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Historie
Statskog SF har tradisjoner tilbake til forrige
århundre. Statens skovvesen ble opprettet i 1860 for
å holde tilsyn med statens eiendommer. Fram til
1957 lå forvaltningen av statens grunn som en egen
avdeling under Landbruksdepartementet. Da ble
Direktoratet for statens skoger (DSS) opprettet. DSS,
eller Statens skoger hadde økonomisk drift som et
av hovedmålene, og besto som frittstående direkto-
rat fram til 1993. Den 1. januar 1993 ble Statskog SF
opprettet for å drive og utvikle eiendommene og
naturressursene på vegne av staten. I dag, som for
over hundre år siden, er vår ambisjon å forene lang-
siktig forvaltning av naturressurser med effektiv og
lønnsom drift.

Formål
«Statskog SF har til formål selv, eller sammen med
andre, å forvalte, drive og utvikle statlige skogs- 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 aktivt naturvern og tas hensyn til friluftslivet.
Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare
ressurser skal tas vare på og utvikles videre.»

Konsernets virksomhet
Statskog er landets største grunneier og landets
største skogeier. Eiendommene omfatter ca. 1/3 av
Norges areal. Skogdrift og eiendomsdisponering er
i dag bærebjelkene i konsernets virksomhet.
Tjenesteyting og annen forretningsvirksomhet er
økende, og bidrar til å føre konsernet lengre fram i
verdikjeden.

Konsernets videre utvikling skal konsentreres om
kjernevirksomheter som har sin forankring i våre
naturressurser og spesielle kompetanse.
Eksisterende kjernevirksomheter er:

• En profesjonell grunneierfunksjon.
• Kommersiell utnyttelse av skogressurser. 

Drift og forvaltning av egen og andres skog.
• Eksternt salg av kompetansebaserte tjenester 

overfor privat og offentlig sektor.
• Jordrensing; rensing av forurensede masser.

Utvikling av nye forretningsområder er i første
rekke knyttet til naturstein, vann, og energiressur-
ser. Nye forretningsområder skal utvikles med det
siktemål at de skal inngå som kjernevirksomheter i
Statskog, med de krav dette setter. 

Eksisterende kommersielle kjernevirksomheter
skal videreutvikles i samsvar med vår strategiske
intensjon om å bli ledende i nasjonal sammenheng.
Dette vil stille krav til at virksomhetene til en hver
tid er optimalt strukturert og organisert.

Statskogs grunnverdier
• Bevaring av biologisk mangfold og en 

bærekraftig utvikling er grunnleggende verdier 
for all virksomhet i Statskog.

• Vår viktigste oppgave er å skape verdier ut av 
ressursene til beste for samfunnet.

• Effektiv drift og en tilfredsstillende lønnsomhet 
er mål for all virksomhet i Statskog.

• Vi skal opptre som en seriøs aktør og ha et 
langsiktig perspektiv på all vår virksomhet.

• Vår ambisjon er å drive vårt arbeid slik at vi er 
i stand til å konkurrere med de beste på de 
områdene vi virker.

• Vår virksomhet skal baseres på en høy etisk 
standard, og vi skal praktisere ærlighet overfor 
våre omgivelser.

• Våre ledere må opptre med nødvendig 
autoritet, og ha tillit blant sine medarbeidere og 
forbindelser.

• Vi skal gjennom åpenhet og dialog med de 
ansatte og deres tillitsvalgte, skape tillit, 
motivasjon og effektivitet.

• Vi skal la hensynet til konsernets samlede inter-
esser gå foran hensynet til eget ansvarsområde.

• Vi skal utvikle sterke lag for sammen å oppnå 
resultater.

Kort om Statskog 
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• Vi skal gi alle ansatte gode muligheter for 
personlig utvikling.

• I Statskog skal arbeidsforholda være slik at det 
er mulig å nå pensjonsalderen med helsa i behold.

Statskogs langsiktige mål
Selskapets langsiktige mål innebærer vekst.
Statskog vil engasjere seg innen forretningsområder
der vi kan bli ledende i nasjonal sammenheng og
som støttes opp av de ressursene vi har. Vi vil aktivt
søke allianser med andre for å nå våre mål. 

• Resultatgraden av den totale virksomheten i 
perioden skal være minst 8%.

• Soliditeten i konsernet skal være minst 40%.
• Vår virksomhet skal tilfredsstille miljømessige 

kvalitetsmål og tilpasses de begrensende 
faktorer innen bærekraftig utvikling.

Organisering
Morselskapet Statskog SF omfatter den linjestyrte

delen av organisasjonen, herunder grunneierfunk-
sjonen med tilhørende distrikter og avdelinger. 

Statskog konsern omfatter morselskapet Statskog
SF og datterselskapene. Datterselskapene er organi-
sert som hel- eller deleide aksjeselskaper.

• Som statsforetak er Statskog SF et eget 
juridisk selskap. 

• Statskog eies av Staten og styres av 
Landbruksministeren gjennom foretaksmøtet. 

• Adm. direktør har ansvaret for daglig drift og 
rapporterer til et styre med 8 medlemmer.

• Statskog har konsernkontor i Namsos
• Grunneierfunksjonen er organisert i 6 distrikt, 

og er representert ved ca. 30 lokalkontorer 
spredt over hele landet. 

• Forretningsvirksomheten er organisert i 
Forretningsområde Skog, Forretningsområde 
Tjenester og Forretningsområde Miljø og Energi.

• Med ansatte i 18 fylker og ca. 100 av landets 
kommuner er Statskog godt representert i 
distriktene.
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Styrets beretning
Årets driftsresultat for Statskog SF ble
på 25,1 mill. kroner (14,5 i 1997).  For
konsernet ble driftsresultatet 24,8 mill.
kroner (10,5  i 1997). Resultatet før
skatt for Statskog SF ble på 32,2 mill.
kroner (20,0 i 1997), mens det for kon-
sernet ble 31,8 mill. kroner (14,7  i
1997).  

Det gode resultatet må sees i sam-
menheng med ekstraordinære forhold
knyttet til erstatning for barskogvern
og salg av eiendom. Hvis en ser bort fra
de spesielle inntektene er resultatet fra
driften på linje med fjoråret.
Målsettingen om en totalkapitalrenta-
bilitet på 10% er ikke nådd.

Tømmersalg og stabile grunneierinn-
tekter er fremdeles de største bidrags-
yterne til Statskogs økonomiske
resultat.

Vår posisjon som grunneier danner
basisen for selskapets øvrige virksom-
het. I 1998 er skillet mellom selskapets
grunneierfunksjon og Statskogs forret-
ningsdrift blitt klarere. Ikke minst for å
synliggjøre vår rolle som grunneier er
deler av forretningsaktivitetene skilt ut
fra grunneiers ansvarsområde og orga-
nisert i egne forretningsenheter. 

Statskogs konsernstrategi legger
grunnlaget for selskapets videre utvik-
ling. Styret vil legge vekt på at selska-
pet framover må styrke Statskogs posi-
sjon og omdømme som en
samfunnsorientert og miljøbevisst
grunneier, samtidig som den forret-

ningsmessige delen av virksomheten
utvikles videre. 

Effektiv drift er et mål for all
virksomhet i Statskog. I lys av økende
konkurranse om oppdrag, samt
fallende råvarepriser ser Styret det som
avgjørende at Statskog fortsatt har
fokus på effektivisering. Selskapets
viktigste utfordringer i årene framover
blir å modne prosjekter som gir grunn-
lag for vekst og lønnsomme arbeids-
plasser.

Grunneierfunksjonen
Resultatmessig var 1998 et godt år for Grunneier-
funksjonen i Statskog. Det gode resultatet skyldes
imidlertid ekstraordinære inntekter i form av erstat-
ning for barskogvern og salg av eiendom.
Hovedtyngden av Statskogs grunneierinntekter
kommer fra tomtefester, grus/malm, fallerstatninger
og jakt. 

Statskog Kontraktservice har i 1998 fått ansvaret
for håndtering av festekontraktsmassen på statens
grunn i Sør-Norge. Overføring av oppgaver fra
distriktene til Statskog Kontraktservice har skjedd
gradvis gjennom året. Overføringen har foregått i
nært samarbeid mellom Statskogs distriktsapparat
og Statskog Kontraktsservice.

De viktigste kundene for Grunneierfunksjonens
tjenestesalg er Landbruksdepartementet,
Miljøvernmyndighetene og Kirke- utdannings- og
forskningsdepartementet (KUF). En noe fallende
omsetning innen dette feltet henger bl.a. sammen
med at Statens Naturoppsyn har overtatt ansvaret
for oppsyn i nasjonalparkene i Sør-Norge. Statskog,
gjennom Fjelltjenesten, vil fortsatt utføre disse opp-
gavene i Nord-Norge. 

Statskogs avtale med KUF om forvaltning av
Oplysningsvesenets Fond’s skoger og eiendommer
løp ut i 1998. KUF har konurranseutsatt hele opp-
draget som Statskog tidligere hadde enerett til.

STATSKOG 1998STATSKOG 1998
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Styret ser positivt på denne konkurranseutsettingen,
og er beredt til kontinuerlig å gjennomføre nødven-
dige tiltak for å styrke konkurranseevnen. Statskog
har levert inn tilbud på hele det omfattende opp-
draget. Ved årsskiftet hadde ikke KUF tatt stilling til
hvem som blir framtidig tjenesteleverandør.
Gjeldende avtale ble derfor prolongert ut 1999. 

Styret ser det som svært viktig at Statskog
arbeider aktivt for å fremme friluftslivet i Norge.
Det er svært viktig at Statskog styrker sitt informa-
sjons og markedsarbeid, og blir flinkere til å utvikle
tilbud i tråd med brukernes ønsker og behov. I
denne sammenhengen er samarbeidet med frilufts-
organisasjonene svært viktig. Styret er tilfreds med
at det i april 1998 ble inngått en samarbeidsavtale
med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det er også
innledet samtaler med Den Norske Turistforening
med sikte på en tilsvarende avtale. 

Innenfor grunneierfunksjonen har arbeidet med
miljømåling og miljøstyring fortsatt i 1998.
Hensikten er å utvikle standardiserte miljøstyrings-
systemer for selskapets arealforvaltning og eien-
domsdrift. Disse vil sikre og dokumentere at fore-
takets miljømål nås. Bærekraftig forvaltning
forutsetter at vi har kunnskap om de ressursene vi
forvalter, og styrking av kompetansen innen dette
området har høy prioritet. 

Forretningsområde Skog
Det forretningsmessig mest interessante skogbruket
er organisert i Forretningsområde Skog. Formålet er

å  bidra til økt spesialisering, økt oppmerksomhet
mot marked og kunder og styrking av konkurranse-
kraften. 1998 ble et godt år for Forretningsområde
Skog som nådde de økonomiske mål og gjennom-
førte de planlagte registreringer av nøkkelbiotoper. 

Det var god avsetning både for skurtømmer og
massevirke i 1998. I løpet av 1990-årene er Statskogs
årlige hogstkvantum mer enn halvert.
Avvirkningsnivået innenfor Forretningsområde
Skog har de siste årene ligget rundt 150.000 m3.
I tillegg omsettes det ca. 40.000 m3 tømmer i regi av
grunneierfunksjonen. 

Forretningsområde Skog har inngått avtale med
Det Norske Veritas om miljøsertifisering av skog-
bruksvirksomheten etter ISO 14001. Standardene for
et bærekraftig skogbruk som ble utviklet i
«Levende Skog» samarbeidet er satt som miljømes-
sig prestasjonsnivå. Statskog vil også registrere
nøkkelbiotoper på sine skogeiendommer og
utarbeide landskapsplaner for de større skogeien-
dommene. Styret er svært tilfreds med at
Forretningsområde Skog er blant de første i landet
som lar seg sertifisere. De tre enhetene Statskog
Sølvverket, Statskog Midt-Norge og SB Skog skal
være formelt sertifisert innen utgangen av 1999.

Styret mener at Statskog skal ha et offensivt
forhold til de strukturendringer som skjer i norsk og
internasjonal skogindustri. Styret er av den oppfat-
ning at det er i alle skogeieres interesse at flere
profesjonelle tjenesteleverandører kommer på
markedet. Forretningsområde Skog tilbyr konkur-

Styret i Statskog, fra venstre: Kjetil Bjørklid, Åse Gravås Ingimundur, William Engseth (styreformann), Odd Vestgård, Asbjørn
Mathisen (adm. dir.), Jorid Skomedal Skjeie, Jon Lykke, Anne Lise Grande Vollan (vararepresentant) og Ingar Gravrok.
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ransedyktige tjenester innen skogforvaltning og
drift til private skogeiere. Det vil bli satset videre på
kompetanseutvikling, et element som blir avgjør-
ende for konkurransekraft og vekst i framtiden. For
å styrke konkurranseevnen vil styret understreke
behovet for fortsatt å arbeide med effektivisering av
virksomheten.

Forretningsområde tjenester
Styret er tilfreds med den positive utviklingen
innen tjenesteområdet i 1998. Med forankring i
konsernets egen virksomhet og egne ressurser har
Statskog et godt fundament for å vokse videre
innenfor kompetansebasert tjenestesalg. 

Terra Eiendomsutvikling AS har resultatansvar
for eiendomsutviklingen i Statskog i Sør-Norge.
Selskapet har hatt et godt år i 1998. Utfordringene
framover blir klarlegging av videre vekstmuligheter
og alliansebygging.

Sommeren 1998 ble Statskog Ressursdata AS skilt
ut som et eget heleid datterselskap. Styret er svært
tilfreds med den positive utviklingen i Statskog
Ressursdata AS. Satsingen på kompetansebasert
tjenestesalg innenfor fagområder som ligger nært
opptil Statskogs ordinære virksomhetsområder er i
tråd med konsernstrategien. Styret ser positivt på
Statskog Ressursdatas planer om å bygge opp en
avdeling i Kristiansand.

Ved inngangen av året ble Statskog Kontrakt-
service etablert. Denne enheten har ansvaret for
drift av festekontraktene tilhørende Statskog i Sør-
og Midt-Norge. Styret har merket seg den store
innsatsen som er nedlagt for å etablere gode og
framtidsrettede elektroniske løsninger. I tillegg til
rasjonalisering av det administrative arbeidet vil de
valgte løsninger også kunne ivareta distriktenes
informasjonsbehov. Styret forventer at denne
IT-investeringen, kompetanseoppbyggingen og
omorganiseringen, gir kvalitets- og resultatforbedr-
ing i årene framover. Styret har også forventninger
til de planer Statskog Kontraktservice, i samarbeid
med distriktsaparatet, har for å tilby løsninger i det
eksterne markedet.

Forretningsområde miljø og energi
Forretningsområde miljø og energi har i 1998 ikke
nådd målet om å etablere en tilfredsstillende platt-
form for vekst. Flere av de prosjektene det arbeides
med har imidlertid et betydelig potensiale for vekst.

Satsingen i selskapet Statskog Naturstein AS har i
perioden 1994-98 hovedsakelig vært knyttet til

blokkstein. Statskog har i 1998 konkludert med at
tilgang til ressurser er utilstrekkelig for å makte
introduksjon av nye norske steinsorter på det inter-
nasjonale marked. Styret har merket seg den nye
mineralloven, og vil prioritere arbeidet med
kartlegging av selskapets utnyttbare mineralske
ressurser.

