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STATSKOG I TIDEN
Statskog nådde målene som styret satte for 2007.
Resultatene viser at de ansatte igjen har gjort en fremragende
jobb, i en tid preget av omstilling og nye måter å samhandle
på. Omstillingsprosessen, som ble igangsatt ved årsskiftet
2005/2006, har gitt den ønskede effekten og Statskog 
framstår i dag som et samordnet nasjonalt foretak organisert
i de fire virksomhetsområdene Eiendom, Energi, Skog og
Friluftsliv. Inndelingen i seks geografiske regioner skal 
samtidig sikre nødvendig fokus på lokal og regional tilstede-
værelse og handlekraft. 

Men Statskog skal utvikle seg videre. Et viktig delmål i dette
arbeidet vil være å styrke Statskogs rolle som aktiv og 
attraktiv samarbeidspartner i kommuner og samfunn der 
foretaket er en betydningsfull grunneier. Vi skal legge til 
rette for god involvering av rettighetshavere, brukere og 
interessenter i forvaltning og disponering av utmarks -
ressursene, og forsterke samarbeidet med store brukere og
bruksberettigede, som for eksempel reindrifta.

For mange er Statskog mest kjent som en viktig aktør 
innenfor friluftsliv. Gjennom mange år har vi vært en aktiv 
tilrettelegger for det enkle friluftslivet, og Statskog har et bredt
tilbud av jakt, fiske og hytteutleie til folkelige priser. For at 
tilbudene skal være tilgjengelige for folk flest, ligger alle 
friluftsproduktene ute på nettportalen inatur.no. Der kan 
fiskekort og jaktkort kjøpes og hytter reserveres. Vi gleder oss
samtidig over at samarbeidet med vår søsterorganisasjon i
Sverige om videre utvikling av Inatur har lyktes. I mars 2006
var Inaturs nettsted i Sverige en realitet, og ved årsskiftet var
om lag 1.000 friluftsprodukter profilert på inatur.se

I tillegg til friluftsliv er Statskog også en viktig samfunnsaktør
innenfor energi, skog og eiendom. Utvikling av disse 
ressursene er sannsynligvis våre viktigste bidrag til utvikling i
områder der vi er grunneier. Statskog har som et nasjonalt
foretak den nødvendige kompetansen og kapasiteten for å
kunne være sentral i slike utviklingsprosesser som sett fra 
et lokalt, regionalt eller nasjonalt perspektiv – oppfattes som
positive av samfunnet omkring oss. 

Innen energi samarbeider Statskog i en rekke prosjekter 
med både private grunneiere og andre aktører. Satsingen på
energi er et godt eksempel på hvordan Statskog kan skape
verdier som kan gi aktivitet lokalt. Dette muliggjør også 
investeringer i nye lokale og regionale utviklingsaktiviteter.
Skog har helt siden Statskog ble etablert i 1993 vært en 
viktig bidragsyter til foretakets økonomiske robusthet. For 
viktige industrivirksomheter i regioner der Statskog har skog -
ressurser, er det av stor betydning at de kan forholde seg til
en profesjonell, forutsigbar og langsiktig leverandør av råstoff.
Også når det gjelder annen ressursutvikling, areal utvikling og
disponering av felleskapsgrunn, er godt samarbeid med 
kommuner, rettighetshavere og brukere, næringsliv og
interesse organisasjoner avgjørende. 

Statskog skal bruke sin erfaring og kompetanse til å videre -
utvikle disse samarbeidsarenaene. Statskog vil i dette 
arbeidet være opptatt av en mest mulig helhetlig og forutsigbar
forvaltning av grunn og ressurser, og aktivt bidra til å dempe
konflikter og finne gode løsninger mellom ulike interesser. 

Jeg er sikker på at jeg har alle i Statskog med meg når jeg
sier: – Vi gleder oss til å ta fatt på de nye utfordringene som
ligger foran oss!

Øistein Aagesen

Adm. dir. har ordet
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NØKKELTALLSDEFINISJONER

Egenkapitalrentabilitet Ordinært resultat/gjennomsnittlig egenkapital

Totalkapitalrentabilitet Resultat før rentekostnader/gjennomsnittlig sum eiendeler

Kapitalens omløpshastighet Brutto driftsinntekter/gjennomsnittlig sum eiendeler

Resultatgrad Resultat før rentekostnader/brutto driftsinntekter

Egenkapitalandel Egenkapital pr 31.12./sum eiendeler pr 31.12.
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Egenkapitalrentabilitet

2007 2006 2005 2004 2003
Driftsinntekter 229.608 219.870 237.790 224.481 204.282
Driftsresultat 34.531 - 5.655 25.540 25.800 20.220
Ordinært resultat før skatt 36.623 4.690 34.644 34.623 32.314
Ordinært resultat 34.950 6.983 26.301 27.152 28.329
Årets resultat 34.950 6.983 26.301 15.996 28.329
Egenkapital 31.12. 275.303 253.354 258.317 241.516 231.820
Sum eiendeler 31.12. 363.202 323.052 338.631 305.396 293.537

NØKKELTALL
2007 2006 2005 2004 2003

Egenkapitalrentabilitet % 13,22 2,73 10,52 11,47 12,74
Totalkapitalrentabilitet % 12,41 1,45 10,81 11,61 11,36
Kapitalens omløpshastighet 0,67 0,66 0,74 0,75 0,71
Resultatgrad % 18,55 2,19 14,63 15,49 16,05
Egenkapitalandel 31.12. % 75,80 78,43 76,28 79,08 78,97
Ansatte 31.12. Ant. 152 165 197 187 190
Avvirket tømmer 1.000 m3 133 234 134 147 159
Utbetalt utbytte 1.000 kr 5.200 7.300 8.500 9.500 13.000

Hovedtall – konsern
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Statsgrunn
Statskog SF har 
grunnbokshjemmel til 
ca. 60.000 km2 av
Fastlands-Norge.
Statskog har 
hovedkontor 
i Namsos.
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Opprinnelig statsgrunn – statsallmenningene i Sør-Norge
Eiendommer som har vært i Kongens eie fra gammelt av.
Statsallmenningene i Sør-Norge forvaltes etter fjellovens og
statsallmenningslovens bestemmelser. Det innebærer at
ansvar og rådighet er delt mellom Statskog, fjellstyrene og
allmenningsstyrene. Statskog er grunneier og har ansvar for
disponering av grunn. Fjellstyrene administrerer jakt, fiske 
og bruksrettene etter fjelloven og driver tilretteleggingsarbeid
for allmennheten. Allmenningsstyrene ivaretar bruksrett i
henhold til statsallmenningsloven (virkesrett). Grunneier -
inntektene deles mellom de enkelte fjellstyrene og Grunn eier -
fondet. Inntekter fra skogsdrift tilfaller allmenningsfondene og
Statskog.

Opprinnelig statsgrunn i Nordland og Troms
Eiendommer som har vært i Kongens eie fra gammelt av.
Fjelloven og statsallmenningsloven gjelder ikke for opprinnelig
statsgrunn i Nordland og Troms.

Innkjøpt statsgrunn
Innkjøpt statsgrunn består av ulike eiendommer spredt over
hele landet. Dette er eiendommer som har vært i privat eie og
til ulike tidspunkt er solgt eller overført til staten. Historisk har
denne eiendomskategorien vært underlagt bestemmelser
som avviker fra regulering av andre eiendomskategorier i
foretakets eie. I dag er forvaltningsordningen tilnærmet 
ensartet for opprinnelig statsgrunn i Nordland og Troms og
innkjøpt statsgrunn. På disse eiendommene er det ingen
egen lov som regulerer Statskogs eierrådighet. Det er til dels
gitt felles særbestemmelser om administrasjon og forvaltning
i særlovgivning, for eksempel ved regler om administrasjon
av jakt på statens grunn i viltlovgivningen.

FAKTA OG NØKKELTALL

● Statskog SF ble opprettet i 1993. Statsforetaket er et eget
juridisk selskap

● Statskog eies av staten. Eierskapet utøves av Landbruks-
og matministeren gjennom foretaksmøtet

● Statskog har 152 ansatte pr februar 2008. Hovedkontoret ligger
i Namsos, og virksomheten har lokalkontor over hele landet

● Statskog har grunnbokshjemmel til ca. 60.000 km2 av Norges
fastlandsareal, og eiendommer i om lag 180 av landets
kommuner

HISTORIE
Forvaltningen av statens grunn har hundreårige tradisjoner.
De første forstmestrene ble ansatt i 1857 og i 1860 ble
Statens skovvesen opprettet for å holde tilsyn med statens
eiendommer. Forvaltningen lå som en egen avdeling under
Landbruksdepartementet. I 1957 ble oppgavene med 
forvaltningen av statens skoger og grunn skilt ut fra 
departementet, og videreført gjennom det nyopprettede
Direktoratet for Statens Skoger. Direktoratet fungerte fram til
1. januar 1993. Da ble det omorganisert til statsforetak etter
statsforetaksloven og gitt navnet Statskog SF.

FORMÅL
I stiftelsesdokumentet for Statskog SF datert 18. desember
1992 ble følgende formål for Statskog vedtatt:

Statskog SF har til formål selv, gjennom deltakelse eller i
samarbeid med andre, å forvalte, drive og utvikle statlige
skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser og annen
naturlig tilgrensende virksomhet. Eiendommene skal drives
effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk
resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til
friluftslivet. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare
ressurser skal tas vare på og utvikles videre.
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Statskog SF

VISJON OG HOVEDMÅL
Statskogs visjon
Statskog skal ivareta og utvikle alle verdier på fellesskapets
grunn.

Statskogs hovedmål

● bidra til å oppfylle nasjonale mål for bruk og vern av skog-
og utmarksområdene

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

● øke egen og andres verdiskaping i tilknytning til eiendommene,
samt skape og sikre lønnsomme arbeidsplasser gjennom
rasjonell og forretningsmessig utnyttelse av kompetanse,
kapital og areal

EIENDOMMER
Statskog er landets største grunneier. Eiendommene 
omfatter ca 1/5 av Norges fastlandsareal. Eiendommene
Statskog SF innehar grunnbokshjemmelen til, kan inndeles 
i følgende kategorier:

EIENDOM FRILUFTSLIVSKOGENERGI

Adm. dir.

HK/staber

Statskog SF er organisert i virksomhetsområdene Eiendom, Energi, Skog og Friluftsliv. Hovedkontoret ligger i Namsos.



