offisielle åpningen av Junkerdal nasjonalpark. Året før
ble grunnsteinen til Nordland nasjonalparksenter lagt ned av
daværende miljøvernminister Børge Brende, i forbindelse
med Skogvokterdagen.

Møter publikum i historiske
omgivelser
2000 små og store fant vegen til Skogvokterdagen på Storjord i Saltdal i juli. Arrangementet
er blitt en viktig arena for kontakt med publikum
for Statskog Nordland. – Og et sted for de
gode diskusjonene om naturforvaltning,
næringsutvikling og kulturformidling, sier
distriktsjef Ivar Asbjørn Lervåg i Statskog
Nordland.

Prisen “Årets skogvokter” ble delt ut til Ådne Håland, som en
påskjønnelse for hans innsats for naturen, og de arbeidsplasser han har klart å skape i pakt med naturen ved Saltdal
turistsenter på Storjord.

Det er Statskog i samarbeid med flere lokale aktører som står
bak det årvisse arrangementet, som finner sted på SkogMiljøvernminister Knut Arild Hareide og Saltdals ordfører Kjell Magne Johansen i
voktergården på Storjord. Arrangementet har flere formål.
samtale på hengebrua under Skogvokterdagen 2004. En fornøyd Hareide kunne
Det skal være en møteplass, og et sted å diskutere og
like etter erklære Junkerdal nasjonalpark for offisielt åpnet. (Foto: Sverre Breivik)
informere om dagsaktuelle tema i området. Arrangementet er
også blitt til som et ønske om å vise fram de gode mulighetene
for opplevelser, friluftsliv og næringsvirksomhet i øvre
– Her er det skapt et godt møtested mellom ulike interesser,
Saltdal. Skogvokterdagen er også preget av handel,
som publikum dessuten slutter opp om. Det er viktig for
“100.000
kulturelle innslag og mye moro.
en organisasjon som Statskog. Vi får lettere tilbakefiskestenger
meldinger og meninger om vår drift og forvaltning med
– det er mye
slike rammer, enn vi gjør i den ordinære arbeidsdagen,
forklarer Lervåg.
moro det!”
Oppslutningen og erfaringene er gode. Enten det dreier
seg om å finne delarrangører til enkeltarrangement, få skapt
arrangement eller omsette gode ideer, har folk og foreninger
vært flinke til å bidra.
– Statskog arbeider aktivt med å videreutvikle gode relasjoner
til lokale, regionale og sentrale myndigheter. Skogvokterdagen
er et eksempel på at det er mulig å ha et tett og fruktbart
samarbeid med lokale aktører, sier Lervåg.

På Skogvokterdagen fikk de fire grunnskolene i Saltdal utdelt hvert sitt klassesett
med fiskestenger fra Sølvkroken, NJFF og Statskog. Distriktssjef Ivar Asbjørn
Lervåg i Statskog Nordland sto for utdelingen. (Foto: Sverre Breivik)
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Det som skapte mest liv og røre var nok likevel at grunnskolene
i Saltdal fikk utdelt hver sine klassesett med fiskestenger.
Et populært tiltak, og en del av det nasjonale Skolestangprosjektet; et samarbeid mellom Statskog, Sølvkroken og
NJFF. I løpet av 2005 vil over 100.000 fiskestenger være delt
ut til norske skolebarn.
100.000 fiskestenger – det er mye moro det!

IDYLLISK OMRÅDE
Statskog Nordland har ellers fått mange positive tilbakemeldinger
for arbeidet med å ruste opp Skogvoktergården og tilrettelegge
det idylliske og vakre området som omkranser bygningene.
– Statskog har vedlikeholdt bygget for utleie, arrangementer,
interne samlinger og som et viktig kulturminne. Vi håper og
tror at både arrangementet Skogvokterdagen og området ved
Skogvoktergården er positive innslag i Saltdal. Det er iallfall
vårt ønske, sier seniorkonsulent Odd Vestgård i Statskog
Nordland – primus motor bak Skogvokterdagen.