1998 har vært et meget vanskelig år for Statskog
Miljø og Anlegg AS.  Selskapets økonomiske resul-
tat ble svakt. Årsaken til dette skyldes en svak
ordresituasjon ved inngangen til 1998, og lav utnyt-
telsesgrad på selskapets jordvaskeanlegg. Selskapet
har i løpet av de siste to år bygget opp betydelig
kompetanse knyttet til håndtering av ulike typer
forurenset jord. Statskog Miljø og Anlegg er i ferd
med å bygge allianser med andre selskap.
Kostnader i forbindelse med en eventuell reorgani-
sering av virksomheten vil kunne medføre at resul-
tatet i 1999 blir på nivå med 1998.

I 1998 fullførte Statskog kartleggingen av vann-
kraftressurser på eiendommene. Resultatet av kart-
leggingen viser at de mest interessante prosjektene
finnes i Nordland. I tillegg til at ressursene er størst
i Nordland, er konfliktpotensialet lavest i denne
delen av landet fordi disse vassdragene ligger nær
eksisterende utbygginger. Styret ser på Statskogs
engasjement knyttet til vannkraftutbygginger som
svært interessant. Statskogs initiativ er også blitt
positivt mottatt i de lokalmiljø der det kan bli
aktuelt med utbygging. Eventuelle utbygginger vil
styrke Statskogs rolle i distriktene og bidra til å
skape lønnsomme arbeidsplasser. 

Statskogs satsing på bioenergi består i deltakelse i
selskapet Bio Varme AS. I tillegg til de direkte
forretningsmessige interesser har Statskog, som
landets største skogeier og tømmerselger, en strate-
gisk langsiktig interesse i å bidra til å utvikle
bioenergi. Den nylig fremlagte energimeldingen gir
markante signaler om at det vil bli satset betydelige
midler fra det offentlige på å øke bioenergiens
andel de nærmeste tiårene. BioVarme har i løpet av
året besluttet og delvis gjennomført investeringer
på til sammen 30 mill.

Statskog har gjennom sin eierposisjon i lafte-
bedrifter, erfart at norske lafteprodukter kan være
konkurransedyktige på eksportmarkedet. Styret
ønsker, med engasjementet i holdingselskapet
Norsk Laftebygg AS, å bidra til å styrke maskinlafts
posisjon i markedet, samt å øke eksporten. Statskog
eier 37% av aksjene i Norsk Laftebygg AS. Selskapet
gjennomførte i løpet av året oppkjøp av flere selskap
og forventer økende lønnsomhet i årene fremover.



9

Organisasjon
Administrerende direktør gjennom flere år, Agnar
Aas, fratrådte sin stilling med virkning fra 1. juni
1998. Divisjonsdirektør for Forretningsområde miljø
og energi, Sten-Arthur Sælør, ble fra dette tidspunkt
konstituert som Administrerende direktør. Stillingen
ble utlyst i oktober og Grunneierdirektør Asbjørn
Mathisen ble ansatt som Administrerende direktør i
Statskog konsern i begynnelsen av januar 1999.

I Statskogs konsernstrategi skilles det mellom
selskapets grunneierfunksjon og Statskogs øvrige
forretningsdrift. Organiseringen av konsernets
forretningsaktiviteter er under løpende vurdering.
En viktig hensikt i organiseringen er å sikre at
synergieffekter av samarbeid på tvers i konsernet
blir utnyttet. I denne sammenheng er et godt
samarbeid mellom grunneierorganisasjonen og
forretningsenhetene et viktig element.

Statskog har de siste årene lagt ned betydelige
ressurser i informasjons- og kommunikasjonstekno-
logi. Styret er meget tilfreds med den IT-plattform
som er etablert og de forretningsmessige mulighe-
ter denne gir. IT-plattformen har også gitt Statskog
helt nye muligheter for å styrke den interne
kommunikasjon og kultur i en meget desentralisert
organisasjon. Styret er svært tilfredse med at
Statskog vant Den Norske Dataforenings prestisje-
tunge «Rosings kompetansepris for 1998.» 

Miljø
Styret er svært opptatt av det ansvaret Statskog har
for store deler av den norske naturarven. Det er et
overordnet mål at all aktivitet og ressursutnytting
skal være miljømessig forsvarlig. Det å ta miljøhen-
syn skal være en naturlig og integrert del av all
virksomhet i Statskog. Statskog legger vekt på å
være en foregangsbedrift når det gjelder hensynet
til det ytre miljø. Gjeldende lover og bestemmelser
skal være minimumsstørrelser når våre miljø-
messige mål skal fastsettes. 

Når det gjelder arbeidsmiljøet i konsernet er
styret av den oppfatning at dette er i samsvar med
lover og avtaler på området.

Økonomi ( i hele 1000 kroner)
Konsern Statskog SF

Driftsresultat 24.813 25.084
Resultat før skatt 16.417 16.769
Årets resultat 29.416 30.603
Egenkapitalandel i % 64 %
Brutto lønn og sosiale ytelser 74.868 65.488

Driftsresultatet i morselskapet Statskog SF, inklu-
derer gevinst ved salg av eiendommer på 6,9 mill.
kr. Videre eiendomsutvikling i Terra Eiendoms-
utvikling AS, har sammen med gevinst ved salg av
eiendommer i morselskapet, gitt et samlet resultat i
konsernet på 12 mill. kr.

Ekstraordinære inntekter vedrørende erstatning
for barskogvern utgjør 15,4 mill. kr., mens tap på
aksjer og verdipapirer med henholdsvis 14,1 mill.
kr. for Statskog SF og 12,6 mill. kr. for konsernet er
belastet under finansposter.

Antall ansatte
Konsern Statskog SF

01.01.1998 342 267
31.12.1998 281* 245
*Avviket i forhold til 1.1.98 skyldes at ansatte i
SB-Skog ikke regnes med.

Godtgjørelser (i hele 1000) i morselskapet
Styret 408
Adm. direktør 591
Revisjonshonorar 504
Konsulentbistand fra revisor 246

Resultatdisponering (i hele 1000)
Konsernbidrag 3.692
Utbytte 9.400 
Disposisjonsfond 17.511
Sum 30.603

Fordeling av verdiskapingen
Når det gjelder fordeling av verdiskapingen, går ca.
65,2% til de ansatte i form av lønn og sosiale ytelser,
eiere og långivere får 10,2% i form av utbytte og
renter, stat og kommune får 7,2% i form av skatter
og avgifter. 17,4% av verdiskapingen disponeres av
konsernet.

Framtidsutsiktene for Statskog
1999 blir et viktig år for Statskog. Landbruks-
departementet arbeider nå med en evaluering av
Statskog SF. Formålet er å gi eier et grunnlag for å
vurdere om Statskog har tilfredsstilt Stortingets
intensjoner med omorganisering fra direktorat til
statsforetak. Styret ser positivt på evalueringen og
ser fram til eiers presentasjon av resultatene. 

Ved stiftelsen av Statskog SF ble en verdivurde-
ring foretatt og åpningsbalansen pr. 1.1.93 for fore-
taket fastsatt. Vurderingen var basert på virksom-
heten i det tidligere Direktoratet for Statens Skoger.



Foretaksmøtet i 1998 bestemte at det skulle foretas
en ny verdivurdering av selskapet.
Verdivurderingen ble gjennomført av et revisjons-
firma. Verdiene i  Statskog SF pr. 31.12.98 ble bereg-
net til 230 mill. kr. Verdiberegningen baserer seg på
en avkastningsmodell hensyntatt de ramme-
betingelser som gjelder for selskapets eiendommer.

Styret ser en rekke utfordringer i å videreutvikle
Statskogs tradisjonelle virksomhet, og gjøre
Statskog til en omstillingsdyktig organisasjon.
Konkurranseutsettingen av tidligere lovbeskyttede
oppdrag har medført en betydelig skjerping av
effektivitets- og kvalitetskrav.  Statskog må ha et
positivt forhold til denne utviklingen, og vil møte
utfordringene på en offensiv måte. 

Med grunnlag i de føringer som er gitt i konsern-
strategien har Statskog iverksatt et omfattende
arbeid for å utforme en strategi for grunneier-
funksjonen. Viktige elementer i denne prosessen blir
å avklare hvilke oppgaver, organisering, kompe-
tanse og kapasitet som skal utgjøre framtidens
grunneierfunksjon. Styret har store forventninger til

dette viktige arbeidet, og forutsetter at store deler
av organisasjonen blir involvert i arbeidet.

Etableringen av ny forretningsaktivitet i konsernet
vil kreve stor innsats i årene som kommer. Konsernet
har en solid økonomi og en betydelig investerings-
evne. Med utgangspunkt i våre ressurser, de ansattes
kompetanse og en solid økonomi, har Statskog et
godt utgangspunkt for å skape lønnsomme arbeids-
plasser, alene eller i samarbeid med andre.

I høringsuttalelsen til Samerettsutvalgets innstil-
ling har Statskog påpekt det faktum at eksisterende
ordning vedrørende forvaltning av Statens grunn i
Finnmark ikke er vurdert. Med utgangspunkt i den
lange erfaring og den organisasjon som Statskog har
i Finnmark finner styret dette betenkelig. Styret vil
fortsatt engasjere seg i debatten om forvaltningen
av utmarksressursene i Nord-Norge.

Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har
fungert godt i 1998. Styret takker alle Statskogs
medarbeidere for innsatsen i året som gikk. Styret
vil også takke eieren v/Landbruksdepartementet
for godt samarbeid.

Kristiansand 22.4.1999

William Engseth (formann) Jon Lykke (nestformann)

Odd Vestgård Ingar GravrokÅse Gravås Ingimundar

Kjetil Bjørklid Knut M. Ore Jorid Skomedal Skjeie
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Resultat 1998/1997 Balanse 1998/1997

Inntekter 258/251

Driftskostnader 233/241

Finansposter (8)/4

Rentekostnader 2/2

Betalingsmidler 92/97

Fordringer 60/46

Beholdninger 7/10

Omløpsmidler 159/152

Anleggsmidler 151/155

Resultat før rentekostnader 19/16

Resultatgrad 7,23%/6,53%

Resultat før ekstraordinære poster ÷ skatter 14/12 Egenkapital 189/178

Totalkapitalrentabilitet 6,08%/5,35%

Eiendeler 310/307

Kapitalens omløpshastighet 0,84/0,82

- +

+

=

+

+

+

*

:

(Du-Pont analyse) LØNNSOMHET – KONSERN

EGENKAPITALRENTABILITET

Beløp i mill. kroner

Egenkapitalrentabilitet 7,40%/6,71%

1998/1997

NØKKELTALLNØKKELTALL

Inntekter 258/251

= =

: :
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EGENKAPITALRENTABILITET TOTALKAPITALRENTABILITET EGENKAPITALANDEL

5 ÅRS SAMMENDRAG

1998 1997 1996 1995 1994

Driftsinntekter 257.811 251.399 242.610 245.650 253.058

Driftsresultat 24.813 10.528 9.748 21.180 22.784

Resultat før ekstraord. poster 16.417 14.676 10.089 23.233 28.330

Resultat før skatter 31.836 14.676 10.089 17.740 28.330

Årets resultat 29.416 11.858 8.591 14.912 26.167

Egenkapital 31.12. 198.200 180.150 175.754 174.725 169.843

Sum eiendeler 31.12. 310.541 302.138 311.009 361.835 346.892

NØKKELTALL

Egenkapitalrentabilitet % 7,40 6,71 4,96 11,69 16,18

Totalkapitalrentabilitet % 6,08 5,35 4,27 8,34 10,15

Kapitalens omløpshast. 0,84 0,82 0,72 0,69 0,76

Resultatgrad % 7,23 6,53 5,92 12,03 13,41

Egenkapitalandel 31.12 . % 63,82 59,63 56,51 48,29 48,96

Ansatte 31.12. Ant. 281 342 382 415 421

Avvirket tømmer 1000 m3 189 198 191 226 288

Utbytte 1000 kr 9.400 7.500 6.500 10.000 10.000

NØKKELTALLSDEFINISJONER

Egenkapitalrentabilitet: Resultat før ekstraord. poster – skatter/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.

HOVEDTALL KONSERNHOVEDTALL –  KONSERN

Beløp i 1 000 kroner
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Beløp i 1 000 kroner

K O N S E R N S T A T S K O G  S F

REGNSKAP 1998REGNSKAP 1998

RESULTATREGNSKAP  01.01.–31.12. 
1997 1998 Noter 1998 1997

251.399 257.811 BRUTTO DRIFTSINNTEKTER 1 226.856 220.238

103.333 94.798 Direkte driftskostnader 2 83.914 89.189

79.997 80.719 Lønn og andre personalkostnader 3 70.400 70.350

45.358 45.541 Andre administrasjonskostnader 41.015 41.174

11.828 10.825 Ordinære avskrivninger  4 5.620 4.700

355 1.115 Tap på fordringer 5 823 360

240.871 232.998 SUM DRIFTSKOSTNADER 201.772 205.773

10.528 24.813 DRIFTSRESULTAT 25.084 14.465

-189 -381 Andel resultat tilknyttede selskaper 6 0 0

3.010 185 Aksjeutbytte / Avkastning verdipapir 185 3.010

3.836 5.762 Renteinntekter 5.037 3.783

368 892 Gevinst salg aksjer 892 368

-1.146 -12.640 Tap og nedskrivning aksjer - 14.140 -1.146

-1.731 -2.214 Andre finanskostnader - 289 -434

4.148 -8.396 NETTO FINANSPOSTER - 8.315 5.581

14.676 16.417 RESULTAT FØR EKSTRAORD. POSTER 16.769 20.046

0 15.419 Erstatning fredning barskog 8 15.419 0

14.676 31.836 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 32.188 20.046

2.742 2.420 Skattekostnad 9 1.585 3.431

11.934 29.416 RESULTAT FØR MINORITETSINTR. 30.603 16.615

-76 0 Minoritetsinnteresser 0 0

11.858 29.416 ÅRETS RESULTAT 30.603 16.615

Overføringer og disponering av resultat:

Avgitt konsernbidrag 3.692 3.119

Utbytte 9.400 7.500

Disposisjonsfond 17.511 5.996

Sum disponert 30.603 16.615
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K O N S E R N S T A T S K O G  S FBALANSE  PR.  31.12.98

Beløp i 1 000 kroner

REGNSKAP 1998REGNSKAP 1998

1997 1998 Noter 1998 1997

EIENDELER
OMLØPSMIDLER

33.443 39.256 Kontanter og bankinnskudd 10 19.512 22.597

61.011 52.845 Kortsiktige likviditetsplasseringer 7 52.845 61.011

19.078 38.134 Kundefordringer 5 12.446 13.593

0 0 Fordring konsernselskap 7.994 6.864

23.229 22.069 Andre kortsiktige fordringer 25.378 22.382

9.541 7.189 Varebeholdning 11 3.377 5.412

146.302 159.493 Sum omløpsmidler 121.552 131.859

ANLEGGSMIDLER

3.841 5.862 Aksjer i datterselskaper/tilknyttede selskaper 6, 12 25.580 21.728

6.055 4.207 Aksjer og andeler 12 4.130 6.050

1.157 8.673 Langsiktige fordringer 8.898 1.157

37.546 31.489 Maskiner og inventar 4 12.051 13.617

812 30 Goodwill 4 0 0

18.999 14.719 Bygninger 4 14.719 15.210

70.826 68.726 Skogeiendommer 4 68.726 70.826

5.302 6.044 Tomter  4 0 0

11.298 11.298 Fallrettigheter 4 11.298 11.298

155.836 151.048 Sum anleggsmidler 145.402 139.886

302.138 310.541 Sum eiendeler 266.954 271.745

GJELD OG EGENKAPITAL
KORTSIKTIG GJELD

25.445 13.013 Leverandørgjeld 8.751 23.142

0 0 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 4.804 3.367

24.337 29.550 Skyldig offentlige avgifter, feriepenger m.v. 23.820 22.859

5.022 5.288 Betalbar skatt 9 5.072 5.022

7.500 9.400 Utbytte 9.400 7.500

21.682 21.171 Annen kortsiktig gjeld 11.896 19.266

83.986 78.422 Sum kortsiktig gjeld 63.743 81.156

LANGSIKTIG GJELD

19.927 21.782 Pantelån 0 0

11.980 8.369 Utsatt skatt 9 7.555 11.697

5.901 3.768 Annen Langsiktig Gjeld 1.120 180

37.808 33.919 Sum langsiktig gjeld 8.675 11.877

194 0 Minoritetsinnteresser 0 0

EGENKAPITAL

88.500 88.500 Innskuddskapital 14 88.500 88.500

22.500 22.500 Reservefond 14 22.500 22.500

69.150 87.200 Disposisjonsfond 14 83.536 67.712

180.150 198.200 Sum egenkapital 194.536 178.712

302.138 310.541 Sum gjeld og egenkapital 266.954 271.745
23.343 24.337 Pantstillelser 15