Styrets årsberetning

Salg av eiendom
Etter stortingsvedtak i 2003 fikk Statskog i oppdrag fra
Landbruks- og matdepartementet å selge ca. 30 eiendommer
på til sammen 30.000 daa. Det arronderingsmessige salget
startet i 2004. Ved utgangen av 2007 var 22 eiendommer på
til sammen 14.000 daa solgt. Resten av eiendommene må
gjennomgås på nytt og vurderes i forhold til arbeidet med
vern av skogarealer.

Vern 
Helt siden opprettelsen av de første nasjonalparkene i Norge
på 1960-tallet, er statens grunn brukt som virkemiddel i 
forbindelse med områdevern. Tidligere fredet også staten
som grunneier områder på eget initiativ – såkalt administrativt
vern.

Det ble ikke vernet noe statlig grunn i 2007. Det ble imidler-
tid gjennomført registreringer i Nordland og Troms som
grunnlag for vurdering av vern. Registreringene omfattet ca.
560.000 daa. Tilsvarende vurderes ca. 120.000 daa for vern
i Trøndelag i løpet av 2008 og begynnelsen av 2009. Hvilke
områder som faktisk blir vernet, avgjøres gjennom verneplan-
prosesser styrt av miljøvernmyndighetene. 

Festetomter 
Statskog SF har om lag 11.000 festekontrakter til bolig- 
og fritids formål, hvorav boligfestekontraktene utgjør knapt
fem prosent. Statskog har også om lag 3.500 feste- og leie-
avtaler til andre formål. 

Om lag halvdelen av feste- og leieavtalene ligger i stats -
allmenning i Sør-Norge. Festeinntektene fra statsallmenningene
deles mellom de lokale fjellstyrene og et eget fond for stats-
allmenningene – Grunneierfondet. De øvrige festeinntektene
utgjør en viktig del av Statskogs grunninntekter. 

I 2007 har Statskog SF gjennomført regulering av leien i
knappe 5000 kontrakter på egen grunn. Om lag 4.000 av
disse er i henhold til kontraktstype regulert i samsvar med
endring i pengeverdi, og resten i samsvar med endring i 
tomteverdi.

EIENDOM
Virksomhetsområde Eiendom representerer Statskogs
grunn eierfunksjon og ivaretar drift og utvikling av foretakets
eiendommer og tilhørende ressurser. Hovedmålet er å bidra
til å oppfylle nasjonale mål for bruk og vern av skog- og
utmarksområdene, samt øke egen og andres verdiskaping 
i tilknytning til eiendommene. Disponeringene skal gi et 
tilfredsstillende økonomisk resultat. Forvaltningen skal skje
innenfor Statskogs miljøprinsipper, og i henhold til nasjonale,
regionale og kommunale planprosesser. 

Organisering
Virksomhetsområdet er organisert slik:

● Seks eiendomsregioner: Troms, Salten, Helgeland, Trøndelag
og Møre, Østlandet og Sør- og Vestlandet

● Fjelltjenesten er Statskogs feltapparat i Nord-Norge

● Enheten Eiendomstjenester ivaretar kontraktsforvaltning 
og store deler av Statskogs tjenestesalg til Opplysnings -
vesenets fond

● Stabsfunksjon som ivaretar fellesoppgaver, administrative
saker, prosjektstyring og arbeidet med geografiske
informasjons systemer

Eiendomsmassen
Statskog er landets største grunneier med grunnboks -
hjemmel til ca. 60.000 km2. Dette tilsvarer vel 1/5 av
Fastlands-Norge. 43 prosent av arealet er statsallmenninger
i Sør-Norge og 37 prosent er vernet etter naturvernloven. Mer
enn 80 prosent av arealet ligger over skoggrensen, slik at kun
15 prosent av eiendommene er skogkledd. Av de skogkledde
eiendommene er kun 1/3 produktiv skog. Det medfører at
store deler av arealet gir begrenset eller ingen økonomisk
avkastning.

Om 2007 
I 2007 har arbeidet med ny organisasjon kommet godt i 
gjenge. Samtidig er forvaltningsoppgavene løst på en god
måte uten at saksbehandlingstiden er økt. 

Statskog har også deltatt som en aktiv og konstruktiv partner
i en rekke prosjekter innenfor eiendomsutvikling i samarbeid
med andre aktører. Regulering og innløsning av feste -
kontrakter har vært en dominerende og prioritert oppgave.

Eiendomsutvikling 
Statskog har arealer som kan egne seg til bolig-/hyttefelt,
næringsvirksomhet og andre formål. Det arbeides aktivt med
å identifisere slike områder. Når foretaket har konferert med
aktuelle rettighetshavere og andre interessenter, og deretter
velger å satse på et område, søkes dette innarbeidet i 
kommunens arealplan. Videre utarbeides reguleringsplaner,
og arbeidet med å finne samarbeidspartnere/kjøpere starter.
Det kan ta fra to til over ti år fra ide til et fullført prosjekt.
Statskog legger derfor vekt på ha flere prosjekter av ulik art
og i forskjellige faser under arbeid. Prosjektene gjennomføres
på flere måter. Noen ganger bygger Statskog ut i egen regi,
andre ganger i samarbeid med andre. I noen prosjekter 
selges arealet eller utbyggingsrettighetene til andre. Til å
drive fram prosjektene benyttes både egne ansatte og 
eksterne fagmiljøer. 

Kjøp og salg av eiendommer 
Parallelt med at Statskog selger eiendommer, ønsker foretaket
også å kjøpe eiendommer når det er arronderingsmessig og
næringsmessig interessant. Statskog kan også være et virke-
middel når politiske myndigheter ønsker å bruke et offentlig
eierskap til å ivareta samfunnsinteresser.

Prisnivået på landbrukseiendommer har økt betydelig de
siste årene. Statskog har lagt inn bud på flere eiendommer,
og et større eiendomskjøp (ca. 5.000 daa) er gjennomført i
2007.
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Prosedyrebeskrivelser, Sjekklister, Verktøykasse og Økonomi-
del. Håndboka skal være en kvalitetssikring av at Statskog
overholder egne miljø- og kvalitetsprinsipper ved felt -
utbygging, samt overholder lover og forskrifter og kundenes
behov.

Geografiske informasjonssystemer i Statskog 
Geografiske Informasjonssystemer (GIS) brukes til data-
fangst, lagring, uttak, analyser og visualisering av stedfestet
informasjon. For Statskog er GIS derfor et viktig verktøy for å
forvalte og utvikle foretakets eiendommer. 

Statskog er medlem i Norge Digitalt, som er et samarbeid
mellom offentlige virksomheter som har ansvar for å fram-
skaffe stedfestet informasjon og/eller er store brukere av slik
informasjon. Dermed har Statskog god tilgang på eiendoms-
informasjon, grunnlagskart og tematiske data som er viktig i
forbindelse med forvaltningen av eiendommene.

I 2007 iverksatte Statskog en nytte- og kostnadsanalyse som
skal gi grunnlag for en sikrere prioritering av aktuelle tiltak og
videre utvikling av GIS i Statskog.

Etter at endringer i tomtefesteloven åpnet for markeds -
regulering av festeavgifter, oppsto det en rekke tvister mellom
festere og bortfestere. Statskog SF er en av landets største
bortfestere, og opplevde et betydelig antall klager på
markeds reguleringene i 2007. Statskog tok reaksjonene fra
festerne på alvor, og tok derfor en ny gjennomgang av 
samtlige takster, utarbeidet av uavhengige takstmenn.
Samtidig gjorde Statskog en ny sammenligning av prisnivået
med andre grunneiere – fordi Statskog ikke skal være pris -
ledende. 

Arbeidet resulterte i at Statskog nedjusterte tomteleien for
drøyt halvparten av de markedsregulerte fritidsfestene i
2007. Tomter som de siste årene hadde hatt mest markant
verdistigning, fikk de største reduksjonene i tomteleie. Den
gjennomsnittlige leien for 2007 ble redusert med 22 prosent. 

I en del tilfeller var det likevel vanskelig å komme til enighet
om ny festeavgift. Statskog så seg derfor i 2007 nødt til 
å begjære skjønn i vel 300 saker. Dette gjelder markeds -
reguleringer fra de tre siste årene.

Høyesterett avsa i september 2007 dom i tre saker hvor tema
var tomtefeste. Statskog SF la etter disse dommene, i tillegg
til tomtefestelovens regler, Høyesteretts prinsipper til grunn
ved forvaltning av festekontraktene.

Regjeringen vedtok i september 2007 en instruks om tomte-
feste for staten. Etter instruksens ordlyd skal fester av bolig-
tomt, som selv bor på tomten, få rett til å innløse tomten til 
“30 ganger opphaveleg normalleige regulert i samsvar med
endringa i pengeverdien”. I Kongelig resolusjon av 12.9.2007
heter det videre: “Dei som ikkje ynskjer innløysing får tilbod
om vidare leige regulert med konsumprisindeks “. Instruksen
er planlagt å gjelde fra 1. juli 2008. Statskog SF har igangsatt
gjennomgang av aktuelle boligfester som forberedelse til
ikrafttredelse av instruksen.

Miljø
Som oppfølging av styrets vedtak om miljøpolicy for hyttefelt-
utbygging, ble det i 2007 laget en håndbok i miljø- og
kvalitets sikring av Statskogs hyttefeltutbygging. Håndboka
består av seks deler: Policydokument, Målsettingsdokument,

Rype (lagopus)
Rypejakt er den mest populære jakta i
Norge, men forvaltningen av rype og
skogsfugl har stort sett vært basert på 
tilfeldig erfaringskunnskap. Nå skal 
forvaltning av rype og skogsfugl ivaretas
gjennom «Rypeforvaltningsprosjektet
2006–2011», til beste for grunneiere,
jegere og andre. Prosjektet er et samar-
beid mellom Statskog og Norskog, med
støtte fra Norges Forskningsråd.

(Foto: Kjartan Trana)



Fossekall (cinclus cinclus) 
Fossekallen ble i 1963 kåret til Norges
nasjonalfugl, og har minst 70 ulike
lokalnavn i Norge. Den karakteristiske
«neiende», svart/hvite fuglen ser du ved
fossestryk, elver og vann året rundt. Du
ser også en stilisert utgave av fuglen i
Statskogs logo.