Auksjonarius Bjørnar Brændmo fikk fart på budene
under Skogvokterdagen. Arrangementet er en viktig arena
for publikumskontakt for Statskog. (Foto: Sverre Breivik)

Skogvoktergården

(Foto: Arne J. Gravem)

●

I 1860 kom forstmester Berbom til Salten for å
organisere Statens Skovvesen. med bosted Storjord
i Saltdal, Nordland. På Storjord var det kun
en rydningsplass hvor et par mennesker kunne
overnatte eller søke ly mot uvær, og selv de måtte
holde til i et åpent skur.

●

Berbom søkte Departementet For Det Indre
umiddelbart om penger for å få oppført et hus på
Storjord. I 1865 var huset ferdig. Det første huset
i Norge bygd med Statens Skovvesen sine midler.

●

I bortimot 100 år bodde det forstfolk på Storjord,
med ulike interesser. Norges første planteskole med
klengstue (kunstig utklekking av frø fra kongler) ble
anlagt på Storjord og er tatt vare på.

●

Skogvoktergården er restaurert de siste 20 år,
og framstår i dag som Statskogs storstue med
16 overnattingsplasser. Skogvoktergården kan
også leies av andre.

●

Skogvoktergården ligger ved Saltdalselva på nordsida
av Saltfjellet, og i vest ser en Saltfjellet – Svartisen
nasjonalpark, opprettet i 1989, og i øst Junkerdal
nasjonalpark, opprettet i 2004. I nærområdet er det
bygd utallige kilometer med turstier og flere hengebroer som binder området sammen på en unik måte.
Junkerdalsura naturreservat med sin unike flora,
nås på under en halv times marsj og er et yndet og
kjent turmål. Området er for øvrig svært nedbørsfattig. I 1999 var årsnedbøren på 99 millimeter.

●

Like ved Skogvoktergården bygges Nordland
Nasjonalparksenter som åpnes 2. juli 2005.

Statskog skal:
●

Forsterke innsatsen til næringsutvikling i distriktene

●

Stimulere andre til å drive
forretningsvirksomhet basert på
Statskogs ressurser

●

Kartlegge ressurser med potensial for
økt verdiskaping

(Fra Strategi for Statskog SF 2003-2006)

– Myrbekkoia brukes som utgangspunkt for videre aktiviteter
med våre gjester, etter at vi har kjørt dem ditt med hundespann, forteller Beddari.

Eksotiske naturopplevelser
med starthjelp fra Statskog

38-åringen er en erfaren sledehundkjører. Hun og mannen
Tor har blant annet fullført Europas lengste sledehundløp,
Finnmarksløpet.

Hun tilbyr eksotiske naturopplevelser, og
merker betydelig økt etterspørsel fra Europa.
Men uten to statskoghytter fra 1900-tallet,
hadde ikke Trine Beddari kunnet bygge opp
selskapet Taiga kulturopplevelser. – Hyttene
har betydd alt, sier Beddari.
I Pasvikdalen står sju skoghusvær fra 1900-tallet. Her hvilte
mange såre rygger mellom lange, harde økter med tømmerdrift. På 60-tallet ble den tradisjonelle bruken av hyttene
endret med utbredelsen av skogsbilveger. Skogsarbeiderne
kunne kjøre til og fra jobb, mens skoghusværene fant et nytt
liv som utleiehytter for folk flest.
Fra 2003 har de i tillegg hatt status som verneverdige, etter at
fylkeskonservatoren slo fast at de er en viktig del av Finnmarks
historie.
SØKTE NYE OPERATØRER
Etter initiativ fra Statskog, sammen med Sør-Varanger
kommune og Reiselivsforum, ble hyttene og skogsbilvegene i
dalen vurdert opp mot satsinga til reiselivsaktører i Pasvik.
Det var starten på et prosjekt innen naturbasert reiseliv, hvor
Statskog sa seg villig til å tilby operatørrollen for hyttene til
lokale krefter, om noen klarte å skape produkt rundt hyttene.
Responsen lot ikke vente på seg.
– Ved utløpet av 2004 har fem lokale reiselivsoperatører
etablert virksomhet i tilknytning til Statskoghyttene, sier
distriktssjef Søren Karlstrøm i Statskog Finnmark.