8.938 5.177 Garantiansvar 15 15.890 19.651
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K O N S E R N S T A T S K O G  S F

Beløp i 1 000 kroner

KONTANTSTRØMANALYSEKONTANTSTRØMANALYSE

1997 1998 1998 1997

Likvider tilført/brukt på virksomheten

14.676 31.836 Resultat før skatt 32.188 20.046

- 1.091 - 5.022 Årets betalte skatter - 5.022 - 1.091

11.828 10.825 Årets ordinære avskrivninger 5.620 4.700

0 - 2.730 Grunnleggende regnskapsreform - pensjoner - 2.343 0

1.146 11.748 Gevinst / tap aksjer og andeler 13.248 1.146

- 3.648 - 887 Gevinst / tap salg av anleggsmidler - 1.115 - 3.824

0 - 15.419 Regnskapsmessig gevinst fredning skog - 15.419 0

68 2.352 Endring i varebeholdning 2.035 559

6.433 - 17.896 Endring i fordringer - 2.979 13.845

7.112 - 7.730 Endring i andre tidsavgrensningsposter - 19.363 - 3.844

36.524 7.077 Netto likviditetsendring fra virksomheten 6.850 31.537

Likvider tilført / brukt på investeringer:

- 17.712 - 7.094 Investeringer i varige driftsmidler - 4.948 - 9.209

5.988 8.561 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 3.530 5.565

- 75.519 - 33.031 Investeringer i verdipapirer - 36.118 - 83.836

54.234 29.104 Salg av verdipapirer (salgssum) 29.104 54.234

0 16.490 Erstatning fredning barskog 16.490 0

303 - 7.516 Endring i andre langsiktige investeringer - 7.741 303

- 32.706 6.514 Netto likviditetsendring fra investeringer 317 - 32.943

Likvider tilført / brukt på finansiering:

1.247 4.669 Opptak av gjeld 940 0

- 24.331 - 4.947 Nedbetaling av gjeld 0 - 24.227

0 0 Konsernbidrag - 3.692 - 3.119

- 6.500 - 7.500 Betalt utbytte - 7.500 - 6.500

- 29.584 - 7.778 Netto likviditetsendring fra finansiering - 10.252 - 33.846

- 25.766 5.813 Netto endring i likvider i året - 3.085 - 35.252

59.209 33.443 Likviditetsbeholdning 1.1. 22.597 57.849

33.443 39.256 Likviditetsbeholdning 31.12. 19.512 22.597
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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 tillegg forvaltes bruksrettig-
hetene i statsallmenningene på vegne av rettighets-
haverne. Forvaltningen bygger her på lov om
allmenninger som bestemmer hvordan inntektene
skal fordeles. Statskog SF har også ansvaret for
skogsdrift og eiendomsforvaltning i prestegårds-
skogene som eies av Opplysningsvesenets Fond
(OF). 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 selskap:
• Statskog Natureventyr AS
• Statskog Ressursdata AS
• Pasvik Tømmer AS
• Statskog Miljø og Anlegg AS
• Terra Eiendomsutvikling AS 
• Statskog Naturstein AS
• Steigen Granitt AS

REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskaps-
lovens 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 leveringstids-
punktet eller når den er opptjent. Honorar for
aktivitet som drives for andre offentlige etater føres
brutto som ordinær driftsinntekt. Kostnader relatert
til disse aktivitetene fremkommer under ordinære
driftskostnader. Salg av tomter og andre mindre
eiendomsavståelser er en del av selskapets daglige
drift. Inntektene av denne aktiviteten klassefiseres
som ordinære driftsinntekter.

Eiendeler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt ford-
ringer med forfall senere enn ett år fra regnskaps-
årets slutt klassifiseres som anleggsmidler. Øvrige
eiendeler klassifiseres som omløpsmidler.

Omløpsmidler
Verdipapirer klassifisert som omløpsmidler verd-
settes etter porteføljeprinsippet og er medtatt under
posten kortsiktige likviditetsplasseringer.
Fordringer fastsettes til pålydende med fradrag for

forventet tap. Beholdning av tømmer verdsettes til
laveste av tilvirkningskost og forventet salgspris.
Tilvirkningskost omfatter direkte lønn og direkte
kostnader relatert til tømmerdriften. Øvrige behold-
ninger verdsettes til anskaffelseskost med fradrag
for ukurans.

Anleggsmidler
Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost 
for Statsforetaket og avskrives lineært med utgangs-
punkt i økonomisk levetid. Aksjer er klassifisert
som anleggsmidler da investeringene ansees å være
av langsiktig art. Aksjer er vurdert til kostpris. I de
tilfellene den virkelige verdi er lavere enn kost-
prisen og dette ikke er vurdert som forbigående er
det foretatt nedskrivning.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet inkluderer
betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt/skattefordel er beregnet ut fra midlertidige
forskjeller mellom regnskapsmessige og skatte-
messige balanseverdier samt fremføre underskudd
og effekt av gjennomsnittsligning for skogbruket.

Pensjoner
Pensjonsforpliktelser (direkte finansierte og fonds-
baserte ytelser) er vurdert til nåverdien av de
fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på
balansedagen. Fremtidige pensjonsytelser er
beregnet med utgangspunkt i forventet lønn på
pensjonstidspunktet. Pensjonsmidlene er vurdert til
markedsverdi. Netto pensjonskostnad (brutto
pensjonskostnad - estimert avkastning på pensjons-
midlene) inngår i lønn og andre personalkostnader.
Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av
periodens pensjonsopptjening, rentekostnad 
av pensjonsforpliktelsen og resultatført virkning av
estimatendringer samt avvik mellom faktisk og
forventet avkastning. I balansen vises netto
pensjonsforpliktelse som langsiktig gjeld og verdi
av overfinansiering som langsiktig fordring.

Selskapets tilskuddsplaner er behandlet i henhold
til NRS - standard for pensjonskostnader og årets
pensjonspremie til denne typen ordning er
kostnadsført som lønn og personalkostnader.

Konsolideringsprinsipper
I konsernet inngår kun selskap hvor Statskog SF
eier og kontrollerer mer enn 50% av aksjekapitalen.
Datterselskapene er konsolidert etter oppkjøps-
metoden hvor merverdi utover identifiserbare
eiendeler er klassifisert som goodwill og avskrives
over beregnet levetid. I konsernregnskapet er det

REGNSKAPSPRINSIPPERREGNSKAPSPRINSIPPER
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foretatt eliminering av interne transaksjoner og
interne mellomværende. Minoritetsinteressens
andel er vist som egen post i resultat og balanse. 

Investeringer i tilknyttede selskaper hvor  Statskog
eier eller kontrollerer fra 20 til 50 prosent av akseka-
pitalen, og har betydelig innflytelse samt langsiktig
eierinteresser er behandlet etter egenkapital-
metoden. Etter denne metoden medtas konsernets
andel av det tilknyttede selskapets resultat etter
skatt som ordinær resultatpost. Investeringen inngår
i balansen til kostpris regulert mot konsernets andel
av resultat og mottatt utbytte. 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 bruttometoden.

Utbytte
Utbytte er avsatt i tråd med eiers krav. Dette er
beregnet ut fra 75% av årets resultat begrenset av
gjennomsnittlig egenkapital korrigert for egen-
kapitalandelen av Skogavgiftsfondet, multiplisert
med 3-års effektiv statsobligasjonsrente. (For 1998
lik 5,32%)

Grunneierfondet
Inntekter av grunndisponeringstiltak i statsall-
menninger går inn på eget fond, grunneierfondet.
Fjellovens §12 definerer hva disse midlene kan
benyttes til.

Resultatposter og balanseposter inngår ikke i Statskogs regnskap. Mellomværende med Statskog inngår som
kortsiktig post i Statskogs regnskap.

GRUNNEIERFONDET
Beløp i hele 1.000 kroner

1998 1997

Inngående balanse pr. 01.01. 39.277 34.040 

Inntekter v feste, grus fallretter og salg av grunn etc. 6.847 7.989 

Tildelt Norges Fjellstyresamband - 753 -745

Kostnader til godkjente tiltak - 200

Administrasjon av statsallmenninger - 3.853 -3.066

Renteinntekter 1.668 1.059 

Utgående balanse pr 31.12. 42.986 39.277 

Mellomværende med Statskog - 1.184 4.886 
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NOTE 1 – DRIFTSINNTEKTER

1998 1997

MORSELSKAP

Salgsinntekter 219.195 212.602

Ordinære statstilskudd til skogkultur og veier 6.902 5.139

Offentlige tilskudd 759 2.497

Sum driftsinntekter 226.856 220.238

KONSERN

Salgsinntekter 250.150 243.763

Ordinære statstilskudd til skogkultur og veier 6.902 5.139

Offentlige tilskudd 759 2.497

Sum driftsinntekter 257.811 251.399

Ved avvirkning av tømmer skal det etter gjeldende regler avsettes midler øremerkt til tiltak for ressursregistre-
ring, skogkultur og veger. Bruken av midlene er nærmere definert i «Forskrift om bruk m.v. av skogavgift».
Statskog SF forvalter selv midlene gjennom retningslinjer gitt av Landbruksdepartementet.

NOTE 3 – PENSJONSFORPLIKTELSER

Statskog har med virkning fra 1. mars 1998 endret sin pensjonsordning med en overgang fra Statens
Pensjonskasse til en ordinær kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand Livsforsikring AS for hoveddelen av
sine ansatte. Pensjonsordningen dekker alders-, uføre, ektefelle- og barnepensjon og omfatter 263 ansatte i
morselskapet og totalt 315 ansatte i konsernet inklusive 37 ansatte i det felleskontrollerte selskapet Statskog -
Borregaard Skogsdrift AS hvor Statskog i henhold til aksjonæravtale er forpliktet til å dekke pensjonskostna-
dene (se også note 13). Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. I tillegg har selskapet AFP-
ordning og en tilleggsordning for to grupper ansatte som supplerer ytelsene i selskapets hovedordning. 

Selskapet har med virkning for regnskapsåret 1998 innført NRS standard for regnskapsføring av pensjons-
kostnader. Dette er behandlet som en grunnleggende regnskapsreform og implementeringsvirkningen er be-
lastet egenkapitalen direkte. Sammenligningstallene for 1997 er ikke omarbeidet som en følge av implemente-
ringen. Overgangen til en ordinær pensjonsforsikring representerer en endring  til en fondsbasert ytelsesplan
og medfører som sådan ingen endring i kostnadsførte pensjonskostnader i tidligere perioder. Implement-
eringsvirkningen er derfor i sin helhet bestående av effekten av selskapets tilleggsordninger som ikke har vært

NOTE 2 – SKOGKULTUR/VEGER OG SKOGAVGIFTSFOND

1998 1997

MORSELSKAP OG KONSERN

Kostnader til skogkultur og veger 16.190 14.251

– Mottatt statsbidrag 6.902 5.139

Netto kostnader skogkultur/veger 9.288 9.112

SKOGAVGIFTSFOND

Skogavgiftsfond pr 1/1 21.632 29.374

Mottatt tilskudd/avsatt skogavgiftsfond 3.791 3.210

Benyttet av skogavgiftsfond -10.656 -10.952

Saldo 31.12. 14.767 21.632

NOTER TIL REGNSKAPETNOTER TIL  REGNSKAPET

Beløp i 1 000 kroner
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Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn i beregningen: 
Diskonteringsrente 7,0%

Lønnsregulering 3,0%

G-regulering 3,0%

Pensjonsregulering 2,5%

Forventet avkastning 8,0%

Sansynlighet for uttak AFP 15-30%

Sammensetning av årets pensjonskostnad blir:

Morselskap 1998

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3.302 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 276 

Avkastning på pensjonsmidler -464 

Arbeidsgiveravgift 327 

Netto pensjonskostnad – ytelsesplaner 3.441 

Kostnadsført pensjonspremie tilskuddsplaner 424 

Periodens  pensjonskostnad 3.865 

1998 1997

Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 6.070 5.390 

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 8.693 3.348 

Arbeidsgiveravgift 146 301 

Netto pensjonsforpliktelse/ (overfinasiering) -2.477 2.343

Konsern 1998

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 3.888 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 301 

Avkastning på pensjonsmidler -493 

Arbeidsgiveravgift 369 

Netto pensjonskostnad - ytelsesplaner 4.065 

Kostnadsført pensjonspremie tilskuddsplaner 498 

Periodens  pensjonskostnad 4.563 

1998 1997

Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 7.024 5.755 

Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 9.437 3.348

Arbeidsgiveravgift 164 323 

Netto pensjonsforpliktelse/ (overfinasiering) -2.249 2.730

dekket gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse. Premiefastsettelsen og beregning av verdien av
pensjonsforpliktelsene skjer etter aktuarmessige prinsipper og forutsetninger. 
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NOTE 4 – ANLEGGSMIDLER, ORDINÆRE AVSKRIVNINGER

MORSELSKAP Maskiner og Bygninger Skogeiend. Fallretter Total
inventar tomter

Anskaffelseskost 01.01. 25.264 19.099 70.826 11.298 126.487

Tilgang 4.408 540 0 0 4.948

Avgang 2.483 486 2.100 0 5.069

Akkumulerte avskrivninger 15.138 4.434 0 0 19.572

Bokført verdi pr 31.12. 12.051 14.719 68.726 11.298 106.794

Årets ordinære avskrivninger 5.074 546 5.620

Avskrivningssatser 15-33% 3-5%

Varige driftsmidler – Tilgang og salg siste 5 år

Maskiner og Bygninger Skogeiend. Fallretter Total
inventar tomter

1994 Tilgang 3.514 1.540 5.054

Salg 1.368 5.511 6.879

1995 Tilgang 5.985 3.066 1.028 10.079

Salg 2.531 2.949 5.480

1996 Tilgang 3.620 3.327 6.947

Salg 881 7.363 8.244

1997 Tilgang 9.162 47 9.209

Salg 2.418 2.108 1.039 5.565

1998 Tilgang 4.408 540 4.948

Salg 1.577 925 1.028 3.530

Varige driftsmidler – Tilgang og salg siste 5 år

Goodwill Maskiner og Bygninger Skogeiend. Fallretter Total
inventar tomter

1994 Tilgang 5.573 6.326 11.899

Salg 1.368 5.511 6.879

1995 Tilgang 1.510 11.698 3.832 1.228 18.268

Salg 1.271 2.949 4.220

1996 Tilgang 24.851 3.327 28.178

Salg 1.291 7.363 8.654

1997 Tilgang 22 12.414 176 5.102 17.714

Salg 2.841 2.108 1.039 5.988

1998 Tilgang 5.524 540 1.030 7.094

Salg 3.919 3.414 1.228 8.561

KONSERN Goodwill Maskiner og Bygninger Skogeiend. Fallretter Total
inventar tomter