Eksempler på prosjekter i 2007 der Statskog har samarbeidet
med kraftselskap om realisering av vann- og vindkraft -
prosjekter:

● Krutåga, Hattfjelldal kommune

● Veiski, Sørfold kommune

● Gubbeltåga, Rana kommune

● Smådøla, Lom kommune 

● Norddalselva, Storfjord kommune

● Dittielva, Bardu kommune

● Middøla, Tinn kommune

● Aspevikelva, Narvik kommune

Eksempler på prosjekter i 2007 hvor Statskog har utviklet 
prosjekt i egen regi ut fra grunneierposisjonen til Statskog:

● Kobbryggelva, Bardu kommune

● Mellomdalselva, Tromsø kommune 

● Varheia vindkraftverk, Orkdal kommune

● Mefjell og Trevassheia vindkraftverk, Verran kommune

● Steinheia vindkraftverk, Verran kommune

Forskning
Statskog deltar i flere regionale og nasjonale forsknings -
prosjekt, blant annet for å skaffe kunnskap om rovfugltrekk
over planlagt vindpark på Jæren, økt kunnskap om hvordan
vindkraftturbiner påvirker tamrein – og i arbeidet med 
utvikling av ny produksjonsteknologi for effektiv utnyttelse 
av trevirke i produksjon av biodrivstoff.

ENERGI
Utfordringer og muligheter innenfor fornybar energi produksjon
gjør utvikling av energiressurser til et langsiktig satsings -
område for Statskog. I 2007 ble arbeidet organisert som et eget
virksomhetsområde i Statskog. Hovedmålene i arbeidet er:

● Sikre at Statskogs ressurser blir utviklet

● Sikre markedsmessig andel av verdiskapingen til grunneier

● Øke produksjon av fornybar og miljøvennlig energi

● Styrke Statskog som en aktiv utviklingsaktør

● Langsiktighet og fleksibilitet i forvaltningen av energiverdier

● Bygge kompetanse gjennom direkte involvering i ulike faser
av energiprosjekter

Om 2007
Statskogs aktivitet ligger innenfor vannkraft, vindkraft og 
bioenergi. I 2007 ble det arbeidet med en rekke prosjekter
med utgangspunkt i Statskogs eiendommer, fallretter og
skog ressurser. I prosjektene er det avgjørende at det arbeides
tett sammen med private grunneiere, myndigheter og andre
aktører i energibransjen. 

I 2007 hadde Statskog betydelig aktivitet innen vannkraft. I de
fleste prosjektene tas det sikte på kraftproduksjon uten 
større magasinering eller overføring av vann til andre vass-
drag. Statskog er direkte involvert i prosjektutvikling og som
grunn- og fallrettseier.

Eksempler på prosjekter i 2007 der Statskog i samarbeid
med andre grunneiere har arbeidet med utvikling av fall- og
vindkraftressurser: 

● Gisna, Rennebu kommune 

● Bjuråga, Hemnes kommune 

● Skredelva, Hemnes kommune 

● Kvitfosselva, Narvik kommune 

● Livaselva, Bardu kommune 

● Paraselva, Storfjord kommune 

● Rovvejohka, Storfjord kommune 

● Stigafjell vindpark, Bjerkreim kommune 
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Hogstformene fordeler seg slik (daa):

HOVEDHOGST

Åpen hogst Lukket hogst Tynning

11.239 2.988 1.277

Avvirkningsvolumer 
Det totale avvirkningsvolumet var i alt 132.700 m3 som fordeler
seg slik:

Det årlige avvirkningsvolumet viser en fallende tendens.
Dette skyldes i det vesentlige reduserte skogbruksarealer som
følge av prosesser med vern av skog og salg av eiendommer.

Rotsalg gjelder for det meste småteiger for selvhogst av ved.

Hovedhogst Tynning Sum

Ordinær avvirkning 119.700 7.600 127.300

Rotsalg

Avvirkning og miljø
Kravene i Levende Skog-standarden, bestemmelsene om
hogst over verneskoggrensen og den forholdsvis lave
produksjons evnen i skogene, gjør at en del av hoved -
avvirkningen skjer som lukket hogst (gjennomhogst, plukk-
hogst og småflatehogst). Gjennom denne hogstformen opp-
når man i stor grad å opprettholde et kontinuerlig skogbilde,
samtidig som skogkulturinnsatsen blir forholdsvis liten. 

Det ble i 2007 startet et arbeid med ressursregistreringer i et
tidsmessig format på deler av skogområdene i Midt-Norge.
Dette forventes sluttført i løpet av 1. halvår 2008.

SKOG
Virksomhetsområdet Skog arbeider innen følgende mål og
hovedføringer: Innenfor rammene av bransjestandard for et
bære kraftig skogbruk og Statskogs policy, skal eiendommenes
muligheter for skogproduksjon utnyttes som grunnlag for 
økonomisk verdiskaping, bedriftsøkonomisk resultat og høye
skogverdier.

Dette skal skje ved gjennomføring av lønnsomme enkelttiltak,
i hovedsak med sikte på leveranse av industriråstoff  med
kvalitetene skurtømmer, massevirke og energivirke.

Enkelttiltakene faller i følgende hovedfunksjoner

● Ressursregistrering og -disponering 

● Vegbygging, avvirkning, tømmersalg, vegvedlikehold 
og etablering av foryngelse på hogstarealer

● Annen skogkultur 

● Produkt- og forretningsutvikling 

Organisering
Virksomhetsområdet har en egen driftsorganisasjon på
Helgeland med hovedvekt på skogbruk, og en drifts -
organisasjon i Lyngdal med hovedoppgaver innenfor pynte-
grøntproduksjon og linjerydding. Disse utgjør til sammen om
lag 16 årsverk. Øvrige oppgaver løses gjennom tjenestekjøp,
dels fra andre deler av organisasjonen, men i hovedsak fra
Statskog-Borregaard Skogsdrift AS som er et deleid selskap
sammen med Borregaard Skoger AS (50/50). 

I tillegg til skogsdrift på egne eiendommer tilbyr drifts -
organisasjonen på Helgeland også skogbrukstjenester til
andre skogeiere. Linjerydding foregår som tjenesteyting, i
hovedsak til kraftlinje-eiere. 

Om 2007
Markedspriser på tømmer og de samfunnsmessige ramme-
vilkår for skogbruket var gunstige i 2007. Dette ga grunnlag
for avvirkning i skogområder som i andre situasjoner ville ha
vært mer marginale. 

Avvirkningskostnadene er under press på grunn av mangel
på driftskapasitet og prisstigning på flere innsatsfaktorer.
Arbeidet med å holde kontroll på den langsiktige kostnads -
utviklingen fortsatte i 2007. Dette er nødvendig for å 
kompensere for den underliggende, langsiktige trenden med
fallende virkespriser. I den forbindelse startet Statskog en
omstillingsprosess over tre år i driftsorganisasjonen.
Konkurranse utsetting av store deler av innkjøpsvirksomheten
startet i 2007 og vil bli videreført. Det er videre startet et
arbeid med sikte på riktig prioritering og finansiering av et 
riktig nivå på vedlikehold av vegnettet.

Miljø
Statskog retter seg etter Levende Skog-standarden for et
bærekraftig skogbruk i Norge. Statskog har videre innrettet
seg etter miljøvernmyndighetenes prosess med vern av skog
på eiendommene, en prosess som berører omtrent 15 prosent
av det produktive skogarealet. Vern av skogbruksarealer vil
redusere skogbruksaktiviteten på eiendommene, men de
økonomiske konsekvensene for skogbruket som følge av
denne prosessen er foreløpig uavklarte.



Tømmerpriser
Prisen på skurtømmer viste en betydelig økning i løpet av
året, mens økningen på massevirke var mindre. Oppnådd 
virkespris var i gjennomsnitt kr 390 pr m3, en økning på kr 71
pr m3 fra 2006. Utsiktene for 2008 er usikre, men priser i 
1. kvartal gir forventninger om en fallende tendens. 

Driftskostnader
Avvirkningskostnadene (hogst og transport av tømmer fra
skogen til leveringssted) utgjør ca. 50 prosent av kostnads -
bildet i skogbruket. Avvirkningskostnadene viste en fallende
tendens fram til 2003. Kostnadene var deretter uendret i en
treårsperiode, men har de to siste årene vært økende.
Økningen var på fire prosent fra 2006. Dette skyldes i det
vesentlige økt etterspørsel i entreprenørmarkedet og større
andel avvirkning i vanskelige driftsområder. Kostnadene til
skog kultur og veger utgjorde kr 44 pr m3. Dette er en økning
på fem prosent fra 2006.

Pyntegrønt
Aktiviteten omfatter produksjon og omsetning av forskjellige
kvaliteter bar, og foregår med utgangspunkt i Lyngdal 
kommune i Vest-Agder. Pyntegrønt er en spesiell utfordring
på grunn av andre krav til kompetanse, teknikker og markeds-
kontakter enn de øvrige aktivitetene i virksomhetsområdet.
Omsetningen viser et stabilt nivå på i underkant av kr 1,5 mill.

Forretningsutvikling
Arbeidet har vært knyttet til utvikling av leveranse av 
energiråstoff  fra skogen. Dette skjer i grensesnittet mellom
virksomhetsområdene Energi og Skog.

Storfugl (tetrao urogallus)
Storfugl er den største arten i hønsefugl-
familien. Hannen – tiur  – kan bli bort-
imot 90 cm lang og veie opptil seks kilo.
Hunnen – røy – blir drøyt 60 cm lang og
2–2,5 kg. For mange jegere er storfugl
den ultimate jaktopplevelsen. Statskog
har en rekke gode storfugl terreng. Dette
er i typisk bar- og blandingsskog og 
gjerne eldre og relativt tett barskog. 

(Foto: Steinar Johansen)
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FRILUFTSLIV
Virksomhetsområdet Friluftsliv har ansvar for forvaltning, drift
og produktutvikling innen storviltjakt, småviltjakt, fiske og
utleie av husvære. I tillegg kommer koordinering og opp -
følging av Statskogs tilrettelegging for det øvrige friluftslivet.
Arbeidet foregår i nært samspill med Statskog Fjelltjenesten,
virksomhets området Eiendom og regionansvarlige i Statskog.

Statskog har som et hovedmål å legge til rette for jakt, fiske
og annet friluftsliv innenfor naturens tålegrenser, og med 
barn og ungdom som prioritert målgruppe. Grunnlaget for
satsingen er Statskogs tradisjoner, langsiktige føringer og
egen handlingsplan for friluftsliv, som skal revideres i 2008. 
I statsallmenningene forvaltes jakt og fiske av fjellstyrene,
mens Statskog og fjellstyrene samarbeider om tilrettelegging
for friluftsliv.