Myrbekkoia før og etter at Trine
Baddari overtok operatøransvaret.

ressurser i sin satsing. Ingenting gleder meg mer enn å høre
at hyttene i Pasvik er til nytte for de nye operatørene, sier
Karlstrøm.

ALFA OG OMEGA
Trine Beddari i Taigi kulturopplevelser er en av de nye operatørene. Selskapet startet våren 2004, og var raskt i full
virksomhet. Noe som ville vært umulig uten Statskogs
Les mer om
hytter.
Taiga kultur-

opplevelser på
www.taigakulturopplevelser.no

Han er svært fornøyd. – Hyttene har et potensial i reiselivssammenheng. Men Statskog Finnmark verken kan eller
skal blir en aktør her. Derimot skal vi være en god samarbeidspartner for lokale virksomheter, som kan bruke våre

Trine Beddari tilbyr eksotiske naturopplevelser,
blant annet ved hjelp av to gamle statskoghytter.
(Foto: Sør-Varanger Avis)

Nå konsentrerer hun seg om å gi tilreisende opplevelser i en
ren, norsk natur, de aldri vil glemme.

– Hyttene er nødvendige for vår drift, men vi ville ikke
hatt midler til å bygge selv. Gjennom avtalen med
Statskog fikk vi hytter til disposisjon, og vi kom dermed
tidlig i gang, sier Beddari.

Tidligvinteren 2004 brukte hun til å ruste opp Myrbekkoia.
Sortbrysttjernhytta har hun planer om å ruste opp før påska
2005. Alt utbedringsarbeid skjer i samråd med Statskog. Det
er ikke snakk om ombygginger av de historiske hyttene, men
funksjonelle endringer. Alle Statskoghyttene er som før mulig
å leie for alle interesserte, blant annet gjennom nettstedet
inatur.no.

– Vi har alle typer gjester: Menigmann og turer for næringslivet.
Men vi ser en spennende økning i etterspørselen fra Europa,
forklarer Beddari, og tror det er sammensatte årsaker til det.
– Vi holder til i et arktisk strøk, som er av økende popularitet
i reiselivssammenheng. Vi er i tillegg nær grensa til Russland,
med den reneste naturen i verden, med et nordlys som gjør
inntrykk, og ikke minst; vi lever i den tryggeste delen av verden.
Alt dette er forhold som betyr noe når opplevelseshungrige
europeere planlegger sin neste reise, mener Beddari.
BEVISST SATSING
Statskog Finnmark har i løpet av 2004 engasjert seg i flere
nye næringsutviklingsprosjekt. Delvis etter eget initiativ og
delvis etter invitasjon fra aktører i næringene. Statskogs
strategi prioriterer områdene utmarksbasert reiseliv, naturstein og mineraler samt energiområdet. Et overveiende antall
av prosjektene er relatert til reiselivsutvikling og spesielt
utmarksbasert reiseliv. Flere
aktører i Finnmark har vist
interesse for det som skjer
omkring næringsutvikling i
tilknytning til nasjonalparkene. – Det er også
positivt for Statskog at vår
naturkompetanse blir mer
etterspurt i den forbindelse,
sier Søren Karlstrøm.

Distriktssjef Søren Karlstrøm gleder
seg over at Statskogs hytter i Pasvik
er til nytte for andre.
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I løpet av 2005 blir blant annet karttjenesten på nettstedet
forbedret. – Kartet er sentralt i hele Inatur. Når vi klarer
å gjøre kartet enda bedre, forsterker samtidig inatur.no sin
posisjon som landets beste kartbaserte turplanlegger, sier Lio.