Anskaffelseskost 01.01. 1.532 58.557 24.779 76.128 11.298 172.294

Tilgang 0 5.524 540 1.030 0 7.094

Avgang 1.382 8.787 6.166 2.300 0 18.635

Akkumulerte avskrivninger 120 23.805 4.434 88 0 28.447

Bokført verdi pr 31.12. 30 31.489 14.719 74.770 11.298 132.306

Årets ordinære avskrivninger 841 9.159 737 88 10.825

Avskrivningssatser 20% 15-33% 3-5% 0-20%
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NOTE 5 – KUNDEFORDRINGER/TAP PÅ FORDRINGER

MORSELSKAP 1998 1997

Kundefordringer 12.696 14.677

Avsetning til tap på fordringer -250 -1.084

Netto bokført verdi kundefordringer 12.446 13.593

Konstaterte tap på fordringer 1.847 81

Innkommet på tidligere avskrevne fordringer -190 -108

Endring av avsetning tap på kundefordringer -834 387

Tap på fordringer 823 360

KONSERN

Kundefordringer 38.434 20.162

Avsetning til tap på fordringer -300 -1.084

Netto bokført verdi kundefordringer 38.134 19.078

Konstaterte tap på fordringer 2.089 87

Innkommet på tidligere avskrevne fordringer -190 -108

Endring av avsetning tap på kundefordringer -784 376

Tap på fordringer 1.115 355

NOTE 6 – TILKNYTTEDE SELSKAP
KONSERN

Selskap Eierandel Andel Bokført verdi
Resultat Konsern

Bio-Varme AS 20 % -361 2.434 

Norsk Laftebygg AS 37 % 0 3.391 

Norwegian Forestry Group AS 20 % -20 37 

Sum -381 5.862 

NOTE 7 – KORTSIKTIGE LIKVIDITETSPLASSERINGER
Statskog SF har i 1997 og 1998 plassert overskuddslikviditet i aksjer, aksjefond og pengemarkedsfond.
Plasseringene omfatter følgende investeringer:

MORSELSKAP OG KONSERN 1998 1997

Aksjer og aksjefond 15.935 25.452

Pengemarkedsfond 36.910 35.559

Sum plasseringer 52.845 61.011

Markedsverdi pr. 31.12. 52.845 63.875
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NOTE 8 – ERSTATNING FREDNING BARSKOG
Ekstraordinære poster utgjør i sin helhet kompensasjon for fredning av barskog. Beløpet reflekterer avtalt
kompensasjon for skogverdien av fredede arealer. Total kompensasjon inkludert avsavnsrenter utgjør 22.490.
Av dette er 6 000 inntektsført i tidligere perioder. Det er foretatt en nedskrivning av den bokførte verdien på
skogen med 1.071 som representerer den fulle bokførte verdi for de fredede arealer.

NOTE 9 – SKATTER

MORSELSKAP 1998 1997

Resultat før skattekostnad 32.188 20.046 

Permanente forskjeller -1.416 -2.704 

Skattefritt oppgjør fredning barskog -21.419 0 

Endring i midlertidige forskjeller 12.450 3.712

Konsernbidrag -3.692 -3.119

Skattepliktig resultat 18.111 17.935

Betalbar skatt 28% 5.071 5.022

Skattekostnad

Betalbar skatt 5.071 5.022 

Justert avsatt tidligere år 0 -554

Endring utsatt skatt -3.486 -1.037

Sum skattekostnad 1.585 3.431

KONSERN

Resultat før skattekostnad 31.836 14.676

Permanente forskjeller -1.700 -3 124

Skattefritt oppgjør fredning barskog -21.419 0

Endring i midlertidige forskjeller 10.495 6.382

Benyttet fremførbart underskudd -328 0

Skattepliktig resultat 18.884 17.934

Betalbar skatt 28% 5.287 5.022

Skattekostnad 1998 1997

Betalbar skatt 5.287 5.022

Justert avsatt tidligere år 0 -493

Endring utsatt skatt -2.847 -1.787

Sum skattekostnad 2.440 2.742

Utsatt skatt
Forskjeller mellom finansregnskap og skatteregnskapet danner grunnlaget for beregningen av utsatt skatt i
balansen. Utsatt skatt er beregnet slik:

Positive/(negative) forskjeller

Kundefordringer -49 -967

Varebeholdning -1.559 -1.000 

Pensjoner 2.478 -2.343

Driftsmidler -9.214 -9.524

Gevinst og tapskonto 207 252

Aksjer -13.154 -677

Skogavgiftsfond 14.767 21.632

Gjennomsnittsligning skog 33.506 32.059

Sum midlertidige forskjeller 26.982 39.432

28% utsatt skatt 7.555 11.041
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Positive/(negative) forskjeller

Kundefordringer -99 -967

Varebeholdning -1.740 -1.440

Pensjoner 2.253 -2.729

Driftsmidler -5.789 -7.763

Skattemessig underskudd til fremføring 0 -328

Avsetninger 1.698 19

Gevinst og tapskonto -1.551 252

Aksjer -13.154 -677

Skogavgiftsfond 14.767 21.632

Gjennomsnittsligning skog 33.506 32.059

Sum midlertidige forskjeller 29.891 40.058

28% utsatt skatt 8.369 11.216

NOTE 10 – BANKINNSKUDD
Av selskapets bankinnskudd er følgende midler bundne:

MORSELSKAP 1998 1997

Skogavgiftsfond 14.767 21.632

Skattetrekk 3.683 3.213

Sum 18.450 24.845

KONSERN

Skogavgiftsfond 14.767 21.632

Skattetrekk 4.096 3.548

Sum 18.863 25.180

NOTE 11 – VAREBEHOLDNINGER

MORSELSKAP 1998 1997

Beholdninger av tømmer 1.323 2.454

Øvrige beholdninger 2.054 2.958

Sum 3.377 5.412

KONSERN

Beholdninger av tømmer 1.323 2.454

Øvrige beholdninger 5.866 7.087

Sum 7.189 9.541
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NOTE 12 – AKSJER

MORSELSKAP
Aksjer i Aksjekapital Antall Sum pål. Kostpris Bokf.verdi

DATTERSELSKAP

Statskog Natureventyr AS 1.500 1.000 1.500 1.500 0

Statskog Ressursdata AS 3.150 3.150 1.000 3.150 3.150

Statskog Naturstein AS 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Statskog Miljø og Anlegg AS 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Terra Eiendomsutvikling AS 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Pasvik Tømmer AS 850 850 850 530 530

TILKNYTTEDE / FELLESKONTROLLERTE SELSKAP

SB Skog AS 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Bio-Varme AS 9.000 30.000 3.000 3.000 3.000

Norsk Laftebygg AS 7.000 25.550 2.555 3.900 3.900

SUM DATTER OG TILKNYTTEDE SELSKAP 25.580

ANDRE AKSJER OG ANDELER

Haltdalen Aktivitetsenter AS 1.535 94 470 470 329

Moelven Industrier AS 463.212 333.080 1.665 2.843 1.258

Norske Moseprodukter AS 2.750 5.500 413 1.500 1.500

Vaset Utbyggingsselskap AS 1.690 65 650 650 650

Sisoflor AS 3.400 644 64 640 64

Troms Treforedling AS 6.016 300 150 150 150

Andre 179

SUM ANDRE 4.130

TOTALT 29.710

KONSERN
Aksjer i Aksjekapital Antall Sum pål. Kostpris Bokf.verdi

TILKNYTTEDE SELSKAP

Bio-Varme AS 9.000 30.000 3.000 3.000 2.434

Norsk Laftebygg AS 7.000 25.550 2.555 3.900 3.391

Norwegian Forestry Group AS 150 300 30 30 37

SUM TILKNYTTEDE SELSKAP 5.862

ANDRE AKSJER OG ANDELER

Haltdalen Aktivitetsenter AS 1.535 94 470 470 329

Moelven Industrier AS 463.212 333.080 1.665 2.843 1.258

Norske Moseprodukter AS 2.750 5.500 413 1.500 1.500

Vaset Utbyggingsselskap AS 1.690 65 10.000 650 650

Sisoflor AS 3.400 644 64 640 64

Troms Treforedling AS 6.016 300 150 150 150

Andre 256

SUM ANDRE 4.207

TOTALT 10.069



26

NOTE 13 – FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET
Statskog SF eier 50 % av Statskog - Borregaard Skogsdrift AS (SB-Skog). Eierandelen er behandlet som en fel-
leskontrollert virksomhet og er inkludert i konsernregnskapet i henhold til bruttometoden. Virksomheten i
selskapet er regulert av egen aksjonæravtale. I følge avtalen skal det fulle resultatet av drift på den enkelte ei-
ers grunn i sin helhet tilfalle grunneier. Denne virksomheten har for Statskog SF medførte et bidrag på 11.900.
Resultatet av SB-Skogs drift for andre er inkludert i konsernet med 50%, totalt 98. Andelen av balansen til SB-
Skog er medtatt i konsernregnskapet med følgende tall:

Konsern 1998

Kontanter og Bankinnskudd 2.531

Fordringer 4.224

Anleggsmidler 560

Sum eiendeler 7.315

Kortsiktig gjeld 6.227

Egenkapital 1.088

Sum gjeld og Egenkapital 7.315

NOTE 14 – EGENKAPITAL

Morselskap Innskudds- Reserve-. Disposisjons- Sum
kapital fond fond Egenkspital

Egenkapital 31.12.97 88.500 22.500 67.712 178.712 

Implementering – pensjoner 0 0 -1.687 -1.687 

Årets resultat 0 0 30.603 30.603 

Avgitt konsernbidrag 0 0 -3.692 -3.692 

Avsatt utbytte 0 0 -9.400 -9.400 

Egenkapital 31.12.98 88.500 22.500 83.536 194.536 

Konsern

Egenkapital 31.12.97 88.500 22.500 69.150 180.150 

Implementering - pensjoner 0 0 -1.966 -1.966 

Årets resultat 0 0 29.416 29.416 

Utbytte 0 0 -9.400 -9.400 

Egenkapital 31.12.98 88.500 22.500 87.200 198.200

Effekter som følge av ny regnskapslov:
Følgende endringer i egenkapitalen til morselskapet vil bli resultat av innføringen av ny regnskapslov. Av en-
dringer i regnskapsprinsippene som ligger i denne loven er regnskapsføringen etter egenkapitalmetoden
fremfor kostmetoden i morselskapet funnet å være den eneste vesentlige endring på inngående balanse.
Følgende oppstilling viser inngående balanse for egenkapitalen i 1999.
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Morselskap  Selskaps- Res. Overkurs- Fond for Annen Sum
kapital fond fond vurd.forskj EK

EK pr 31.12.98 
etter tidligere lov 88.500 22.500 85.536 194.536 

Overf. av res.fond 
til overkursfond -22.500 22.500

Egenkapital 
pr 31.12. 98 etter 
ny oppstill. plan 88.500 - 22.500 -   83.536 194.536 

Innføring av 
EK-metoden for 
Datterselskap, tilknyttede selskap
og felleskonto, virksomheter. 3.664 3.664 

Egenkapital 
pr 01.01. 99 88.500 22.500 3.664 83.536 198.200

NOTE 15 – PANTSTILLELSER, GARANTIANSVAR

MORSELSKAP 1998 1997

Garantiansvar

Ansatte 4.798 7.474

Datterselskap 10.713 10.713

Garantiansvar øvrige 379 1.464

Sum garantiansvar 15.890 19.651

KONSERN

Pantstillelser

Pantsikret gjeld 24.337 23.343

Bokført verdi av pantsatte eiendeler 30.635 27.450

Garantiansvar

Garantier 0 0

Ansatte 4.798 7.474

Garantiansvar øvrige 379 1.464

Sum garantiansvar 5.177 8.938
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K O N S E R N S T A T S K O G  S F

1997 1998 Verdiskaping 1998 1997

251.399 257.811 Totale driftsinntekter 226.856 220.238

-148.691 -140.339 Direkte driftskostnader -124.929 -130.363

102.708 117.472 BRUTTO VERDISKAPNING 101.927 89.875

-11.828 -10.825 Ordinære avskrivninger -5.620 -4.700

-1.501 -13.755 Tap på fordringer/aksjer -14.963 -1.506

89.379 92.892 NETTO VERDISKAPNING 81.344 83.669

0 15.419 Ekstraordinære poster 15.419 0

7.025 6.458 Finansinntekter 6.114 7.161

96.404 114.769 VERDIER TIL FORDELING 102.877 90.830

ANSATTE

73.449 74.868 Brutto lønn og sosiale ytelser 65.488 64.822

LÅNGIVERE / EIERE

1.731 2.214 Renter 289 434

7.500 9.400 Utbytte 9.400 7.500

STAT OG KOMMUNER

9.290 8.271 Skatter og avgifter 6.497 8.959

ANDRE SELSKAPER

76 0 Minoritetsinteresser 0 0

FORETAKET

0 0 Konsernbidrag til datterselskaper 3.692 3.119

4.358 20.016 Tillagt egenkapital 17.511 5.996

96.404 114.769 SUM FORDELT 102.877 90.830

SAMFUNNSREGNSKAPSAMFUNNSREGNSKAP

Beløp i 1 000 kroner
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Det knyttes mange forventninger til
Statskog som grunneier. Statskog må
opptre med troverdighet og legitimitet
overfor ulike interessegrupper, brukere
og lokale myndigheter. Statskog skal
være en samfunnsorientert grunneier
som er åpen for allianser og samarbeid
med andre. 

Tradisjonelt har Statskog vært lever-
andør av råvarer, og har i liten grad
vært utsatt for hard konkurranse. Vår
evne til omstilling er avgjørende for å
lykkes.

Statskogs største utfordring er å
identifisere satsningsområder, rekrut-
tere riktig kompetanse og
gjennomføre investeringer som gir
grunnlag for den nødvendige vekst.

Som nytilsatt Administrerende
direktør i Statskog ser jeg fram til å
arbeide med selskapets spennende
utfordringer sammen med alle
medarbeidere i konsernet.  

Resultat i 1998
Inntektsmessig var 1998 et spesielt år for Statskog.
Driften i konsernet er ikke så flaterende som regn-
skapet kan gi inntrykk av. Vesentlige deler av de bok-
førte merinntekter kommer fra eiendomssalg og
erstatning for barskogvern. Resultatet av den ordinære
driften var i grove trekk på nivå med tidligere år. 

Skogbruket i Statskog har gjennomgått en betyde-
lig rasjonalisering i løpet av 90-årene. I dag driver vi
med marginer som er blant de beste i bransjen.
Korrigert for den sterke kvantumsreduksjon som er
gjennomført de siste årene er årets resultat fra
Forretningsområde Skog det beste som noen gang
er oppnådd. 

All eiendomsutvikling i Sør-Norge skjer i regi av
datterselskapet Terra Eiendomsutvikling AS.
Selskapet var en vesentlig bidragsyter til konsernets
samlede økonomiske resultat i 1998. 

Statskogs satsing på blokkstein førte ikke frem og
avviklingen av denne aktiviteten er belastet årets
regnskap med 2 mill. kr. Statskog har slitt med sin
satsing på jordrensing i 1998. Det blir lagt stor vekt
på å søke etter samarbeidspartnere for videre
utvikling innenfor miljøområdet.