Om 2007
Storviltjakttilbudet var volummessig omtrent som året før,
med unntak av villreinjakta i Njardarheim som ble om lag 
halvert på grunn av redusert stamme. Fellingsresultatet for
elg og hjort ble også redusert mot foregående år. Småviltjakta
i Nord-Norge ga bedre resultat enn i 2006, med unntak av
Indre Troms. 

Sommeren 2007 lanserte Statskog sitt Norgeskort for fiske.
Kortet gir adgang til fiske med stang eller håndsnøre i de fleste
vann og vassdrag på statsgrunn, unntatt statsallmenningene.
Norgeskortet er godt mottatt. Våre kunder har så langt satt
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Produkt Enhet 2007 2006 2005 2004 2003

Elg Felte dyr 792 795 1.576 1.434 1.501

Hjort Felte dyr 35 40 30 30 34

Villrein Felte dyr 70 127 107 70 131

Småvilt Solgte kort 10.307 10.781 17.820 18.072 15.599

Fiske Solgte kort 19.260 20.213 20.606 19.686 18.332

Hytteutleie Utleiedøgn 4.476 5.834 6.470 6.460 6.695

Nettstedet inatur.no er en viktig plattform for informasjon om og salg av Statskogs
tilbud. I 2007 ble eksempelvis hvert andre småviltjaktkort og tre av fire hyttedøgn
solgt gjennom Inatur.

Tinkeliheia barnehage i Fauske koste seg da Statskog inviterte dem på isfiskedag på Vallvatnet.(Foto: Hanne Etnestad)

Fram til og med 1. halvår 2006 omfatter tallene også Finnmark



stor pris på en slik lettere tilgang til fiske i flere vann og vass-
drag. De siste årene er det lagt vekt på å synliggjøre
Statskogs friluftslivstilbud, samt stimulere til at enda flere
benytter tilbudene. Etableringen av nettstedet inatur.no har
vært en viktig satsing. I 2007 ble også servicetelefonen
Friluftstorget etablert i Statskog – for å gi brukerne av
Statskogs tilbud enda bedre service og veiledning.

Også i 2007 har Statskog gjennomført en rekke samarbeids-
prosjekt; gjennom friluftsdager, produksjon av turkart, brosjyrer,
anlegg og støtte til lokale aktiviseringstiltak. 

Det store rypeforvaltningsprosjektet går videre med Statskog
i en sentral rolle. I fjor ble det blant annet gjort uttesting av
refugeområder (et “tilfluktssted” i jaktområdene der rypa ikke
blir utsatt for jakt) i prosjektet.

Færre nye fysiske anlegg
Statskog har i mange år etablert fysiske anlegg i sitt frilufts-
livsarbeid. Dette krever årlig betydelige ressurser for å ivareta
sikkerhet og kvalitet på anleggene. De senere årene er det
etablert færre anlegg. Nye fysiske anlegg etableres 
fortrinnsvis nært befolkningssentra.

Statskog økte, og vil fortsatt øke, innsatsen på å synliggjøre
tilbudene, samt stimulere til friluftsaktivitet. Å planlegge og
gjennomføre tiltak i samarbeid med andre aktører er en viktig
del av dette arbeidet.

Inntektsutvikling i mill. kr (utenom statsallmenninger):

Produkt 2007 2006 2005 2004 2003

Storvilt 7,6 8,4 11,4 10,7 10,8

Småvilt 6,1 6,0 8,2 7,9 6,5

Fiske 4,3 4,9 5,8 5,4 4,8

Hytteutleie 4,8 4,7 4,6 4,7 4,3

Annet 1,7 1,1

Sum 24,5 25,1 30,0 28,8 26,4

“Annet” gjelder håndtering av tilskudd til rypeforvaltningsprosjektet, der tilsvarende
sum betales videre fra Statskog til respektive parter.

Røyskatt (mustela erminea)
Røyskattens hvite vinterpels blir kalt
hermelin og var fra gammelt av en 
ettertraktet pelsvare. Både konger og
fyrster ønsket den hvite vinterpelsen til
røyskatten til kroningskappene sine. En av
grunnene til at pelsen er så ettertraktet,
er at den er svært tett. En kvadratcenti-
meter pels inneholder rundt 20.000 hår.
I Norge holder røyskatten gjerne til i
fjæresteiner langs kysten, i fjellet og i
mange andre strøk. Om man får et glimt
av en slik er man heldig, de beveger seg
nemlig veldig raskt. Røyskatten blir 18
til 32 cm lang og 9 til 14 cm høy.

(Foto: Kjartan Trana)
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FORRETNINGSVIRKSOMHET
Et av Statskogs hovedmål er å bidra til egen og andres verdi-
skaping med utgangpunkt i alle ressurser på eiendommene.
Foretaket skal bidra til at ressursene utnyttes til beste for 
fellesskapet og eier. En stor del av verdiskapingen og
forretnings utviklingen foregår i egne selskap, og gjerne i sam-
arbeid med andre. Statskog har eierandeler i virksomheter
som er i ulike modningsfaser med hensyn til verdiskaping.

Her er et utvalg:
Statskog-Borregaard Skogsdrift AS (SB Skog)
Selskapet ble etablert i samarbeid med Borregaard skoger AS
i 1996. Statskog og Borregaard skoger eier 50 prosent hver.
Selskapet er en av landets mest effektive og profesjonelle
skogsentreprenører, med skogbruk og virkesforsyning som
kjernevirksomhet. Som stor skogeier er Statskog opptatt av
lave avvirkningskostnader, slik at det er mulig å utnytte 
skog ressursene med gode resultater. SB Skog bidrar til 
konkurranse mellom tilbydere av skogsentreprenørtjenester i
markedet i Norge og Norden. Dette er et viktig bidrag til å
holde kostnadene lave.

Inatur Norge AS og Inatur Nordic AS
Inatur Norge AS er et resultat av et langsiktig arbeid sammen
med Norges fjellstyresamband, Norges jeger- og fisker -
forbund og Norges skogeierforbund. I 2006 kom også Norske
lakseelver inn på eiersiden. Nettstedet inatur.no har etablert
seg som Norges ledende nettsted og salgskanal for småvilt-
og storviltjakt, fiskekort og hytteutleie. Inatur er et viktig 
verktøy for at Statskog og andre grunneiere skal kunne 
utnytte jakt- og fiskeressursene på sine eiendommer.

Inatur Nordic AS er et samarbeid mellom svenske Sveaskog
og Statskog. Selskapet arbeider med å styrke merkevaren,
konseptet og teknologien bak Inatur. Selskapet sørger for 
teknologiutvikling og kostnadseffektiv drift av de nasjonale
nettstedene inatur.no og inatur.se. Sistnevnte nettsted ble
lansert i 2007.

Bio Varme AS
Selskapet prosjekterer, bygger, eier og driver varmesentraler
og fjernvarmenett i Norge. Statskog har engasjert seg i 
selskapet for å bidra til økt bruk av biomasse til energiformål
i Norge. De øvrige eierne er større regionale energiselskaper.

NÆRINGSUTVIKLING
Som grunneier skal Statskog være en pådriver for å utvikle
ressursene på fellesskapets grunn. Dette er Statskogs 
viktigste bidrag til samfunns- og næringsutvikling. I tillegg
skal Statskog bidra i tilrettelegging for lokal næringsutvikling i
områder hvor vi er stor grunneier, også om utviklingen ikke
omfatter egne grunnressurser. 

Statskog inviteres ofte til samarbeid og dialog av regionale og
lokale myndigheter, næringsutøvere, interesseorganisasjoner
og andre grunneiere. I slike prosjekt har Statskog flere virke-
midler:

● Tilgang til Statskogs ressurser, kompetanse og nettverk

● Samarbeidsarena for grunneiere og næringsinteresser

● Eierandeler i virksomheter 

● Støtte til næringsutviklingsprosjekter

Blant aktiviteter i 2007 kan blant annet nevnes: 

● Eierandel i Blånisselandet og Myrefjell eiendom i Målselv

● Initiativtaker og medspiller bak alpin- og hyttesenteret
Sulitjelma fjellandsby

● Eierandel i Halti nasjonalpark- og kvenkultursenter

● Eierandel og styreverv i Polaris Water AS i Rognan

● Etablering av Energiflis AS på Fauske

● Støtte til Ormhaug gård på Røros – en reiselivssatsing med
utgangpunkt i gårdsbruk, seter og hundekjøring 

Statskog mener samarbeid er nøkkelen til å lykkes med
næringsutvikling. De siste årene har Statskog gått inn med
midler gjennom samarbeidsavtaler med Nordland og Troms
fylkeskommuner, med næringsutvikling som et av de viktigste
satsingsområdene. 



Fredskorpset
Statskog utvekslet i 2006 og inn i 2007 fagfolk med samar -
beidende organisasjoner i Uganda, innenfor rammen av en
samarbeidsavtale med Fredskorpset. Erfaringene med første
runde av utveksling var gode. Forutsetningen er at partene
finner gode og relevante arbeidssteder og arbeidsoppgaver,
der språkbarrierer ikke vanskeliggjør et nyttig opphold for
både deltakere og organisasjoner. Fra ugandisk side er det
signalisert et ønske om ny utveksling. 

TJENESTESALG
Statskog hadde med seg en oppgaveportefølje fra andre
departement og oppdragsgivere da foretaket ble etablert i
1993. De fleste av oppdragsgiverne er fortsatt kunder av
Statskog. I noen tilfeller er oppdragene konkurranseutsatt
(Opplysningsvesenets fond), i andre tilfeller er det bygget 
opp egne, operative organisasjoner (Miljøvernmyndighetene/
Statens naturoppsyn). 

Fortsatt tjenestesalg forutsetter at Statskog er – og oppfattes
som – en profesjonell og konkurransedyktig aktør og
tjeneste leverandør. Tjenestesalget gir et viktig bidrag til at
Statskog kan opprettholde spisskompetanse innenfor sine
kjerneområder.

Landbruks- og matdepartementet
I 2007 inngikk Statskog en ny avtale med Landbruks- og mat-
departementet om tjenesteyting vedrørende samfunns -
oppgaver. Oppdraget omfatter dels lovpålagte og dels ikke
lovpålagte oppgaver og omfatter i henhold til den nye avtalen
leveranser på følgende områder:

● Skogbruk i statsallmenninger

● Ikke inntektsgivende grunneieroppgaver

● Oppgaver knyttet til prosjektet Statens kulturhistoriske 
eiendommer

● Offentlig myndighetsutøvelse i medhold av delegert 
myndighet under fjelloven og statsallmenningsloven

● Tilrettelegging for friluftsliv på statens grunn

● Grunneieroppsyn på statens grunn

Totalt hadde oppdraget en ramme på 14,7 millioner kroner i
2007.