Inatur vokser
I år har Steinar Lio dobbelt så mange grunner
til å telle ned til høsten. Ikke nok med at det er
høytid for den helfrelste jegeren. – Til høsten
tror jeg vi får over 100.000 besøkende på
inatur.no, forklarer han.

Andre aktører har også fått opp øynene for Inatur sitt kart. På
hjemmesidene til både Skiforeningen og Friluftslivets År ser vi
at det er kartmotoren på inatur.no som benyttes.
– I vintermånedene var ti prosent av kartoppslagene på
inatur.no generert fra Skiforeningens hjemmesider. Sånt er
moro, mener Lio.

2004 var Inaturs første hele driftsår, året hvor Inatur skulle
“settes” i markedet. På ett års tid er besøkstallet på inatur.no
økt fra 12.000 til 50.000 per måned. Her har besøkstallet
holdt seg stabilt, men Steinar Lio forventer likevel en jevn
stigning. – Ikke minst til høsten. Vi får neppe et stabilt
besøkstall på 100.000 i år, men jeg er nokså sikker på at vi i
august/september passerer den sekssifrede grensa, mener
Inaturs daglige leder.
På innholdssida er det en stor utfordring å få nok fart i salget
av tjenester til tilbydere av jakt-, fiske- og friluftsprodukter. Når
det gjelder eierne, er det fremdeles Statskog og fjellstyrene
som dominerer med sine tilbud, og nærmere 30 prosent av
småviltjakta til Statskog ble solgt via nettstedet. Men Inatur
opplever også en økende interesse fra private tilbydere. De
begynner å oppdage de rasjonelle salgstjenestene på
inatur.no, og hvordan de på enkle måter kan videreformidle
og selge tilbudene sine.

inatur.no
●

En markeds- og salgskanal på internett for
friluftsliv, jakt- og fiskeprodukter

●

Selskapet eies av Statskog, Norges Fjellstyresamband, Norges Skogeierforbund og Norges
jeger- og fiskerforbund, med 25 % hver

●

En unik salgskanal hvor brukerne kan kjøpe
jakt- og fiskekort og printe dem ut på egen skriver.
Utleiehytter bookes og betales online.
Og, ikke minst, kan kundene kjøpe skreddersydde
kart, som også kan printes ut

●

Inatur AS driftes av tre personer, hvorav to er
ansatt med kontorsted i Namsos

Daglig leder Steinar Lio tror inatur.no får sin første måned med over 100.000
besøkende til høsten.

LØSNING FOR IMPULSIVE MENNESKER
Over to millioner nordmenn bruker internett daglig. I det
perspektivet er ikke et par tusen besøk per dag mye å rope
hurra for?
– Vi og andre med oss har oppdaget at det tar tid å bygge opp
et nettsted fra bunnen av. Inatur har imidlertid et innhold og
løsninger som det er tydelig at folk har ønsket. Nå kjøpes
fiske- og jaktkortet kvelden før etter at værmeldinga har
sagt sitt om blå himmel. Det var ikke rom for slike impulsive
handlinger før.

– De mange små bedriftene i friluftslivs-, jakt- og fiskemarkedet
er svært viktige for oss, og på Inatur skal de få en profesjonell
og landsdekkende salgskanal. I tillegg følger det med
Den jevne stigningen i besøket, tror han vil fortsette.
administrasjonsverktøy, hvor de kan følge omsetninga
“Til høsten
på sine produkt fra time til time, om ønskelig, forteller
– I Norge har vi mange jegere, fiskere og andre friluftstror jeg vi får
Lio.
folk. Ennå har vi ikke fått fortalt alle om inatur.no. Men
over 100.000
det gjør vi noe med hver dag, sier Lio.