Statskog som grunneier
Grunneierfunksjonen og distriktsapparatet ivaretar
Statskogs grunneierrolle lokalt. Tilstedeværelse er en
forutsetning for å holde tilsyn og drifte eiendom-
mene. Rettighetssikring forutsetter også lokal tilstede-
værelse. Derfor er det et selvstendig mål for Statskog
å ha en grunneierorganisasjon som er desentral. 

Statskog legger vekt på å etablere gode
samarbeidsrelasjoner med kommuner, andre
offentlige myndigheter og private interesser. Hvis
Statskog ikke selv utnytter ressursene i egen regi, er
vi positive til at andre kan nyttiggjøre seg Statskogs
ressurser.

Statskog er rikt på naturressurser, og har en sterk
økonomi. Store deler av Statskogs eiendommer
ligger i næringssvake regioner. Statskog vil aldri
kunne påta seg ansvaret for å erstatte alle de
arbeidsplasser som skogbruket en gang kunne
forsvare. Jeg synes det er viktig å understreke at det
er som grunneier vi kan bidra til lokal nærings-
utvikling. I tillegg til samarbeid med kommunene
vil vi søke kontakt med bl.a. SND og SIVA for å
finne samarbeidsformer som muliggjør lokal
næringsutvilking.

Statskogs konsernledelse, distriktssjefer og grunn-
eierorganisasjon vil i 1999 utarbeide en ny grunn-
eierstrategi. Gjennom dette arbeidet vil det bli
klarlagt hvilken rolle Statskogs grunneierorganisa-
sjon skal ha i lokale næringsutviklingprosjekt.

Natur og friluftsliv
Som grunneier skal Statskog være garantist for
allmennhetens muligheter for jakt- fiske og frilufts-
liv. Utøvere av jakt, fiske og friluftsliv er alltid
velkomne på Statskogs grunn. Med utgangspunkt i
samarbeidsavtalen med Norges jeger- og fisker-
forbund og en tilsvarende avtale med Den Norske

Store utfordringer

ADMINISTRERENDE DIREKTØRADMINISTRERENDE DIREKTØR
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Turistforening (DNT) som er under utforming,
håper jeg at vi utvikler et utstrakt samarbeid på
lokalt nivå, til allmennhetens beste. God dialog og
samarbeid med friluftsfolket er en forutsetning for
å opprettholde dagens enhetlige forvaltnings-
ordninger og tilbud hvor alle har lik adgang til
naturopplevelsene.

Forretningsmessige satsinger
Statskog er på full fart inn nye i markeder med våre
tjenester og produkter. I langt større grad enn
tidligere vil vi utnytte mulighetene utenfor egne
eiendomsgrenser. Vår styrke ligger i selskapets
samlede kompetanse, den gode finansielle situasjon
og kontrollen over egne ressurser. 

Konsernets kommersielle satsinger ivaretas av
Forretningsområde Skog, Forretningsområde
Tjenester og Forretningsområde Miljø og energi.
Selskapets vekst forventes å komme innen disse
områdene.

Skog
Drift og forvaltning av skog er et kjerneområde i
konsernet. Statskog har de siste årene vært gjennom
en helt nødvendig bemanningsreduksjon. Jevnt
fallende realpriser på tømmer medfører at kostnads-
reduksjoner er nødvendig. Vi har erkjent at skog-
ressursene på egne eiendommer er for små til å
opprettholde konkurranseevne, kompetanse og

markedsposisjonen. Det vil i 1999 bli arbeidet for å
videreutvikle virksomheten og samarbeidet med de
etablerte alliansepartnere.

Det er svært tilfredsstillende å se den kultur som
er etablert i Forretningsområde Skog, og i sam-
arbeidet med Borregaard Skoger AS i selskapet SB-
Skog. Holdningen og kompetansen til medarbeid-
erne, og resultatene viser at vi er konkurranse-
dyktige på det åpne marked. Det forventes at en
vesentlig del av veksten i konsernets samlede
virksomhet vil komme i Forretningsområde Skog.

Tjenester
Statskog Kontraktsservice og datterselskapene
Statskog Ressursdata AS og Terra Eiendoms-
utvikling AS vil danne plattformen for Statskogs
videre satsing innen tjenesteområdet. 

I sitt første driftsår har Statskog Kontraktsservice
konsentrert seg om oppbygging av enheten, etabler-
ing av hensiktsmessige rutiner og verktøy for
kontraktshåndtering, samt driften av Statskogs egne
kontrakter i Sør-Norge. Det er lagt stor vekt på å
finne gode og framtidsrettede elektroniske
løsninger  som gjør det mulig å tilby tjenester også
til eksterne oppdragsgivere.

Statskog Ressursdata AS har hatt en betydelig
vekst de siste årene. Også her ligger nøkkelen
til suksess i å knytte til seg den riktige kompetanse,
noe Statskog Ressursdata AS har lykkes med. Jeg

Konsernledelsen, fra venstre: Knut Hoven (informasjonssjef), Asbjørn Mathisen (administrerende direktør), Finn Klungervik 
(direktør skog), Sveinung Aune (personalsjef), Sten-Arthur Sælør (direktør miljø og energi), Terje Madsen (finansdirektør) og 
Terje Negård (direktør tjenester)



32

har stor tillit til at dette datterselskapet vil fortsette
veksten, og vil mestre konkurransen i de nye
markeder det satses på. 

Terra Eiendomsutvikling AS skal utvikle,
markedsføre og omsette arealer til fritids-, bolig- og
næringsformål. Selskapet har med svært gode
resultater i 1998 vist hvilket potensiale som ligger i
eiendomsutvikling, forutsatt riktig kompetanse.
I året som kommer vil det bli arbeidet med å stake
ut kursen for den videre utvikling. 

Miljø og energi
Området naturstein omfatter blokkstein, pukk og

grus, og industrimineraler. Statskogs videre satsing
innenfor naturstein vil bli konsentrert om industri-
mineraler. Vi vil øke innsatsen for å kartlegge
mulige utnyttbare forekomster, gjerne i allianser
med industrielle aktører. Statskog Miljø og anlegg
AS arbeider med å etablere allianser med andre
selskap. Målet er å kunne tilby et bredere spekter av
løsninger for problemeiere. Jeg forventer at nye
spennende allianser vil bli etablert i første halvdel
av 1999.

Statskog har iverksatt utredningsarbeidet som er
nødvendig for å få konsesjon til å bygge ut vann-
kraft i Hattfjelldal kommune. Det er ennå ikke inn-
gått avtaler med andre partnere om eventuell ut-
bygging og drift, men dette forventes å bli avklart i
1999. 

Statskog er medeier i selskapet Bio Varme AS.
Dette selskapet har vist en fin utvikling det siste
året. Som landets største skogeier har Statskog en
strategisk langsiktig interesse i å bidra til å utvikle
bioenergi. 

Statskog var i 1997 initiativtaker til en samling av
flere laftebedrifter. Ambisjonen om å bidra til å
etablere en større og mer slagkraftig enhet som kan
øke sin eksportandel og styrke maskinlaft på det
norske markedet, ser ut til å lykkes. 

Organisering 
Skillet som er innført mellom grunneierorganisasjo-
nen og de forretningsmessige enheter tydeliggjør
Statskogs ulike målsettinger. På den ene siden skal
vi være en samfunnsorientert grunneier, i andre
sammenhenger er vi en kommersiell aktør som
konkurrerer i et åpent marked. Store deler av den
forretningsmessige aktiviteten er organisert som
forretningsmessige enheter, eller i hel eller deleide
datterselskap. Denne utviklingen vil fortsette.

Formålet med denne organiseringen, med klare

ansvarsområder, god kundekontakt og korte
beslutningslinjer, er å være best mulig rustet i
konkurransen om kunder og oppdrag.

Utfordringer og muligheter
Hvordan konsernet skal organiseres i framtiden er
gjenstand for en løpende vurdering. Statskogs
medarbeidere er spredd i ca. 100 av landets
kommuner.  Det sier seg selv at det er en stor
utfordring å bygge en felles kultur og sørge for at
selskapet er organisert for å møte utfordringene
både i markedet, og som lokal grunneier. De sterke
trendene i samfunnet med større enheter, sentralise-
ring og spesialisering påvirker også Statskog. Jeg er
sikker på at økt spesialisering er nødvendig også i
Statskog. Økt samarbeid på tvers av distriktsgrenser
og mellom datterselskap og distriktsaparatet vil bli
utviklingsretningen.

I årene framover kommer vi til å se utstrakt bruk
av prosjektorganisering i Statskog. Medarbeidere
fra ulike deler av organisasjonen vil i perioder
arbeide sammen for å løse konkrete oppgaver, for så
å gå tilbake til sin plass i linjeorganisasjonen. 

Samordning av enkelte oppgaver har fått økt
aktualitet etter at vårt nye IT-system ble etablert.
Dette systemet representerer spennende muligheter
i en organisasjon som Statskog. I tillegg til å knytte
organisasjonen bedre sammen gjør informasjon, og
kommunikasjonsteknologien det mulig å knytte
fagmiljøene sammen på tross av lange avstander. 

Målet er å bidra til en langsiktig verdiskaping for
vår eier og gode tjenester for våre kunder. Statskogs
evne til å utvikle organisasjonen i takt med kravene
fra marked og samfunn vil være avgjørende for
framtiden til selskapet. Det viktigste vilkåret for å
lykkes er motiverte medarbeidere med høy
kompetanse. 

Mitt mål for 1999 er at Statskog skal fremstå med
en tydelig og samfunnsorientert profil som grunn-
eier, og at vi innen forretningsområdene har styrket
konkurranseevnen og lagt grunnlaget for den
nødvendige vekst. 



Etter revisjon av konsernstrategien er
det forretningsmessig mest interes-
sante skogbruket skilt ut fra
Grunneierfunksjonen og organisert i
Forretningsområde Skog. 
1998 ble et meget godt år for forret-
ningsområdet som både nådde de
økonomiske mål og oppfylte de forut-
setninger som var knyttet til registre-
ring av nøkkelbiotoper og innføring av
et kvalitetssikringsprosjekt.
Resultatet ble hele 5,6 mill. kr bedre
enn forutsatt. Dette skyldes i første
rekke høyere tømmerpriser og redu-
serte kostnader med veianlegg. Det var
god avsetning både for skurtømmer og
massevirke. Eksportmarkedet for tre-
last var vanskelig store deler av året,
mens prisene på de viktigste papir-
kvalitetene var gode. 

Forretningsområde Skog har satt
fokus på kvalitetssikring. Dette inne-
bærer at produkter og investeringer
kvalitetssikres samtidig som proses-
sene i verdikjeden rasjonaliseres.
Kvalitetsrutinene vil bli lagt opp etter
en ISO-norm. Arbeidet med kvalitets-
sikringen vil pågå for fullt også i 1999.

Beskrivelse av virksomheten
Virksomheten innenfor forretningsområdet dreier
seg om planlegging, drift og salg av tømmer og
utnytting og utvikling av skogen som fornybar
ressurs. Virksomheten drives etter bedriftsøkono-
miske kriterier utfra målene om effektiv drift og en
tilfredsstillende lønnsomhet. Som for all virksomhet
i Statskog er det imidlertid grunnleggende at aktivi-
teten drives slik at biologisk mangfold bevares og at
man bidrar til en bærekraftig utvikling. I tillegg til
skogbruksvirksomhet på foretakets egne eiendom-
mer har Statskog i flere år hatt ansvaret for virksom-

heten i Opplysningsvesenets Fonds og Forsvarets
skoger.

Organisering og mål
Skogbruk er en av kjerneaktivitetene i Statskog. I
revidert konsernstrategi gjeldende fra 1998 ble det
trukket klare grenser mellom den forretningsdriften
og grunneierfunksjonen. Den forretningsmessig mest
interessante delen av skogbruksvirksomheten ble
skilt ut i Forretningsområde Skog. Det øvrige skog-
bruket ligger til distriktene under grunneierfunksjo-
nen. Forretningsområde Skog består av forretnings-
enhetene Statskog Midt-Norge, Statskog Sølvverket
og SB Skog AS (Statskog Borregaard Skogsdrift AS).
Sistnevnte hadde sitt andre driftsår i 1998. 

For 1998 ble følgende økonomiske mål definert:
resultat 9,0 mill. kr, resultatgrad 11% og en videre-
føring av oppnådd kostnadsutvikling de siste år.
Videre var det en målsetting å fortsette registre-
ringen av nøkkelbiotoper, og det ble forutsatt å sette
i gang et prosjekt for kvalitetssikring.

Måloppnåelse i 1998
Skogbruksvirksomheten hadde en omsetning på
90,2 mill. kr, og gav et resultat på 14,7 mill. kr. Dette
er 5,6 mill. kr mer enn budsjettert, og skyldes i
første rekke høyere tømmerpriser og reduserte kost-
nader med veianlegg. Oppdrag for andre og økte
tilskudd til skogkultur på Østlandet har også
bidratt positivt. Oppnådd resultatgrad ble 16% mot
budsjettert 11%. Både drifts- og administrasjons-
kostnadene ble lavere enn budsjettert.
Mekaniseringsgraden økte fra 41% i 1997 til 54% i
1998. Arbeidet med registrering av nøkkelbiotoper
og kvalitetssikring av virksomheten har gått som
planlagt.

Det ble solgt 148.000 m3 tømmer, 15.000 m3 mindre
enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak at det i
budsjettet var lagt inn et merkvantum i Midt-Norge
som ikke ble drevet. Avvirkningskvantumet var i
1997 og 1996 henholdsvis 159.000 m3 og 151.000 m3.
Kvantumet fordeler seg i grove trekk likt på gran og
furu, mens det kun avvirkes små mengder lauv.
Fordelingen mellom skurtømmer og massevirke er
om lag 60/40.

Et godt år i skogen

FORRETNINGSOMRÅDE SKOGFORRETNINGSOMRÅDE SKOG
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1997 1998
Kvantum (m3) 159.000 148.000
Gran (%) 52 48
Furu (%) 47 51
Lauv (%) 1 1
Skurtømmer (%) 58 59
Massevirke (%) 42 41

Flatehogst stod i 1998 for i overkant av 60 prosent
av kvantumet, og uttaket ved denne hogstformen
var gjennomsnittlig 11 m3/daa. Om lag 25% av
tømmeret tas ut gjennom fjellskoghogst (gjennom-
hogst, gruppe- og småflatehogst med tanke på
naturlig foryngelse). 

1997 1998
Tynning i yngre skog (%) 6 9
Foryngelseshogst (%) 70 62
Fjellskoghogst (%) 23 27
Annet (%) 0 2

Statskogs veivalg for miljøsertifisering
Statskog har inngått avtale med Det Norske Veritas
om miljøsertifisering av den viktigste skogbruks-
virksomheten etter ISO 14001. Levende Skog stand-
ardene er satt som miljømessig prestasjonsnivå. Det
skal videre registreres nøkkelbiotoper på alle skog-
brukseiendommer og utarbeides landskapsplaner
for større eiendommer. Sertifiseringen vil utvikle og
dokumentere de miljømessige sidene ved våre
skogbruksaktiviteter. Forretningsområde Skog skal
være formelt sertifisert innen utgangen av 1999. 