INTERNASJONALT INSTITUSJONSSAMARBEID
The Norwegian Forestry Group (NFG)
NFG er en paraplyorganisasjon med medlemmer fra norske
skogbruksorganisasjoner som ønsker å markedsføre sine 
tjenester i u-land. Medlemmer av NFG er engasjert i en rekke
land i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Statskog er medeier i
organisasjonen, og har som ambisjon å øke sin eierandel til
over ti prosent i 2008.

Statskog har i 2007 vært engasjert i institusjonssamarbeid i
tre land:

Uganda
2007 var i utgangspunktet det siste året i en treårig avtale om
institusjonssamarbeid mellom The National Forestry
Authority (NFA) i Uganda og Statskog. Samarbeidet ble i
2007 hemmet av interne problemer i Uganda. Problemene i
Uganda synes ved årets slutt å være løst, slik at prosjektet
kan videreføres. NFA har utarbeidet et forslag til et nytt 
fireårig program med intensjon om å fortsette institusjons -
samarbeidet.

I 2007 ble det levert tjenester for ca. 0,75 millioner kroner mot
planlagt ca. to millioner kroner.

Makedonia
Statskog har bistått med implementering av den strategiske
planen i et prosjekt ledet av PE Macedonian Forests (PEMF).
Arbeidet startet i 2004. Arbeidet skulle vært ferdigstilt i 2007,
men på grunn av manglende avklaringer internt i PEMF, er
det søkt om utsettelse. 

Arbeidet er finansiert med en bevilgning på 973.000 kroner
fra Utenriksdepartementet. 

Serbia 
Statskog deltar i et NFG-prosjekt i Serbia. Prosjektet er inne
i sitt fjerde år. Statskog deltar i et delprosjekt som skal bidra
til innføring av miljøstandarder i serbisk skogbruk. 

Prosjektet har en ramme på 1,3 millioner kroner, og er 
finansiert av Utenriksdepartementet.
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Ekorn (sciuridae)
Ekornfamilien omfatter rundt 200 arter.
I Norge er det arten rødt ekorn som 
er utbredt. Det vitenskapelige navnet 
kommer fra greske skia (skygge) og oura
(hale) – altså hale som kaster skygge.
Ikke så rart. Den pelskledde halen er
nesten like lang som ekornets kropp.
Froland kommune i Aust-Agder har
ekornet i sitt kommunevåpen.

(Foto: Kjartan Trana)
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Norske Reindriftsamers Landsforbund 
Statskog har gjennom flere år hatt en samarbeidsavtale 
med Norske Reindriftssamers Landsforbund. I 2007 er sam-
arbeidet utviklet videre, blant annet gjennom etableringen 
av en sentral reindriftskontakt i Statskog, som vil ha som 
oppgave å videreutvikle samarbeidet med reindriftsnæringa
sammen med Statskog regionalt og lokalt. 

Den Norske Turistforening/Norges fjellstyresamband
Den Norske Turistforening, Norges fjellstyresamband og
Statskog har en samarbeidsavtale. Tema i 2007 var blant
annet rekruttering av barn og unge til friluftsliv, festeavgifter
på statsgrunn, Samerettsutvalg II, evaluering av samarbeids-
avtalen samt næringsutvikling og økt verdiskaping i fjell -
bygdene.

Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune og Statskog inngikk i 2005 en 
treårig partnerskapsavtale gjeldende fra 2006.

Partnerskapsavtalen skisserer følgende samarbeidsområder:

● Ressursforvaltning med tanke på å sikre viktige områder for
næring og friluftsliv

● Natur- og kulturbasert næringsutvikling

● Friluftsliv og folkehelse

Næringsutvikling
Gjennom partnerskapsavtalen bidrar Statskog med tre millioner
kroner til næringsutvikling i avtaleperioden. Samarbeidet 
kalles Statskogordningen og gjelder for de kommuner der
Statskog er stor grunneier. 

I 2007 ble det innvilget 847.000 kroner til 15 ulike nærings -
utviklingsprosjekt i Nordland.

Statens naturoppsyn 
Statskog SF har en avtale med Statens naturoppsyn om å
drive oppsyn og skjøtsel i nasjonalparker og naturreservat.
Avtalen, som utgjør om lag fem årsverk, omfatter også rovdyr-
registreringer. 

Opplysningsvesenets fond 
Statskog forvalter eiendommer og om lag 9.000 feste -
kontrakter over hele landet på vegne av Opplysningsvesenets
fond (Ovf). Forvaltning og drift skal skje innenfor de retnings-
linjer som gjelder for Ovf. Det er et viktig mål å generere
løpende inntekter og bidra til verdiøkning og gevinster på
eiendomsporteføljen. Tjenesteleveransene har i 2007 vært
spesielt utfordrende på grunn av usikkerhet rundt ramme -
vilkårene for tomtefeste.

Forsvaret
Statskog har avtale med Forsvarsbygg om forvaltning av
skog, vilt og fisk på Forsvarets eiendommer i hele landet.
Forvaltningen skal ivareta militære behov, tilfredsstille gjeldende
miljøkrav og skal dessuten gi et tilfredsstillende økonomisk
resultat for Forsvaret. Statskog etterlever Levende Skog-
standarden for et bærekraftig skogbruk med Forsvarets 
skjerpelser. Skogsdriften er miljøsertifisert mot ISO-14001.

I 2008 vil Forsvarsbygg lyse ut konkurranse om skogdelen av
oppdraget etter lov om offentlige anskaffelser.
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Statskogs styreleder Kirsti Kolle Grøndahl og styreleder Torstein Moland i Norges
Jeger- og Fiskerforbund fornyet samarbeidsavtalen i 2007.

SAMARBEID
Norges jeger- og fiskerforbund
I 2007 ble samarbeidsavtalen med Norges Jeger- og Fisker -
forbund fornyet for fem nye år. Samarbeidet bygger på et 
felles idegrunnlag om bevaring av det biologiske mangfoldet
og en bærekraftig forvaltning av ressursene. I avtalen slås
det fast at høsting av naturens overskudd skal gjøres ved å
legge til rette for jakt og fiske, på en måte som sikrer 
allmennhetens interesser. 

I den nye samarbeidsavtalen konkretiseres en rekke områder
hvor partene er enige om å gjøre en spesiell innsats. Blant
annet rekruttering av ikke etniske nordmenn til jakt og fiske,
bygge ned jaktbarrierer ved å avholde kurs knyttet til praktisk
utøvelse av jakt og slakting av vilt, samt fokus og strategier
med mål om å stimulere flere kvinner til å jakte og fiske. 
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Friluftsliv
Partnerskapsavtalen har fokus på barn og unge og på å
utvikle gode tradisjoner og vaner for utøvelse av friluftsliv.
God informasjon og tilrettelegging er viktige virkemidler.

Av konkrete samarbeidsprosjekt i 2007 kan nevnes:

● Oppfølging og videreføring av registrering av ferdsel i 
friluftslivs- og verneområder i Nordland. Ferdselen ble
registrert i ni områder i 2007. 

● Revidering av turfolderen “Turer på Storjord”. Videre -
utvikling av Storjord-området i Saltdal i forhold til ønsket om
universell tilgjengelighet er videreført. 

Troms fylkeskommune
Troms fylkeskommune og Statskog inngikk i 2005 en treårig
partnerskapsavtale gjeldende fra 2006. Formålet med avtalen
er å styrke arbeidet med næringsutvikling i kommuner hvor
Statskog er stor grunneier.

I løpet av de to første årene er det innvilget totalt 1,2 millioner
kroner i tilskudd til tre større prosjekter. Alle prosjektene 
gjelder tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv
og næringsvirksomhet knyttet til utmark og verneområder. 

Tilrettelegging for naturbasert reiseliv 
I grenselandet mellom Kåfjord og Finland, og som en innfalls -
port til Reisa nasjonalpark, pågår det tilrettelegging av infra-
struktur som gir mulighet for vandring i hele eller deler av ruta
Birtavarre–Halti (om lag 30 kilometer). I 2007 kom det første
konkrete, synlige byggverket. En gapahuk ble satt opp i en
workshop med arkitektstudenter fra NTNU og den finske 
arkitekten Sami Rintala. Det ble holdt offisiell åpning i august,
hvor store deler av lokalbefolkningen var til stede. Det inngår
også i prosjektet å utarbeide turkart for store deler av løype-
nettet i Kåfjord (80–100 km).

Reisemål Senja 
Et samarbeidsprosjekt mellom de fire Senja-kommunene.
Som en del av reisemålsutviklingen på Senja for markedene
innen vandring og sykling, skal det utarbeides en overordnet
plan som avklarer områdene som ønskes tilrettelagt. 

Forventet resultat av prosjektet

● En områdeplan som vurderer, ivaretar og avklarer både
reise livsmarkedet og andre brukere og miljø 

● Grunnlag for finansiering, detaljplanlegging og etablering av
en rekreasjonsservice med høy kvalitet

Tilrettelegging for arktiske nasjonalparkopplevelser 
Formålet med prosjektet er å utarbeide strategi og bruks-
plan/tiltaksplan for rekreasjonsservice i natur- og frilufts -
områder i Reisadalen. Dette arbeidet skal danne grunnlag 
for lokal verdiskaping og en aktiv utmarksforvaltning i
Nordreisa.

Forventet resultat av prosjektet

● Etablering av et helhetlig sti- og løypenett av høy kvalitet.
Resultatet innarbeides som en del av kommuneplanens
arealdel

● Fastsetting av egnede aktivitetsområder/tyngdeområder
som utvikles eller videreutvikles med hensyn til informasjon,
overnatting og interessepunkter 

● Etablere og drøfte bærekraftige strukturer for forvaltning,
drift og vedlikehold av rekreasjonsservice

● Økt kvalitet og tilgjengelighet i Reisadalen for potensielle
marked/brukere

Prosjekt fjellrev
Statskog deltar i Prosjekt fjellrev sammen med frivillige miljø-
og friluftslivsorganisasjoner. I 2007 er det arbeidet spesielt
med to prosjekt, Njallaseminaret på Varangerhalvøya og
miljø læreprosjektet “Levende fjellrev er levende fjell” – et
undervisningsopplegg om fjellrev for skoler.

ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ
Statskog har 51 kvinnelige og 101 mannlige ansatte. Ved 
årsskiftet hadde 15 kvinner og 10 menn redusert arbeidstid.
De vanligste grunnene til redusert arbeidstid er omsorg for
barn/familie, gradert uførepensjon og sesongsvingninger.

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

Statskogs rekrutteringspolitikk vektlegger god kjønns- og
aldersfordeling blant medarbeiderne. Ved utlysning av leder-
stillinger og høyere fagstillinger oppfordres kvinner spesielt til
å søke. 

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet drives i samsvar med
lover og forskrifter. Det foreligger et overordnet internkontroll-
system for virksomheten samlet, og for de enkelte deler av
driften, hvor ansvarsforhold og rutiner er beskrevet. Det avgis
en årlig HMS-rapport med faste sjekkpunkter på om arbeidet
drives som foreskrevet og etter de målsettinger som er satt. 

Sykefraværet for 2007 var 4,2 prosent. Det er 0,1 prosent mer
enn året før. Sykefraværet for kvinner var 4,1 prosent og
sykefraværet for menn var 4,2 prosent. Det er registrert 
en arbeidsulykke som har medført sykefravær. Ingen arbeids-
ulykker har medført alvorlig yrkesskade.

Statskog er en inkluderende arbeidslivsbedrift.

Arkitekt Sami Rintala og studenter fra NTNU foran gapahuken som er satt opp i
forbindelse med samarbeidsprosjektet i Kåfjord kommune. (Foto: Alse Tveitnes)



Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, jf.
regnskapslovens § 3-3. Det bekreftes at disse forutsetninger
er til stede. Det gode driftsresultatet i 2007 skyldes i hoved-
sak erstatning i forbindelse med skogvern. 

HOVEDTALL
Statskog har følgende hovedtall for inntekter, resultat og
balanse i 2007:

INNTEKTER
Statskogs inntekter omfatter følgende områder (mill. kr):

Tall i 1.000 kr Konsern Statskog SF
Brutto inntekter 229.608 229.608
Driftsresultat 34.531 34.549
Ordinært resultat før skatt 36.623 36.823
Årets resultat 34.950 34.950

Totalkapital 363.202 371.767
Egenkapital 275.303 275.303
Egenkapital % 76 % 74 %

Område Innhold 2007 2006
Friluftsliv Jakt, fiske og hytteutleie 24 25
Eiendom Festetomter, fallrettigheter, grus, 79 61

gevinster av eiendomssalg, 
feltutbygging og skogvern

Skog Skogsdrift 64 59
Tjenestesalg Landbruks- og matdepartementet, 55 67

Statens naturoppsyn, 
Opplysningsvesenets fond, 
statsallmenningene, andre

Annet Diverse inntekter 8 8

Total 230 220

Områdene har i prosent hatt følgende fordeling av inntektene:

DRIFTSRESULTAT
Driftsresultatet i konsernet har de siste fem år hatt følgende
fordeling mellom mor- og datterselskap:

Tall i mill. kr. 2007 2006 2005 2004 2003
Statskog SF 34,5 -5,2 24,1 26,9 21,5
Datterselskap 0,0 -0,5 1,4 -0,9 -1,3
Konsern 34,5 -5,7 25,5 25,8 20,2

Tjenestesalg
24 %

Eiendom
35 %

Skog
28 %

Annet
3 % Friluftsliv

10 %

Hovedårsaken til det gode driftsresultatet for Statskog SF er
mottatt erstatning i forbindelse med skogvern.

Statskog Naturstein AS er Statskog SFs eneste datter selskap.
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EGENKAPITAL
Statskog SF har en bokført egenkapital ved utgangen av året
på kr. 275 mill. Selskapet har en sunn langsiktig finansiering av
eiendelene der egenkapitalen dekker 74 % (egenkapital prosent).
Egenkapitalen er i hovedsak bundet opp i eiendom, anleggs -
midler og finansportefølje. Lav gjeldsgrad og høy egenkapital-
andel kan forklares i at investeringsbehovet ved drift av 
eiendommene har vært lavt. Kapitalbehovet er dekket av 
kontantstrøm fra drift.

LIKVIDITET
Statskog har god likviditet til dekning av løpende forpliktelser.
Regnskapsmessig utgjør likviditetsbeholdningen en stor andel
selskapets eiendeler. Årsaken er imidlertid lave bokførte 
verdier på selskapets eiendommer. Statskog har grunnboks-
hjemmel for om lag 1/5 av Norges areal. I forhold til markeds-
verdien av eiendommene utgjør likviditetsbeholdningen
svært lite. Selskapet har erfart at likviditetsreserven er
begrenset når interessante eiendommer er utlagt i markedet.
Større eiendomskjøp vil medføre behov for fremmed -
finansiering.

21Årsrapport 2007

Fordeling av verdiskapingen
Verdiskapingen i selskapet fordeler seg slik i 2007:

Område Mill. kr.
Lønn og sosiale ytelser til ansatte 73,1
Utbytte til eier 13,0
Stat og kommune, skatter og avgifter 6,9
Samfunnet for øvrig (tilskudd til næringsutvikling) 1,0
Tilbakeholdt i konsernet 22,0

ANVENDELSE AV ÅRETS OVERSKUDD
Styret foreslår overfor Foretaksmøtet følgende disponering av
årets resultat i Statskog SF:

Tall i 1.000 kroner
Utbytte 13.000
Annen egenkapital 21.950

Totalt disponert 34.950

Ansatte
63 %

Tilbakeholdt
19 %

Samfunnet
for øvrig

1 %

Skatter og
avgifter 6 %

Eier 11 %

I prosent er verdiskapingen i selskapet slik:FINANS
Netto finansposter viser et resultat på kr. 2,3 mill.

Statskog har lav risikoprofil i finansforvaltningen. Finans -
porteføljen er godt diversifisert og har gitt en avkastning på
6,6 mill. kr. i 2007. Negative resultatandeler fra tilknyttede 
selskap samt nedskrivning av aksjeposter i andre selskaper
trekker netto finansresultat ned.

Finansporteføljen er i stor grad bygget opp gjennom realisering
av arealsalg, eiendomsutvikling og erstatninger.

(Foto: Aina Bye)
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Vegen videre

Endring var kanskje det som mer enn noe annet preget 
2007 for Statskog. Etter avhendingen av grunnen i Finnmark 
til Finnmarkseiendommen i juli 2006, var det behov for å 
gjenopprette grunnlaget for en robust økonomi i Statskog. Et
omfattende omstillingsprogram var vedtatt og ble i løpet av
2007 satt ut i livet. Styret i Statskog er godt fornøyd med 
den prosessen som er gjennomført. Ved utgangen av 2007
framstår Statskog som en enhetlig og tydelig organisasjon,
delt inn i fire virksomhetsområder; eiendom, energi, skog og
friluftsliv. Styret føler at kompetansebedriften Statskog er godt
rustet for de utfordringene som ligger foran oss.

SAMERETTSUTVALGETS INNSTILLING
Samerettsutvalg II avsluttet sitt arbeid høsten 2007 og over-
leverte sin utredning, NOU 2007:13 “Den nye sameretten” 
til justisministeren 3. desember i fjor. Samerettsutvalgets inn-
stilling inneholder ett flertallsforslag og to mindretalls forslag
til ny forvaltningsordning for statseiendom i Nordland og
Troms. Alle tre forslagene vil etter utvalgets vurdering 
tilfredsstille Norges folkerettslige forpliktelser. Dette var en
viktig del av mandatet.

Forslaget fra utvalgsmedlem Dagfinn Reiersen innebærer at
Statskog viderefører sin posisjon som nasjonal grunneier. 
I tillegg åpner forslaget for økt regional innflytelse på grunn-
disponering og utmarksforvaltning. Forslaget gir også økt
samisk innflytelse i Statskogs styrende organer, både
gjennom representasjon i Statskogs styre og gjennom 
representasjon i utmarksstyrene. 

Styret i Statskog vil understreke betydningen av opprett -
holdelsen av det nasjonale eierskapet og en helhetlig 
forvaltning. Det befester Statskogs rolle som et redskap til
gjennomføring av nasjonal politikk. Det gjelder både i forhold
til allmennhetens tilgang til jakt, fiske og annet friluftsliv,
berørte rettighetshavere, som virkemiddel i regional verdi -
skaping og næringsutvikling og i forhold til en langsiktig,
bærekraftig og helhetlig disponering av areal og ressurser.
Styret er også fornøyd med at forslaget om et fortsatt 
nasjonalt eierskap vil kunne virke konfliktforebyggende og
konfliktdempende.

Høringsperioden for utvalgets forslag går fram til 15. februar
2009. Styret i Statskog vil i god tid før det gi en bred uttalelse
om Samerettsutvalgets innstilling.

Styret i Statskog. Bak fra venstre: Øistein Aagesen (adm. dir.), Trond Loge, Knut Røst, Hege Bjørgum Skillingstad og Karin Søraunet. 
Foran fra venstre: Olaf Landsverk, Kirsti Kolle Grøndahl (styreleder), Harald Ellefsen og Sigrid Brattabø Handegard. (Foto: Fotokompaniet, Namsos)



Namsos, 2. april 2008

Kirsti Kolle Grøndahl (styreleder) Harald Ellefsen (nestleder) Trond Loge Karin Søraunet

prosjekter med utgangspunkt i Statskogs eiendommer, fall retter
og skogressurser. I disse prosjektene er det avgjørende at det
arbeides tett sammen med private grunneiere, myndigheter
og andre aktører i energibransjen. Dette blir også førende for
Statskogs videre arbeid på dette området. 2008 vil gå med til
fortsatt kartlegging av energiressurser. 

ENKELT FRILUFTSLIV
Statskog skal være en garantist for at allmennheten har god
og enkel tilgang til jakt, fiske og andre friluftsopplevelser.
Styret føler seg videre forpliktet av slagordet “Enkelt friluftsliv”
når Statskog tilrettelegger for friluftsliv på statens grunn. For
å få til dette vil vi i tillegg til egen aktivitet, samarbeide med
andre friluftslivsaktører om aktiviteter og arrangementer i
2008. I 2007 ble vår samarbeidsavtale med Norges jeger- og
fiskerforbund fornyet. 

Statskog har i en årrekke satset på nettstedet Inatur som
salgskanal for jaktkort, fiskekort og hytteutleie. Styret ser det
som avgjørende at Inatur skal være i stand til å markedsføre
seg bedre for å nå ut til enda flere brukere. Satsingen på økt
synliggjøring av friluftstilbudene på Inatur skal videreføres i
2008. 