besøkende på

BETALER GJERNE PÅ NETTET
inatur.no.”
Inatur ser at folk ikke lenger vegrer seg mot betalingsløsninger på internett, og det å “dra kortet” online. – Disse
barrierene er brutt, og vi kan stole på at elektroniske
betalingstjenester er framtida også for Inatur, sier Lio.
Kodene og kablene bak Inatur er da også noe selskapet aldri
lar være i fred. – Teknologien er av våre viktigste konkurransefortrinn, og vi må i riktige porsjoner sørge for å holde farten
på dette området. Det er også teknologien rundt søkemotorer,
betalingsløsninger og kart som gjør oss til en attraktiv
markedsplass for tilbydere og brukere, og det er teknologien
som ofte utløser interessen blant potensielle samarbeidspartnere, forteller Lio.
(Foto: Marek Tachezy)
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Reisa nasjonalpark. På kanten av
østsiden av Njallaavzi. I bakgrunnen
Orvvosvuopmi og Hjerta. Fra venstre:
Claus Grimstad, Tore Bjørnstad,
Kjetil Bjørklid og Thomas Johansen.

Flere oppdrag – en tur
●

Statens naturoppsyn ville sjekke flere
jervehi og fjellrevlokaliteter, i tillegg til å
utøve motorferdselkontroll

●

Landbruks- og matdepartementet (LMD)
ønsket å registrere bygg og anlegg samt
føre tilsyn med åpne husvær

●

Sammen med Statskog ønsket LMD å
besørge søppel- og vedtransport

●

Statskog hadde dessuten behov for å
utføre fiskeoppsyn

Troms fylke.
Grønn linje viser
helikopterturen.

Thomas Johansen og Claus Grimstad ved en jervelokalitet
i Nordreisa med dokumentert yngling.

Åpen hytte i Kvænangen. Tilsyn av hytta og kontroll av nytt
uthus som er satt opp av bygdefolket.

Det aktuelle området var ødemarka i hele
Troms fylke langs grensen mot Sverige og
Finland. På turen deltok Claus Grimstad og
Kjetil Bjørklid fra Statskog Fjelltjenesten,
Tore Bjørnstad fra Statskogs eiendomsavdeling i Troms, samt Thomas Johansen
fra Statens naturoppsyn. Denne bildereportasjen gir et godt bilde av hvordan
Fjelltjenesten kan bidra til å løse en rekke
oppgaver på samme tur. Det handler om
god samordning og planlegging.

Noen av resultatene fra turen:
●

Dokumentert og tatt bilder av gammelt
gruveanlegg

●

Registrert fire ulovlige bygg

●

Transportert inn ved og fraktet ut søppel
fra gamle husvær

●

Seks fjellrevhi kontrollert

●

Tre barmarkkontroller av jervehi
Tre ynglinger dokumentert

●

Kartlagt ulovlig barmarkkjøring

Stig om bord i helikopteret, og bli med på
Fjelltjenestens ferd langs grensen fra 3. til
5. august i 2004.

Eldre lavvo som ble registrert under turen. Gamle gulvbelegg
av linoleum er benyttet som tekkingsmateriale.

Fjelltjenesten

I samlegjerdet til Beahcegealli ved Reisavann. Det er viktig
med god kontakt med reindrifta. Her får Kjetil Bjørklid
prøve seg med lassoen. (Alle foto: Tore Bjørnstad)

Fjelltjenesten i Nord-Norge er Statskogs
profesjonelle feltapparat knyttet til naturoppsyn
og forvaltningen av statens utmark i Nordland,
Troms og Finnmark.
Om lag 40 av Statskogs ansatte har hel- eller
deltidstilling i Fjelltjenesten.
Gammelt gruveanlegg i Ankerlia i Kåfjord kommune, Troms.
Årsrapport 2004
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To av annonsene fra Statskogs informasjon- og markedsavdeling,
som i 2004 ble trykket i blant annet Jakt & Fiske, SAS Braatens Magasinet og friluftsmagasinet Ute.
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Svær bikkje med horn: Kall det hva du vil.
Du trenger ikke være Sir David Attenborough for å komme deg ut. Friluftsliv er enkelt.

“Sist’n var 11,2 kg og 132 cm lang”: Om du går baklengs over Nordpolen på ei ski,
eller står i ei lakseelv halve året, så er ikke det viktig for oss. Bare du kommer deg ut.
Årsrapport 2004
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