Markedssituasjon
Det var god avsetning både for skurtømmer og
massevirke i fjor. Avvirkningen i Norge gikk ned fra
8,1 mill. m3 i 1997 til 7,6 mill. m3 i 1998. Det ble imid-
lertid importert 2,6 mill. m3 tømmer, en økning på
20% i forhold til året før. Ved årsskiftet 97/98
opplevde vi økt produksjon av trelast i viktige
eksportland, fallende trelastpriser og vi fikk en
relativt sterk prisnedgang for skurtømmer av gran.
Eksportmarkedet var vanskelig store deler av året
med stort tilbud, lave priser og dårlig lønnsomhet
for mange av sagbrukene. Utviklingen bedret seg
mot slutten av året med økt etterspørsel bl.a. fra det
Japanske markedet. Etterspørselen innenlands var
god i første halvår, men avtok utover høsten p.g.a.
renteutviklingen. Gode priser for de viktigste
papirkvalitetene (avis- og magasinpapir) gjorde at
prisene for massevirke var relativt høye gjennom
hele året. 

Skogforvaltning 
og drift...
Spør oss!



Skogbruket og skogindustrien opererer i et konkur-
ranseutsatt internasjonalt marked og er utsatt for
store markedssvingninger. I løpet av de siste 10 år har
vi opplevd en fallende verdi på tømmeret (se figur).

Vi har fra siste årsskifte opplevd en moderat
nedgang i tømmerprismarkedet. Vi opplever imid-
lertid at tømmerprisene er under press, spesielt når
det gjelder massevirke. Når det gjelder priser for
skurtømmer, er det fortsatt en viss usikkerhet
knyttet til utviklingen i trelastbransjen. En del bruk
ser ut til å streve med å oppnå tilstrekkelig
lønnsomhet, og vi forventer at strukturendringene i
bransjen fortsetter. Som andre virkesleverandører er
Statskog også utsatt for sonepriser ved levering av
massevirke til Norske Skog Supply gjennom
ordningen med transportfradrag fra regioner i
Sør-Norge. Dette har gitt en viss avkorting i forhold
til basispris.

Skogkultur, veier og planlegging
I 1998 ble det brukt 5,7 mill. kr til skogkultur. Dette
tilsvarer 10% av verdien av omsatt tømmer, eller 39
kr/m3. 

Til veianlegg er det brukt 3,8 mill. kr. Dette til-
svarer 26 kr/m3, eller 7 % av tømmeromsetningen.
Totalt er det ferdigstilt 11 nyanlegg dette året, 1
bilvei og 10 traktorveier. I tillegg er det foretatt
opprusting av 10 eldre anlegg. 

Det er brukt 1,5 mill. kr. til taksering, nøkkelbioto-
pregistreringer og prognoseberegninger for skoger i
Hedmark og Sølvverket. Oppdraget er utført av
Statskog Ressursdata. Det ble ikke foretatt invester-
inger i større maskiner eller driftsutstyr i 1998.

Videreutvikling av virksomheten
Forretningsområde Skog satte i 1998 fokus på kvali-
tetssikring. Dette innebærer at produkter og
investeringer kvalitetssikres samtidig som proses-
sene i verdikjeden skog rasjonaliseres. Det er satt
kvalitets- og miljømål for alle skoglige tjenester og
produkter. Kunder og oppdragsgivere skal få tjene-
ster og produkter som er kvalitetssikret gjennom
utvikling og dokumentasjon av våre prosedyrer,
opplæring av ansatte og entreprenører og gjennom
god intern og ekstern kommunikasjon. Arbeidet
omfatter sentrale deler av vår virksomhet som
tømmerdrift, virkeslogistikk, skogkultur, veibygg-
ing og veivedlikehold. Kvalitetsrutinene vil bli lagt
opp etter en ISO norm. Arbeidet med kvalitets-
sikringen vil pågå for fullt også i 1999. Målet er flere
og mer fornøyde kunder og oppdragsgivere. 
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Grunneierfunksjonen hadde en total
omsetning i 1998 på ca. 110 mill. kr.
Hele 15,4 mill. kr av årets resultat
skyldes spesielle inntekter i form av
erstatning for barskogvern. Salg av
grunn står for ca. 3 mill. kr. av det
samlede driftsresultatet. Når det gjel-
der ordinær drift, skyldes forbedringen
høyere festeinntekter enn forutsatt.

I 1998 er skillet mellom Statskogs
grunneierfunksjon og de forretnings-
messige aktivitetene i konsernet blitt
klarere. Dette har skjedd ved at deler
av forretningsaktivitetene er skilt ut
fra grunneiers ansvarsområde og orga-
nisert i egne forretningsenheter.

Oppgaver
Det å være en profesjonell, statlig grunneier om-
fatter bl.a. eiendoms- og rettighetssikring, forvalt-
ning og utnyttelse av naturressursene, miljøsikring
av denne ressursutnyttingen, samt ivaretakelse av
allmennhetens interesser knyttet til friluftsliv. 

Statskogs rolle som grunneier kan sies å være tredelt: 
• Tilsynsrollen; sikring av statens eier- og 

rettighetsposisjon til grunnen.
• Forvalterrollen; ivaretakelsen av en bærekraftig 

utnyttelse av statens eiendommer.
• Utviklerrollen; omdisponering av arealer/ 

ressurser med sikte på økt verdiskaping og 
foredling av statsgrunn for å imøtekomme 
samfunnets interesse og behov.

I Statskogs konsernstrategi skilles det mellom 
selskapets rolle som grunneier, og Statskogs forretn-
ingsdrift. I første halvår 1998 ble det opprettet en
stilling som grunneierdirektør i konsernledelsen,
bl.a. for å synliggjøre dette skillet bedre. Med
forankring i konsernstrategien er store deler av de
forretningsmessige aktivitetene skilt ut i egne
forretningsområder.

Grunneierfunksjonen har ansvaret for det skog-
bruket som ikke er overført til de tre selvstendige
forretningsenhetene under Forretningsområde
Skog, SB Skog AS, Statskog Sølvverket og Statskog
Midt-Norge

I tilknytning til utøvelse av utviklerrollen er det
etablert et datterselskap under Statskog, Terra Eien-
domsutvikling AS, som organisatorisk er underlagt
Forretningsområde Tjenester. Dette selskapet har
ansvaret for eiendomsutvikling Sør-Norge.

I 1998 er det brukt ca. 3,6 mill. kr.til å ivareta
grunneieransvaret. Hovedaktivitetene er knyttet til
tilsynsrollen og ivaretakelse av det miljøansvaret
Statskog har som stor grunneier. 

Grunneierinntekter
Statskogs grunneierinntekter kommer fra tomte-
fester, grus/malm, fallerstatninger samt hyttefeltut-
bygging. Totalt var omsetningen ca. 34 mill. kr. i
1998, dvs. på samme nivå som i 1997. 

Bedre service og resultatforbedring har vært
hovedmålsettingene de siste årene. I 1998 ble
Statskog Kontraktservice etablert som egen forretn-
ingsenhet under Forretningsområde Tjenester, med
ansvar for håndtering av festekontraktsmassen på
statens grunn i Sør-Norge. Denne omorganiseringen
forventes å gi resultatforbedring i åra framover. 

Grunneierskogbruk
Ansvaret for det skogbruket som ikke er skilt ut i
Forretningsområde Skog ligger til distriktene under
grunneierfunksjonen. Dette dreier seg om Finnmark,
Troms, Nordland, Trøndelag/Møre, Øst-Norge og
Sør- og Vestlandet. Fra disse distriktene omsettes det
40.000 m3 tømmer som utgjør om lag  20% av den
samlede avvirkningen i Statskog. Nordland alene
stod for 28.000 m3 i 1998.

Grunneierskogbruket hadde i 1998 en omsetning
på 24 mill. kr. Resultatet ble noe bedre enn forutsatt.
Forbedringen skyldes i første rekke etterslep av
offentlige tilskudd både til veier og skogkultur for
aktivitet i 1997, og lavere investeringer i veianlegg.
Merkvantum på 1.600 m3 og oppdrag for andre har
også bidratt positivt. 

I tillegg til skogbruksvirksomhet på Statskogs

Rendyrking av 
grunneierfunksjonen

GRUNNEIERFUNKSJONENGRUNNEIERFUNKSJONEN
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ordinære eiendommer har distriktene under
grunneierfunksjonen også ansvar for å forvalte
skogbruket i statsallmenninger med virkesrett. 

Friluftsliv, jakt, fiske og hytteutleie.
Totalt var omsetningen knyttet til jakt, fiske og
hytteutleie på 21 mill. kr i 1998. Dette representerer
en liten økning sammenliknet med 1997. 

I 1997 ble det registrert en betydelig nedgang i
salg av fiskekort i Nord-Norge. For å få svar på
årsakene til nedgangen og hva som kan gjøres for å
øke interessen igjen har Statskog i 1998 gjennomført
en brukerundersøkelse. Resultatene gir ingen enkle
og entydige svar på hva som bør gjøres, men bedre
informasjon om fisketilbudet, tilbud i tråd med
brukernes ønsker, og bedret tilgjengelighet er noen
av stikkordene.

Viktige virkemidler innen dette området er bedre
markedskommunikasjon, samt utvikling av sam-
arbeidet med brukerorganisasjonene. Som en
oppfølging av dette ble det i april 1998 inngått en
samarbeidsavtale med Norges Jeger og Fisker-
forbund. Avtalen bygger på felles verdigrunnlag og
hva dette betyr i forhold til allmenhetens tilgang til
jakt og fiske på Statskogs arealer. Avtalen beskriver
flere konkrete områder for samarbeid. Det er også
innledet samtaler med Den Norske Turistforening
med sikte på en tilsvarende avtale. 

En viktig målsetting for Statskog er å gjøre
tilbudet innenfor friluftsliv, jakt, fiske og hytteutleie
bedre kjent. Gjennom flere år har Statskog og
Norges Fjellstyresamband (fjellstyrene) samarbeidet
om katalogen «Jakt, fiske og friluftsliv på stats-
grunn» som gir en samlet oversikt over Statskogs og
fjellstyrenes tilbud til allmennheten. 

I 1998 ble Statskogs tilbud innen jakt, fiske og
hytteutleie lagt ut på internett. Internett-
presentasjonen gjør det enklere for brukerne å
skaffe seg oversikt over tilbudet, og lettere å identi-
fisere det tilbudet den enkelte ønsker. Denne
informasjons- og kommunikasjonskanalen vil bli
videreutviklet i tiden framover.

Statskog vil i årene framover satse videre på til-
rettelegging for det enkle friluftslivet og å stimulere
allmennheten til aktiv bruk av utmarka. Hytter på
korttidsutleie med enkel men god standard vil være
en del av dette tilbudet. I 1998 har Statskog hatt 110
hytter over hele landet på korttidsutleie. Drøyt 70
husvær av enkel standard står åpne til gratis bruk
for allmennheten. 

Hyttetur?
www.statskog.no
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Oppdrag for andre
I 1998 har Grunneierfunksjonen hatt ansvaret for
tjenestesalg til Landbruksdepartementet (LD),
Miljøvernmyndighetene (MD), (representert ved
fylkesmennenes miljøvernavdelinger) og Kirke-
utdannings- og forskningsdepartementet (KUF),
samt salg av tjenester til fra distriktsorganisasjonen
til andre eksterne oppdragsgivere 

Målsettingen har vært å opprettholde det eksterne
tjenestesalget på samme nivå som tidligere.
Omsetningen i 1998 ligger ca 3–4 mill. kr lavere enn

de to foregående årene. Måloppnåelsen under
tjenestesalg fra grunneierorganisasjonen må
imidlertid ses i sammenheng med at utviklingen av
det kompetansebaserte tjenestesalget i 1998 ble skilt
ut som eget forretningsområde, og organisert i selv-
stendige forretningsenheter.

Landbruksdepartementet 
De oppgavene Statskog utfører for LD er dels lov-
pålagte og dels ikke lovpålagte oppgaver. 

De lovpålagte oppgavene er hjemlet i enkelte
særlover for særskilte kategorier av eiendommer
som Statskog har hjemmelen til. Disse særlovene er;
Fjelloven, Statsallmenningsloven og Jordsalgsloven.

De ikke lovpålagte oppgavene har sitt grunnlag i
retningslinjer og sektorpolitiske føringer gitt av
ulike departement i stortingsmeldinger og lignende.

Oppgavene Statskog utfører for LD er nærmere
definert i en samarbeidsavtale mellom LD og
Statskog, og oppgaveløsningen finansieres over
egen post i statsbudsjettet. Statskog utfører
oppgavene etter prinsippet om kostnadsdekning.

Miljøvernmyndighetene 
Tjenestesalget til MD, som også bygger på kostnads-
dekningsprinsippet, ble redusert fra vel 10 mill kr i
1997 til 8,7 mill kr i 1998. Denne reduksjonen ble
noe mindre enn forventet, og skyldes i hovedsak en
forsinkelse i ansettelse av operativt personell i
Statens Naturoppsyn (SNO) i Sør-Norge. 

I Sør-Norge vil SNO etterhvert overta ansvaret for
oppsyn i nasjonalparkene som Statskog tidligere har
hatt ansvar for. Statskog, gjennom Fjelltjenesten,
vil fortsatt utføre disse oppgavene i Nord-Norge.

Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet
Forvaltningen av Opplysningsvesenets fonds
(OvF`s) eiendommer (prestegårdseiendommene) på
vegne av KUF, hadde et noe mindre omfang i 1998
enn planlagt. Hovedårsaken til dette er at arbeidet
med kontraktshåndtering ble betydelig lavere enn
forutsatt, bl.a. som følge av at bare en del av plan-
lagt kontraktsregulering ble gjennomført i 1998, i
påvente av ny tomtefestelov. 

Den to-årige avtalen med KUF om forvaltning av
OvF`s skoger og eiendommer løp ut i 1998. KUF
gjennomførte høsten 1998 forhandlinger med flere
interessenter om ny avtale f.o.m. 1999. Ved årsskiftet
var det ikke tatt stilling til hvem som får dette opp-
draget for årene framover, og avtalen for 1997/98
ble derfor prolongert ut 1999. Beslutning om framti-
dig tjenesteleverandør til KUF blir tatt våren 1999.



Prosjekt miljøstyring
Det er et grunnleggende mål for Statskog at all
forvaltning og ressursutnytting er miljømessig for-
svarlig. Innenfor grunneierfunksjonen har arbeidet
med miljømåling og miljøstyring fortsatt i 1998.
Gjennom økt standardisering av rutiner og en syste-
matisk bruk av miljøindikatorer vil Statskog sikre
og dokumentere at foretakets miljømål imøtekom-
mes på en tilfredsstillende måte. Bærekraftig
forvaltning forutsetter at vi har kunnskap om de
ressursene vi forvalter, styrking av kompetansen
innen dette området har høy prioritet.

Med dette som utgangspunkt ble Prosjekt
Miljøstyring satt i gang høsten 1997. Prosjektet skal
sikre miljøhensyn i Statskogs arealforvaltning og
eiendomsdrift. Arbeidet i 1998 har vært knyttet til
fire delprosjekter som setter fokus på vesentlige

miljøutfordringer i Statskogs eiendomsforvaltning. 

De fire delprosjektene er;
• Naturbruksplanlegging i store, sammen-

hengende naturområder på statsgrunn 
• Drift av fjellområder med villrein innenfor 

naturens tålegrenser 
• Bærekraftig innlandsfiskforvaltning 
• Bærekraftig småviltforvaltning 

Statskog Ressursdata AS leder prosjektarbeidet. Det
inngår i Prosjekt Miljøstyring å skaffe innsikt i
miljøstyringsstandarder og arbeid med miljøledelse
i beslektede virksomheter. I 1999 skal det opprettes
en miljøledelsesfunksjon i konsernet og det vil bli
utarbeidet et miljøhandlingsprogram for Statskogs
grunneierfunksjon.
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I 1998 har flere av at de utviklingspro-
sjekt Statskog har arbeidet med i
lengre tid, blitt organisert i egne forret-
ningsenheter. Ved inngangen av året
ble Statskog Kontraktservice etablert,
og 1. juli ble Statskog Ressursdata AS
skilt ut som et eget heleid datter-
selskap. Disse vil sammen med
eiendomsutviklingsselskapet Terra
Eiendomsutvikling AS danne basisen
for Statskogs forretningsvirksomhet
innenfor tjenesteområdet. Statskog har
da et godt fundament for å vokse vi-
dere innenfor aktiviteter som er kom-
petansebaserte og som har forankring i
konsernets egne ressurser.