SKOGBRUK – SKOGVERN
Skogbruk bidrar betydelig til verdiskapingen på eiendommene.
Styret ser det som viktig at Statskog fortsatt skal være en
foregangsbedrift innen bærekraftig og langsiktig skogbruk, og
samtidig bidra til å sikre råstofftilgangen til treindustrien.

De siste årene er statens grunn brukt aktivt i forbindelse 
med den nasjonale målsetningen om økt skogvern. Ved
utgangen av 2007 er 37 prosent av Statskogs grunn vernet.

Styret er positiv til å stille Statskogs kompetanse til 
disposisjon for miljøvernmyndighetene i en registrerings -
prosess med tanke på framtidig vern. 

SAMFUNNSAKTØR
Som en stor grunneier er styret i Statskog bevisst på at 
foretaket skal være en tydelig og ansvarlig samfunnsaktør.
Det er avgjørende at Statskog har gode relasjoner til så vel
lokale og regionale myndigheter, som interesseorganisasjoner
og private næringsaktører. Vi er, og skal være, en attraktiv
samarbeidspartner i ulike prosjekter. 

Samfunns- og næringsutviklerrollen utøves på flere vis.
Styret vil spesielt nevne de partnerskapsavtalene som er 
inngått med Nordland og Troms fylkeskommuner. Gjennom
disse avtalene er det gitt tilskudd til flere prosjekter i 2007.
Styret mener at Statskog SF på denne måten kan bidra til å
bygge de gode lokalsamfunnene.

Statskog utfører også samfunnsoppgaver på direkte 
oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Denne
avtalen ble revidert i 2007. LMD bestiller gjennom avtalen et
generelt grunneieroppsyn på statens eiendommer, og en
landsverneplan for om lag 260 Statskog-bygninger med
kultur historisk verdi. Avtalen innebærer også satsing på 
friluftsliv. 

AVSLUTNING
Styret i Statskog ønsker å gi ros til alle ansatte i Statskog for
arbeidet som er gjort i en svært krevende omstillingstid.
Sammen skal vi fortsatt vise at Statskog er den beste til å 
forvalte, utvikle og utøve nasjonalt eierskap på fellesskapets
grunn.

TOMTEFESTE
Statskog SF er en av landets største bortfestere. Styret
oppfatter tomtefesteinstituttet som utfordrende for Statskog,
og er opptatt av at Statskog ivaretar felleskapsverdiene på en
profesjonell og enhetlig måte. I 2007 opplevde statsforetaket
et betydelig antall klager på markedsreguleringene. Statskog
tok reaksjonene fra festerne på alvor, og varslet at pris -
grunnlaget for disse skulle gjennomgås på nytt. Samtlige 
takster ble utarbeidet av uavhengige takstmenn. Statskog har
i tillegg sammenliknet prisnivået med andre grunneiere. 

Arbeidet resulterte i at Statskog nedjusterte tomteleien for
drøyt halvparten av de markedsregulerte fritidsfestene i 2007.
Styret er opptatt av at Statskog forvalter tomtefesteinstituttet
etter gjeldende styringssignal, det vil si på alminnelige
forretnings messige vilkår, uten å være prisledende. 

REINDRIFTSKONTAKT
Styret er opptatt av å videreutvikle en god dialog med samiske
interesser og næringer. Som et direkte resultat av dette opprettet
Statskog en egen sentral reindriftskontakt i 2007. I samarbeid
med fem regionale reindriftskontakter skal disse styrke Statskogs
posisjon som en god samarbeidspartner for reindriften. 

ØKNING I SATSING PÅ ENERGI
Statskogs energiaktiviteter ligger innenfor vannkraft, vindkraft
og bioenergi. Statskogs styre er av den oppfatning at
Statskog har store muligheter innen fornybar og CO2-nøytral
energiproduksjon. Utvikling av energiressurser er derfor et
langsiktig satsingsområde for Statskog.

I 2007 ble utviklingen av Statskogs energiressurser organisert
i et eget virksomhetsområde. Det ble arbeidet med mange
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Sigrid Brattabø Handegard Knut Røst Øistein Aagesen    (adm. dir.)Olaf  Landsverk Hege Bjørgum Skillingstad



1.1.–31.12.07 (Beløp i 1.000 kroner)

Konsern Statskog SF

2006 2007 Noter 2007 2006

219.870 229.608 SALGSINNTEKT 1, 2 229.608 219.893 

50.475 45.692 Varekostnad 4 45.679 50.451 
89.538 78.310 Lønnkostnad 3, 5, 8 78.310 89.248 
82.334 67.863 Annen driftskostnad 8 67.857 82.202 
3.178 3.213 Avskrivning på varige driftsmidler 6 3.213 3.178 

225.525 195.077 SUM DRIFTSKOSTNADER 195.059 225.079 

-5.655 34.531 DRIFTSRESULTAT 34.549 -5.186 

Inntekt på investering i datterselskap 9 -512 -170
-1.672 1.140 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 9 1.140 -1.672 
2.034 1.544 Annen renteinntekt 1.544 1.884

14 1.997 Annen finansinntekt 1.997 14 
10.933 6.567 Verdiendring av markedsbaserte fin.oml. 6.567 10.933

-825 -3.187 Nedskriving av finansielle anleggsmidler -3.187 -825 
-22 Annen rentekostnad

-116 -5.967 Annen finanskostnad -5.274 -366 

10.347 2.094 SUM FINANSPOSTER 2.274 9.799 

4.690 36.623 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT 36.823 4.613 

-2.292 1.674 Skattekostnad på ordinært resultat 11 1.873 -2.370

6.983 34.950 ÅRSRESULTAT 34.950 6.983

Overføringer og disponering av resultat:
Utbytte 15 13.000 5.200 
Fond for vurderingsforskjeller 15 -14.275 
Annen egenkapital 15 21.950 16.058

Sum disponert 34.950 6.983

Resultatregnskap
Hubro (bubo bubo)
Av alle Europas ugler er hubroen 
den største. Fuglen veier fra to til fire
kilo, og har et vinge spenn på opptil 180
centi meter.  Fuglen er utbredt over store
deler av Eurasia, men i Norge anslås
bestanden til å være på cirka 1.000 par.
Norsk Ornitologisk Forening har valgt
hubro som Årets fugl i 2008, og vil slik
bidra til å rette fokus på denne mystiske
og truede fuglearten.

(Foto: Kjartan Trana)
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PR 31.12.07 (Beløp i 1.000 kroner)

Konsern Statskog SF

2006 2007 EIENDELER Noter 2007 2006

ANLEGGSMIDLER
10.724 10.724 Fallrettigheter 6 10.724 10.724
10.724 10.724 Sum immaterielle eiendeler 10.724 10.724 
70.375 71.080 Skogeiendommer og tomter 6 71.080 70.375 
11.101 10.265 Bygninger 6 10.265 11.101 
4.976 6.461 Maskiner, inventar og kunst 6 6.461 4.976 

86.452 87.806 Sum varige driftsmidler 87.806 86.452 
0 0 Investeringer i datterselskap 9 8.564 9.076

16.112 11.722 Investeringer i tilknyttede selskap 11.722 16.112
10.716 9.517 Investeringer i aksjer og andeler 14 9.517 10.716 
1.547 5.545 Obligasjoner og andre fordringer 5.545 455 

28.376 26.784 Sum finansielle anleggsmidler 35.348 36.360

125.553 125.314 Sum anleggsmidler 133.880 133.537 

OMLØPSMIDLER
6.241 5.738 Varer 13 5.738 6.241 

38.779 30.102 Kundefordringer 7 30.102 38.779 
0 0 Fordring konsernselskap 0 0 

19.766 13.017 Andre fordringer 13.017 19.766 
58.545 43.120 Sum fordringer 43.120 58.546 

110.036 146.640 Andre markedsbaserte fin. instrumenter 10 146.640 110.036 
22.677 42.390 Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 42.390 22.671 

197.500 237.888 Sum omløpsmidler 237.887 197.494

323.052 363.202 SUM EIENDELER 371.767 331.031

Konsern Statskog SF

2006 2007 GJELD OG EGENKAPITAL Noter 2007 2006

EGENKAPITAL
88.500 85.000 Selskapskapital 15 85.000 88.500 
22.500 19.253 Overkursfond 15 19.253 22.500 

111.000 104.253 Sum innskutt egenkapital 104.253 111.000 
0 0 Fond for vurderingsforskjeller 15 0 0 

-6.746 0 Ikke registrert kapitalnedsettelse 0 -6.746 
149.100 171.050 Annen egenkapital 15 171.050 149.100 
142.354 171.050 Sum opptjent egenkapital 171.050 142.354

253.354 275.303 Sum egenkapital 275.303 253.354 

GJELD
44 1.718 Utsatt skatt 11 1.944 71 

391 2.015 Pensjonsforpliktelser 5 2.015 391 
435 3.734 Sum langsiktig gjeld 3.960 462 

435 3.734 Sum langsiktig gjeld 3.960 462 

KORTSIKTIG GJELD
11.355 19.805 Leverandørgjeld 19.805 11.355 

0 0 Kortsiktig gjeld til konsernselskap 8.337 8.046 
1.223 0 Betalbar skatt 11 0 1.129 

16.968 15.425 Skyldig offentlige avgifter 15.425 16.968 
5.200 13.000 Utbytte 13.000 5.200  

34.517 35.937 Annen kortsiktig gjeld 8 35.938 34.517 

69.263 84.166 Sum kortsiktig gjeld 92.504 77.215 

323.052 363.202 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 371.767 331.031

Balanse

Kirsti Kolle Grøndahl (styreleder) Harald Ellefsen (nestleder)

Sigrid Brattabø Handegard

Trond Loge

Knut Røst Øistein Aagesen    (adm. dir.)