Forretningområdet Tjenester har ansvaret for å
koordinere konsernets aktiviteter vedrørende
tjenestesalg til Kirke- utdannings- og forskningsde-
partementet (KUF). Det er i siste halvdel av 1998
utarbeidet et tilbud på drift av Opplysningsvesenets
fonds eiendommer knyttet til drift av skogene,
eiendomsforvaltning og i varetakelse av fondets
grunneierinteresser i konkurranse med andre til-
bydere. Beslutning om valg av samarbeidspartner
vil bli avgjort av KUF i begynnelsen av mai 1999.

Statskog Kontraktservice
Statskog Kontraktservice er tillagt ansvar for drift
av festekontraktene tilhørende Statskog SF i Sør- og
Midt-Norge. Enhetens hovedoppgaver er over-
føring av festerett, regulering og innkreving av
festeavgifter, innløsning av festegrunn og ajour-
hold/endring av etablerte festekontrakter.

Målsettingen med etableringen av en sentral
enhet for kontraktshåndtering i Statskog er:
• Økt verdiskapning gjennom effektiviseringstiltak
• Kvalitetsforbedring ved oppbygging av fag

miljø/spisskompetanse
• Merverdi til grunneier gjennom markedsregule

ring av avgifter

• Økt konkurranseevne i forhold til å kunne påta 
seg eksterne oppdrag

Aktivitetene i 1998 har i hovedsak gått ut på
oppbygging av enheten, herunder etablering av hen-
siktsmessige rutiner og verktøy for kontraktshåndte-
ring. Det er lagt stor vekt på å finne gode og fram-
tidsrettede elektroniske løsninger, som foruten å
støtte saksbehandlingen i egen virksomhet, også kan
ivareta distriktenes informasjonsbehov og gjøre det
mulig å tilby løsninger til eksterne oppdragsgivere.

Overføring av oppgaver fra distriktene til
Kontraktservice har skjedd gradvis gjennom året,
og arbeidet har foregått i nært samarbeid med
Statskogs distriktsapparat.

Statskog Kontraktservice tilbyr andre rettighets-
havere tjenester knyttet til sin spesialkompetanse.
Tjenestene omfatter rådgivning og drift av
kontraktsmasser. Statskog Kontraktservice har
spisskompetanse innen relevante juridiske spørsmål
og problemstillinger knyttet til marked og pris.
Tjenestespekteret er i første rekke knyttet til:
• Opprettelse av kontrakter
• Ajourhold og oppbevaring
• Regulering - prisendring
• Fakturerering
• Avvikling av kontrakter

Kontraktservice har også unik kompetanse knyttet
til effektiviseringsprogram og kvalitetssikring innen
sitt område. Kontraktservice har base på Elverum,
og hadde ved utgangen av 1998 seks ansatte.

Terra Eiendomsutvikling AS.
Terra Eiendomsutvikling AS har resultatansvar for
all eiendomsutvikling i Statskog-konsernet i Sør-
Norge. Selskapet skal utvikle, markedsføre og
omsette arealer til fritids-, bolig- og næringsformål. 

Selskapet har hatt et godt år i 1998. Det har vært
lagt vekt på å bygge opp egenkapital ved å utvikle
egen tomteportefølje, samt utvide vårt samarbeid
med partnere. Selskapet har i 1998 utviklet og solgt
flere hytte- og boligprosjekt. Det største prosjektet
det er arbeidet med i løpet av året, har vært et bolig-
prosjekt i Sandnes. Her ble det høsten 1998 inngått
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en rammeavtale med kommunen som gir retnings-
linjer for videre utvikling av prosjektet.

Selskapet har med sin nåværende struktur, på
kort og mellomlang sikt, en god  prosjektportefølje.
Det vil i 1999 bli arbeidet inngående med selskapets
strategi, for å klarlegge vekstmuligheter, eventuelle
nye forretningsområder og allianser.

Statskog Ressursdata AS
Selskapets forretningsidè er å tilby beslutnings-
grunnlag til forvaltere og brukere av eiendom, areal
og naturressurser ved hjelp av innsamling, behand-
ling, analyse og formidling av data. Statskog
Ressursdata AS satser innenfor to virksomhetsom-
råder: skog- og utmarksplanlegging og miljø- og
samfunnsplanlegging. Statskog Ressursdata har si-
den 1994 vokst fra 4-21 medarbeidere, samtlige in-
nenfor fagområder som ligger nært opptil Statskogs
ordinære virksomhetsområder. Selskapet har sitt
hovedkontor i Kongsberg, og avdelinger i Namsos
og Kristiansand. Samlet omsetning i 1998 ble ca
10.mill kr, og et resultat før skatt på ca 0,2 mill. kr.
Eksempler på oppdrag som Statskog Ressursdata
AS har utført i 1998:
• Naturfaglige registreringer i forbindelse med 

sammenbinding av Mauken og Blåtind skyte- og
øvingsfelt i Troms, FBTN.

• Nøkkelbiotopregistreringer på ca 1 mill. dekar 
for Statskog og Opplysningsvesenets Fonds 
skoger m.fl.

• Bistand til Kalkingsplan for Vest-Agder for 
Fylkesmannens Miljøvernavdeling.

• Datakonvertering og testinstallasjoner av 
Linnea, et forvaltningsprogram for skogbruk på 
oppdrag for Statskog, SB-Skog AS og SD 
Cappelen skoger.

• Miljøregistreringer i skog på et forskningspro
sjekt for NISK og LD, 

• Ferdigstilling av skogbruksplaner for ca 700.000 
dekar og nyregistreringer på ca 100.000 dekar 
for Statskog, SB-Skog AS og 
Opplysningsvesenets Fonds skoger.

• Linjetaksering av skog i forbindelse med erstat
ningsberegninger for Statnett SF og Viking 
Cable AS.

• Kulturminnekart i Fyresdal for Norsk 
Bergverksmuseum.

• En rekke temakart, brosjyrer, årsmeldinger 
• Prosjektleder i «Upper Watershed Management 

Project, Sri Lanka» for Node/Asian 
Development Bank.

Et bredt spekter
av tjenester



Statskog Ressursdata AS er medeier i Norwegian
Forestry Group AS. Stifterne er Norskog, Fotokart
AS, Silvinova AS, Det norske Skogselskap og
Statskog SF. Hensikten er å samle norsk kompetanse
innen skog- og naturforvaltning for felles markeds-

føring internasjonalt mot bistandsmarkedet og Øst-
Europa. Selskapet hadde i 1998 flere internasjonale
oppdrag. Flere av disse oppdragene ble utført av
medarbeidere fra Statskog.

44



46

Høy kompetanse, men svak vekst
Forretningsområde miljø og energi ble
opprettet ved inngangen til 1998, og
har sitt utspring i divisjon foredling
som ble startet etter at prosjektavde-
lingen ble avviklet ved årsskiftet
1995/96.

Forretningsområde miljø og energi har
i 1998 ikke nådd målet om å etablere en
tilfredsstillende plattform for betydelig
vekst, selv om noen av aktivitene kan ha
et betydelig potensiale. Manglende mål-
oppnåelse er i første rekke knyttet til at
vi ikke har lykkes med bedriftsoppkjøp
innen steinsektoren, samt svakt resultat
innen jordrensing. 

Historisk tilbakeblikk
Statskogs næringsutvikling i perioden 1993-96 var
nært knyttet til behovet for nedbemanning i skog-
bruket. Behovet for nedbemanning oppstod som
følge av en sterk avvirkningsreduksjon og presset
lønnsomhet i skogbruket. Ny næringssatsing skulle
skape alternativ sysselsetting for overtallige skogs-
abeidere. Etter en bred satsing på næringsutvikling i
perioden 1993-95 erkjente Statskog at det ikke var
formålstjenlig å videreføre en satsing på mange
ulike, små og geografisk spredte prosjekt. 

I 1997 vedtok styret en konsernstrategi som dreiet
satsingen fra næringsutvikling med lokal forankr-
ing, til satsing på noen få forretningsområder som
kunne støttes av Statskogs egne ressurser, enten
disse var knyttet til våre eiendommer eller vår
kompetanse. En del av satsingene ble samlet i
Forretningsområdet miljø og energi. En slik organi-
satorisk samling var også begrunnet i behovet for å
samle og utvikle en forretningsmessig kompetanse i
Statskog.

For noen av satsingene er det etablert egne datter-
selskap som har ansvaret for de forretningsmssige
aktiviteter. Innen andre områder deltar Statskog i
allianser med andre. Noen utviklingsprosjekter er
direkte styrt av forretningsområdet.

Statskog Naturstein AS
Statskog Naturstein AS er et heleid datterselskap i
Statskogkonsernet. Selskapet ble opprettet i 1994.
Den største satsingen i perioden 1994-98 har vært
knyttet til blokksteinmarkedet. Det meste av norsk
blokkstein omsettes på det internasjonale marked.
Markedet er svært lukket og vanskelig for nye aktø-
rer å trenge inn i. Tilgang til ressurser fra egne eien-
dommer ble allerede i 1995 ansett som utilstrekkelig
for å makte introduksjon av nye norske steinsorter
på det internasjonale marked. 

Hovedfokus i arbeidet de to siste årene har derfor
vært søk etter alliansepartnere eller kjøp av stein-
selskap med etablerte distribusjonskanaler. I løpet
av våren 1998 ble det forhandlet om kjøp av en
bedrift som oppfylte Statskogs krav for en offensiv
satsning på blokkstein. Forhandlingene førte ikke
fram, og i mangel av andre alliansepartnere er
Statskogs satsing på blokkstein avviklet. Statskog
Naturstein’s anleggsaktiva ble solgt i 1998.

Samarbeidet med Norsk Hydro om kartlegging
og vurdering av dolomittforekomst i Nordland ble
ferdigstillet i 1998. Den kartlagte dolomittfore-
komsten har høyt volum og er av meget god kvali-
tet. Norsk Hydro besluttet i 1998 inntil videre ikke å
investere i utbygging av forekomsten. Statskog vil
vurdere andre alliansepartnere for utnytting av
denne ressursen. 

Statskogs videre satsing innenfor naturstein vil bli
konsentrert om industrimineraler. Et prioritert
område er karbonater hvor selskapet allerede har
kartlagt store ressurser. 

Statskog Miljø og Anlegg AS
Selskapet Statskog Miljø og Anlegg AS ble etablert i
1995. Selskapet tilbyr problemløsning knyttet til
fjerning eller rensing av forurenset jord. Statskog
Miljø og Anlegg er 100% eid av Statskog SF.
Selskapet fikk ny administrerende direktør i februar
1998.

1998 har vært et meget vanskelig år for Statskog
Miljø og Anlegg. Selskapets økonomiske resultat ble
svakt. Selskapet har hatt en kapasitetsutnyttelse på
sitt jordvaskeanlegg på under 50%. Årsaken til dette
skyldes en svak ordresituasjon ved inngangen til

FORRETNINGSOMRÅDE MILJØ OG ENERGIFORRETNINGSOMRÅDE MILJØ OG ENERGI
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1998 samt gjentatte utsettelser for å få gravetillatelse
for et større renseoppdrag for Oslo kommune. Både
regnskapet for 1997 og årets regnskap er dessuten be-
lastet med flere millioner kroner knyttet til et forsk-
ningsengasjement initiert av selskapets ledelse i 1997. 

Selskapet har i løpet av de siste to år bygget opp
betydelig kompetanse knyttet til håndtering av
ulike typer forurenset jord. Selskapets jordrense-
anlegg har i driftsfasene fungert godt både hva
angår kapasitet og rensegrad. Markedet for miljø-
relaterte tjenester i årene framover vil være sterkt
påvirket av de rammer offentlige myndigheter
fastlegger. 

For å kunne tilby et bredere spekter av løsninger
også for problemeiere som må løse sine foruren-
singsproblemer uten fjerning av masser, arbeider
selskapet med å bygge allianser med andre selskap.
Målet er å kunne tilby mer komplette løsninger på
de problemer forurenset grunn representerer. Det
forventes at nye allianser vil bli etablert i første
halvdel av 1999.

Statskogs vannkraftressurser
Rennende vann representerer en fornybar ressurs
som gir oss mulighet for å produsere ren energi.
Statskog er i dag fallrettighetshaver i store, utbygde
vannkraftanlegg flere steder i landet. Tiden for de
store vannkraftutbygginger i Norge nærmer seg
slutten, men Statskog eier en lang rekke mindre
vassdrag som med dagens teknologi kan være lønn-
somme og miljømessig forsvarlig å bygge ut. 

Samfunnet vil ofte stå overfor valg mellom utbyg-
gingsløsninger som gir mindre energi og lavere
konfliktnivå, eller en videreføring av den eksiste-
rende filosofi om at mest mulig energi skal utnyttes
når utbygging gjennomføres. 

Statskog igangsatte i 1997 en kartlegging av våre
gjenværende vannkraftressurser i Nordland 

og gjennomførte i 1998 en kartlegging av vann-
kraftressursene på Statskogs øvrige eiendommer.
Konklusjonen er at de mest interessante prosjektene
finnes i Nordland. I tillegg til at ressursene er størst
i Nordland er konfliktpotensialet lavest i denne
delen av landet fordi disse vassdragene ligger nær
eksisterende utbygginger.

Statskog ønsker å være deltager i utbygging av
vannkraft som gir rettighetshaver større utbytte enn
kun å avhende fallrettighetene til eksterne utbyg-
gingsinteresser. En utbygging av elvekraftverk er
også i overensstemmelse med Statskogs miljømes-
sige profil.

Naturressurser,
kompetanse 

og nyskaping
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Statskog har satt i gang utredningsarbeidet som
er nødvendig for å få konsesjon til å bygge ut vann-
kraft i Hattfjelldal kommune. Arbeidet som må
utføres før konsesjon eventuelt gis vil ta flere år.
Utbygging vil derfor tidligst kunne starte etter
årtusenskiftet.

Bioenergi
Statskogs satsning på bioenergi er konsentrert i sel-
skapet Bio Varme AS hvor Norske Skogindustrier,
Statoil, Nord-Trøndelag Energiverk, Hedmark
Energiselskap og Statskog har like store eierandeler.
Selskapets formål er å innfase bioenergi i det norske
varmemarkedet på forretningsmessige vilkår. Bio
Varme’s målsetting er å bli en nasjonalt betydnings-
full aktør i denne del av det norske energimarkedet.

Bio Varme har i løpet av selskapets toårige histo-
rie bygget opp en liten, men svært kompetent orga-
nisasjon. Selskapet har allerede besluttet investe-
ringer på 30 mill. for perioden 1998/99. Bio Varme
har i 1998 bygget sitt første biovarmeanlegg. Det er
lokalisert ved Levanger i Nord-Trøndelag, og skal
levere varme til Høgskolen i Nord-Trøndelag’s nye
bygg på Røstad.

Selskapets forutsetninger for vekst er nært knyttet
til de rammebetingelser myndighetene legger for
nye energibærere. Med dagens energipriser er det
ikke mulig å fase inn ny bioenergi uten statlige
investeringstilskudd. Myndighetenes prioritering
av bioenergi de nærmeste to årene vil avgjøre om

tidspunktet for satsing på bioenergi nok en gang
viste seg å være for tidlig.

I tillegg til de direkte forretningsmessige interes-
ser har Statskog, som landets største skogeier, en
strategisk langsiktig interesse i å bidra til å utvikle
bioenergi. 

Norsk Laftebygg AS
Statskog hadde gjennom sitt engasjement i selska-
pet Laftebygg AS på Braskereidfoss, erfart at norske
lafteprodukter var konkurransedyktige på eksport-
markedet. Norske laftebedrifter er imidlertid så små
at det er vanskelig å oppnå og vedlikeholde tilstrek-
kelig profesjonalitet i markedsarbeidet.

Med dette utgangspunktet var Statskog i 1997
initiativtaker til en samling av flere laftebedrifter.
Holdingselskapet Norsk Laftebygg AS ble etablert.
Ambisjonen har vært å bidra til å etablere en større
og mer slagkraftig enhet som kan øke sin eksport-
andel og styrke maskinlaft på det norske markedet. 

Ved utløpet av 1998 har Statskog en eierandel på
37% i holdingselskapet Norsk Laftebygg AS som nå
kontrollerer fire produksjonsselskap, hvorav ett i
Latvia, samt et eiendomsselskap. Oppkjøpene av
Røroshytta AS og Norske Fjellhus AS skjedde i 1998.
En gjennomgang av Røroshytta medførte behov for
en del driftskorreksjoner. De fleste av endringene er
gjennomført i løpet av 1998. I tiden fremover er det
organiseringen av markedsarbeidet som vil bli
underlagt størst oppmerksomhet.
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Statskogs miljøansvar

MILJØ MILJØ

Statskog har forvaltningsansvar for
store naturområder i Norge og hen-
synet til det biologiske mangfold og
naturmiljøet, er grunnleggende for all
virksomhet i Statskog.  

I 1998 er det brukt store ressurser på
å styrke kompetansen og utvikle admi-
nistrative systemer og rutiner som
sikrer høy miljøstandard i virksom-
heten. Skogbruket har videreført arbei-
det som vil ende opp med sertifisering
etter ISO 14001 i 1999. 

Grunneierorganisasjonens miljø-
styringsprosjekt er videreført og
samarbeidet med friluftslivsorganisa-
sjoner er styrket i 1998.  

Verdigrunnlag og formål
I foretakets formål heter det: ”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.”
Statskog har som prinsipp at vi ikke skal overbe-
skatte naturressursene, selv om det på kort sikt går
på bekostning av lønnsomhet og arbeidsplasser.

Ansvaret for en så stor del av den norske natur-
arven er en stor utfordring. Hensynet til naturvern,
friluftsliv, rekreasjonsbehov, balansert ressurs-
utnyttelse, bevaring av biologisk mangfold og en
bærekraftig utvikling er grunnleggende verdier for
all virksomhet i Statskog. Disse verdiene gjenspeiles
i foretakets grunnverdier og gjeldende strategi-
dokumenter.

Skog – en fornybar ressurs
Skogbruk er å høste av en fornybar ressurs.
Skogbruk er også en økonomisk virksomhet som
bidrar til verdiskaping både for skogeier, industri
og for landet. Næringen har lange tradisjoner og har
hatt stor betydning for den økonomiske utviklingen
i Norge. 

Statskogs strategi for forvaltning av skogressurs-

ene skal sikre at vi driver en bærekraftig forvaltning
og utnyttelse av skogen. Hovedtemaene i strategien
er skogproduksjon og verdiskaping, biologisk
mangfold, rekreasjon og friluftsliv, kulturverdier,
arealforvaltning og medvirkning. Gjennom å følge
”Levende Skogs” standarder, registrere nøkkelbio-
toper og foreta miljøsertifisering av skogbruksvirk-
somheten skal vi sikre høy miljøstandard, kompe-
tanse og kvalitet slik at virksomheten beholder
aksept i samfunnet, og vi får solgt våre produkter.

”Levende Skog” prosjektet
Skogbruksnæring, skogindustri, departementer og
frivillige organisasjoner satte i 1995 i gang bransje-
prosjektet ”Levende Skog”. Formålet med prosjektet
har vært å skape norsk og internasjonal tillit til at
råstoffet til skogindustrien i Norge har basis i et
bærekraftig og miljøvennlig norsk skogbruk.
Gjennom utviklingsarbeid, kompetanseoppbygging
og informasjon har det også vært et mål å vise norsk
skogbruks vilje og evne til langsiktig ressursforvalt-
ning. Det å utvikle og trygge arbeidsplasser og
verdiskaping i skogindustri gjennom en styrking av
skogråstoffets posisjon har vært sentralt. Statskog
har deltatt aktivt i ”Levende Skog”.

Prosjektet har konsentrert arbeidet om en grundig
og faglig solid gjennomgang av hvordan skog-
behandling bør utføres, og dernest vurdert et opp-
legg for dokumentasjon. Våren 1998 ble det opp-
nådd enighet om standarder som skal sikre en
skogbehandling som gir et bærekraftig skogbruk
basert på dagens kunnskap. Statskog har besluttet å
tilpasse sitt skogbruk til disse standardene, og vil
gjennomføre kurs for ledere, skogsarbeidere og
entreprenører. ”Levende Skog” ble avsluttet
sommeren 1998.

Registrering av nøkkelbiotoper
Nøkkelbiotoper er områder som er særlig viktige
for bevaring av det biologiske mangfoldet fordi de
inneholder naturtyper, nøkkelelementer eller arter
som er sjeldne i landskapet. Våren 1997 besluttet
Statskog at det skal registreres nøkkelbiotoper på
Statskogs skogeiendommer. Prosjektledelsen



51

forarbeidet ble lagt til Statskog Ressursdata. Ved
utløpet av 1998 er det foretatt registreringer på vel
25% av Statskogs samlede skogareal. Erfaringen
hittil er at nøkkelbiotopene (inkludert restaurerings-
biotoper som på sikt skal utvikle seg til nøkkelbio-
toper) ofte utgjør omkring 2 % av skogarealet.
Nøkkelbiotopprosjektet vil generelt være en viktig
datakilde for den økologiske delen av de landskaps-
planene som i henhold til ”Levende Skogs” standar-
der skal utarbeides for større eiendommer. I disse
planene vil nøkkelbiotopene og restaurerings-
biotopene være sentrale byggesteiner. I 1999 er regi-
streringene planlagt videreført omtrent på samme
aktivitetsnivå som i 1998, med hovedvekten av
feltarbeidet i Trøndelag og på Østlandet. 

Miljøsertifisering av skogbruket
Det pågår en løpende debatt om hvordan skog-
bruket skal sikre bærekraftig drift, og. miljø-
sertifisering framstår som et godt redskap for å
utvikle og dokumentere et bærekraftig skogbruk.
Skogsertifisering er et formelt og frivillig system
som bekrefter at skogbruket i bedriften drives etter
bestemte kriterier. Dermed får allmennheten og
markedet en objektiv dokumentasjon på miljøkvali-
teten ved skogbruket.

Resultatenhetene innenfor Forretningsområde
Skog har inngått avtale med Det Norske Veritas om
sertifisering av skogbruksvirksomheten etter ISO
14001. Standardene for et bærekraftig skogbruk som
ble utviklet i ”Levende Skog” samarbeidet er satt
som miljømessig prestasjonsnivå. Statskog skal også
registrere nøkkelbiotoper på sine skogeiendommer
og utarbeide landskapsplaner for større skogeien-
dommer. Målsettingen er at Forretningsområde
Skog skal være sertifisert innen utgangen av 1999.

Friluftsliv for alle
Det er viktig for Statskog at vårt arbeid bidrar til å
fremme det enkle og naturnære friluftslivet.
Statskog arbeider aktivt for å styrke friluftslivet som
en helse- og trivselsskapende fritidsaktivitet i sam-
funnet. Statskog samarbeider med bl.a. fjellstyrene,
offentlige forvaltningsmyndigheter i fylker og
kommuner og frivillige organisasjoner om tilrette-
legging og informasjon om friluftsliv.

Praktisk friluftslivarbeid knyttes til bl.a. utleie av
hytter, salg av jakt- og fiskekort og opplæring i jakt.
Videre tilrettelegges det med informasjon, merking
og vedlikehold av stier og løyper, natur- og kultur-
stier, bygging av bruer og klopper, rasteplasser,

Det beste i livet 
er gratis...
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fiskebrygger for handicappede og barnefamilier, og
restaurering av kulturminneobjekt. I Nord-Norge er
Statskog Fjelltjenesten ansvarlig for oppsyn på all
statsgrunn. Overfor friluftslivet har Fjelltjenesten
ansvar for veiledning, informasjon, tilrettelegging
og skjøtsel på eiendommene.

Det er et mål for Statskog å bidra til at allmenn-
hetens tilgang til natur og friluftsliv bedres. Vi
ønsker å bidra med  bedre informasjon, tilbud i tråd
med brukernes behov, og enklere og mer tilgjenge-
lige ordninger for jakt- og fiskekort.

Brukerundersøkelse ferskvannsfiske 
For å bedre kunnskapen om brukernes adferd og
behov gjennomførte Statskog en brukerunder-
søkelse blant ferskvannsfiskere i Nordland, Troms
og Finnmark. Undersøkelsen ble utført av Østlands-
forskning høsten 1998. Formålet med undersøkelsen
var å finne mulige årsaker til, og tiltak for å møte
den nedgang i solgte fiskekort vi har registrert i
perioden 1995 til 1997.

Undersøkelsen viser at fiskerne er middels til
godt fornøyd med fisketilbudet. Resultatene for-
øvrig gir grunnlag for følgende vurderinger:
• Kvaliteten på fisket, dvs. mulighetene for fangst 

og kvaliteten på fisken, er betydningsfullt for 
aktiviteten. Nedgangen forbindes med redusert 
kvalitet.

• Tilgjengelighet, tilrettelegging og informasjon 
påvirker graden av aktivitet. Økt tilgjengelighet 
til fiskekort via bensinstasjoner og automater, 
informasjon om Nord-Norge kortet og opp
daterte informative kart kan være virkningsfulle
tiltak. Kursaktiviteter og mer informasjon kan 
bedre interessene. 

• Redusert reisekostnad gjennom pakketilbud 
(”fiskepakke”), der opplærings- og tilrette-  
leggingsbehov ivaretas, kan bedre tilgangen. 
Oppjustering av kvalitet på hyttene, og tilgang 
til båt kan gjøre tilbudet mer etterspurt. 

• Tiltak rettet mot kvinner spesielt kan øke opp
slutningen. Kvinner er overrepresenterte blant 
de som har sluttet å fiske.

Samarbeid med friluftslivets organisasjoner
I april 1998 ble det ingått en samarbeidsavtale med
Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Avtalen
bygger på NJFFs og Statskogs felles verdigrunnlag
og hva dette betyr i forhold til allmennhetens til-
gang til jakt og fiske. Sentralt i avtalen er det felles
arbeidet for å bedre tilgjengeligheten til jakt og fiske
for allmennheten. 

Etter at Statskog Sør- og Vestlandet inngikk en
intensjonsavtale med Stavanger Turistforening i
1997, har Statskogs ledelse tatt initiativ til å inngå en
samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening
(DNT). Samarbeidsavtalen bygger på partenes virk-
somhet innen friluftsliv og naturforvaltning, og
forventes å bli underskrevet i løpet av våren 1999.
Vern om allemannsretten og allmennhetens interes-
ser og tilgang til uberørte naturområder, jakt og
fiske er sentralt i avtalen. Også i dette samarbeidet
er det overordnede målet å øke rekrutteringen til
det enkle friluftslivet.

Prosjekt miljøstyring
Prosjekt miljøstyring ble startet i 1997 og skal sikre
miljøhensyn i Statskogs arealforvaltning og eien-
domsdrift. Statskog Ressursdata AS er gitt i opp-
drag å lede prosjektarbeidet.

Bærekraftig forvaltning forutsetter at vi har kunn-
skap om de ressursene vi forvalter. Vi må ha
ressurskunnskap og fagkompetanse knyttet til bio-
logi og økologi, gjenværende villmarkspregede
områder samt kulturminner. Dette gir Statskog
grunnlag for å drive en naturvennlig nærings-
utvikling og tilrettelegging for friluftsliv på natur-
ens premisser.  

Gjennom økt standardisering av rutiner og en
systematisk bruk av miljøindikatorer vil Statskog
sikre og dokumentere at foretakets miljømål imøte-
kommes på en tilfredsstillende måte. Prosjekt miljø-
styring Består av 4 delprosjekter som setter fokus på
vesentlige miljøutfordringer i Statskogs eiendoms-
forvaltning. Disse er:
• Naturbruksplanlegging i store, sammen

hengende naturområder på statsgrunn (Statskog
Troms)

• Drift av fjellområder med villrein innenfor natu-
rens tålegrenser (Statskog Sør- og Vestlandet) 

• Bærekraftig innlandsfiskforvaltning (Statskog 
Nordland)

• Bærekraftig småviltforvaltning (Statskog 
Finnmark)

Innenfor hvert av prosjekttemaene blir det ut-
arbeidet retningslinjer som skal bidra til å sikre at
biologisk mangfold og en bærekraftig utvikling blir
betryggende ivaretatt i Statskogs 

virksomhet. Verktøyene som utvikles skal hjelpe
organisasjonen til å prioritere de tiltakene som til
enhver tid er viktigst. Dette vil samtidig bidra til
større bevissthet omkring kostnadseffektiv drift. De
rutiner som etableres i delprosjektene skal utformes



slik at de har størst mulig overføringsverdi til den
øvrige del av organisasjonen.  

Miljøvennlig forretningsvirksomhet
En satsing på utnyttelse av skogressursene til energi-
produksjon vil redusere samfunnets avhengighet av
fossile energibærere, og dermed bidra til reduserte
CO2- utslipp. Statskog deltar i en allianse som for to
år siden etablerte selskapet Bio-Varme AS.  Selskapet
har som formål å innfase bioenergi i varmemarkedet
som et miljøvennlig energialternativ. Bio Varme AS
har det siste året inngått flere avtaler om varme-
leveranse.  Et biovarmebasert fjernvarmeanlegg på
Røstad ved Levanger står ferdig og et anlegg i
Kongsvinger er under bygging. Statskog ønsker å
bidra til å utvikle mer miljøvennlige energiformer,
og samtidig etablere lønnsom virksomhet basert på
de fornybare skogressursene. Med dagens energi-
poltikk er innfasing av bioenergi avhengig av offent-
lige tilskudd.

På linje med biomasse representerer det rennende
vannet en fornybar energiressurs. Statskog forvalter
en stor mengde mindre vassdrag som har potensiale
for etablering av mindre elvekraftverk.  Statskog
har i 1998 foretatt en kartlegging av mulighetene for
utbygging av slike kraftverk. De foreløpige analyser
viser at det kan produseres relativt betydelige
mengder miljøvennlig elkraft med svært skån-
somme inngrep i naturen. Potensialet er størst i
Nordland. 

Statskogs datterselskap Statskog Miljø og Anlegg
AS bidrar aktivt til å løse konkrete forurensings-
problemer. Et større jordvaskeanlegg, det eneste i
sitt slag i Norge, er selskapets hovedaktivitet. Selv
om anlegget kan håndtere tungt forurenset jord er
miljørisikoen svært lav, noe som gjenspeiles i at
denne typen anlegg ikke trenger konsesjon.
Satsingen i Statskog Miljø og Anlegg er et eksempel
på Statskogs ambisjon om å kombinere forretnings-
messige engasjement med høy miljøprofil.
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