Karin Søraunet

Olaf  Landsverk Hege Bjørgum Skillingstad

Namsos, 2. april 2008
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(Beløp i 1.000 kroner)

Konsern Statskog SF

2006 2007 2007 2006

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
4.690 36.623 Resultat før skatt 36.823 4.613 

-5.073 -1.223 Årets betalte skatter -1.129 -4.768 
3.178 3.213 Årets ordinære avskrivninger 3.213 3.178 

-5 994 Gevinst/tap aksjer og andeler -994 -5 
-13.206 -1.328 Gevinst/tap salg av anleggsmidler -1.328 -13.206 

Verdiendring markedsbaserte 
-10.933 -6.567 finansielle omløpsmidler -6.567 -10.933 

Ikke utbetalt resultatandel 
1.672 -1.140 datter- og tilknyttede selskaper -628 1.842 
8.499 503 Endring i varebeholdning 503 7.493 

13.725 15.425 Endring i fordringer 15.426 -4.287 
3.721 13.091 Endring i andre tidsavgrensningsposter 14.279 4.747 

6.269 59.593 Netto likviditetsendring fra virksomheten 59.598 -11.325 

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-5.724 -4.857 Investeringer i varige driftsmidler -4.857 -5.724 
16.039 1.618 Salg av varige driftsmidler (salgssum) 1.618 16.039 

-15.148 -32.384 Investeringer i verdipapirer -32.384 -15.148 
1.014 4.410 Salg av verdipapirer (salgssum) 4.410 1.014 

-7.526 -3.466 Endring i andre langsiktige investeringer -3.466 20.445 

-11.345 -34.679 Netto likviditetsendring fra investeringer -34.679 16.626 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-7.300 -5.200 Betalt utbytte -5.200 -7.300 

-7.300 -5.200 Netto likviditetsendring fra finansiering -5.200 -7.300 

-12.377 19.713 Netto endring i likvider i året 19.719 -1.999 
35.054 22.677 Likviditetsbeholdning 1.1. 22.671 24.670 

22.677 42.390 Likviditetsbeholdning 31.12. 42.390 22.671

Kontantstrømoppstilling
Jerv (gulo gulo)
Det største medlemmet i mårdyrfamilien
er jerv, som finnes i spredte bestander i
nordlige fjellområder. Jervens kraftige
kroppsbygning gjør at den ligner en liten
bjørn, men bevegelse og adferd er lik 
de andre mårdyrene.  Tidligere fantes
jerven i de fleste fjellområder i landet,
men fra midten av 1800-tallet ble det
innført offentlige og private skuddpremie-
ordninger som medførte at den gikk
sterkt tilbake i antall og utbredelse. Etter
at den ble fredet (1973 i Sør-Norge og
1982 i resten av landet) har bestanden
økt.

(Foto: Kjartan Trana)
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SELSKAPSPRESENTASJON
Statskog SF ble etablert 1.1.1993 som en videreføring av det
tidligere Direktoratet for Statens Skoger (DSS). Statskog SF
sin virksomhet består av å forvalte og utvikle verdier på 
statens grunn. I statsallmenningene forvaltes statens grunn 
i medhold av fjelloven og statsallmenningsloven. Foretaket 
forvalter også eiendommer på vegne av andre offentlige 
etater. Eiendeler og fond som ikke disponeres fullt av
Statskog SF, er holdt utenfor balansen.

Konsernregnskapet inkluderer 
følgende heleide datterselskap
Statskog Naturstein AS

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i henhold til regnskapslovens 
regnskapskapittel og er utarbeidet etter norske regnskaps-
standarder og anbefalinger til god regnskapsskikk.

Kriterier for inntektsføring
Aktivitet på egen grunn klassifiseres som ordinær drifts -
inntekt og inntektsføres på leveringstidspunktet eller når den
er opptjent. Honorar for aktivitet som drives for andre offentlige
etater, føres brutto som ordinær driftsinntekt. Kostnader 
relatert til disse aktivitetene framkommer under ordinære
driftskostnader. Ved salg med lang kredittid og rente lavere
enn markedsrenten, foretas neddiskontering av salgssum og
fordring med basis i renten på treårige statsobligasjoner.

Eiendeler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med
forfall senere enn ett år fra regnskapsårets slutt, klassifiseres
som anleggsmidler. Fordringer som knyttes til varekretsløpet
klassifiseres som omløpsmidler selv om de forfaller mer enn
ett år etter regnskapsåret. Øvrige eiendeler klassifiseres som
omløpsmidler.

Omløpsmidler
Kortsiktige plasseringer omfatter verdipapirer og fonds andeler
styrt som en handelsportefølje og vurderes til gjeldende 
markedsverdi på avslutningstidspunktet. Verdiendringer av
plasseringene resultatføres på egen linje i resultatregnskapet.
Fordringer fastsettes til pålydende med fradrag for forventet
tap. Beholdning av tømmer verdsettes til laveste av til -
virknings kost og forventet salgspris. Tilvirkningskost omfatter
direkte lønn og direkte kostnader relatert til tømmerdriften.
Øvrige beholdninger verdsettes til anskaffelseskost med 
fradrag for ukurans.

Anleggsmidler
Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost for stats -
foretaket og avskrives lineært med utgangspunkt i forventet
økonomisk levetid. Aksjer klassifiseres som anleggsmidler
dersom investeringene anses å være av langsiktig art.
Investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felles-
kontrollerte virksomheter hvor Statskog eier eller kontrollerer
fra 20 til 50 prosent av aksjekapitalen, og har betydelig inn -
flytelse samt langsiktige eierinteresser, er behandlet etter
egenkapitalmetoden. 

Andre langsiktige aksjer er vurdert til kostpris. I de tilfellene
den virkelige verdi er lavere enn kostprisen, og dette ikke er
forbigående, er det foretatt nedskrivning.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet inkluderer betalbare
skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er
beregnet med 28 prosent ut fra midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier, samt
framførbare underskudd og effekt av gjennomsnittsligning for
skogbruket som eksisterer på balansedagen.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller
som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er 
sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Pensjoner
Pensjonsforpliktelser (direkte finansierte og fondsbaserte
ytelser) er beregnet etter lineær opptjening til nåverdien av de
framtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balanse -
dagen. Framtidige pensjonsytelser er beregnet med utgangs-
punkt i forventet lønn på pensjonstidspunktet. Pensjons -
midlene er vurdert til markedsverdi. Netto pensjonskostnad
(brutto pensjonskostnad – estimert avkastning på pensjons-
midlene) inngår i posten lønn og andre personalkostnader.
Brutto pensjonskostnad består av nåverdien av periodens
pensjonsopptjening, rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
og resultatført virkning av estimatendringer. I balansen vises
netto pensjonsforpliktelse som langsiktig gjeld.

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

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjons -
planer, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid.
Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes
endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimat -
endringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende
opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 
ti prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser og 
pensjonsmidler.

Konsolideringsprinsipper
I konsernet inngår kun selskap hvor Statskog SF eier og 
kontrollerer 50 prosent eller mer av aksjekapitalen. Datter -
selskapene er konsolidert etter oppkjøpsmetoden, hvor 
merverdier ut over identifiserbare eiendeler er klassifisert
som goodwill og avskrives over beregnet levetid. I konsern-
regnskapet er det foretatt eliminering av interne transaksjoner
og interne mellomværender. 

Felleskontrollerte virksomheter hvor Statskog sammen med
en eller flere parter har felles kontroll, samtidig som ingen 
av deltakerne alene har bestemmende innflytelse over 
virksomheten, er medtatt i konsernregnskapet i henhold til
egenkapitalmetoden.

Regnskapsprinsipper
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET STATSKOG SF MED KONSERN
(Beløp i 1.000 kroner)

Note 1 – Virksomhetsområder og driftsinntekter
Driftsinntektene i konsernet kan deles inn i følgende virksomhetsområder:

Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Jakt, fiske og friluftsliv 24.484 25.201 24.484 25.201
Eiendomsdrift* 78.835 60.570 78.835 60.570
Skogbruk 63.703 58.865 63.703 58.865 
Tjenestesalg 54.748 67.164 54.748 67.164 
Annet 7.838 8.093 7.838 8.070 

Totalt 229.608 219.893 229.608 219.870

*Skogvernerstatning mottatt i 2007 kr 28.254 er inkludert.

Note 3 – Lønnskostnader og ytelser til revisor, styret og adm. dir.

Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Antall ansatte 152 165 152 165 

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

2007 2006 2007 2006
Lønn 58.684 63.182 58.684 63.385 
Arbeidsgiveravgift 5.200 6.929 5.200 6.962 
Pensjonsutgifter 9.113 6.122 9.113 6.122 
Annen godtgjørelse 847 960 847 960 
Annen personalkostnad 4.466 12.055 4.466 12.109 

Sum 78.310 89.248 78.310 89.538

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

Statskog SF Konsern

2 2007 2006 2007 2006
Ordinære statstilskudd til skogkultur og veger 1.613 2.029 1.613 2.029 
Andre offentlige tilskudd 1.582 1.560 1.582 1.560 

Totale inntektsførte tilskudd og statsbidrag 3.195 3.589 3.195 3.589

Note 4 – Skogkultur/veger og skogfond

Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Kostnader til skogkultur og veger 9.090 9.033 9.090 9.033
- Mottatt statsbidrag 1.613 1.906 1.613 1.906

Netto kostnader skogkultur/veger 7.477 7.127 7.477 7.127

Skogfond
Skogfond pr 1.1. 105 50 105 50
Mottatt tilskudd/avsatt skogfond 7.429 6.105 7.429 6.105
Benyttet av skogfond 7.477 6.050 7.477 6.050

Skogfond pr 31.12. 57 105 57 105

Ved avvirkning av tømmer skal det etter gjeldende regler avsettes midler øremerket til tiltak for ressurs -
registrering av skogkultur og veger. Bruken av midlene er nærmere definert i “Forskrift om skogfond o.a.”. 
Statskog SF forvalter selv midlene gjennom retningslinjer gitt av Landbruks- og matdepartementet.

Note 5 – Pensjonsforpliktelser
Statskog har avtale om ordinær kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand Livsforsikring AS for hoveddelen av
sine ansatte. Pensjonsordningen dekker alders-, uføre, ektefelle- og barnepensjon og omfatter 161 ansatte i
morselskapet og konsernet. Pensjonsytelsene samordnes med Folketrygdens ytelser. I tillegg har selskapet
AFP-ordning (avtalefestet pensjon) gjennom NAVO og en tilleggsordning for to grupper ansatte som supplerer
ytelsene i selskapets hovedordning.

Premiefastsettelsen og beregning av pensjonsforpliktelsene skjer etter aktuarmessige prinsipper og forutsetninger.
Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn i beregningen: 
2 2007 2006
Diskonteringsrente 5,0 % 5,0 %
Lønnsregulering 4,5 % 3,0 %
G-regulering 4,5 % 3,0 %
Pensjonsregulering 4,5 % 3,0 %
Forventet avkastning 6,0 % 6,0 %
Forventet uttak AFP 40,0 % 40,0 %

Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Adm. dir. – Statskog SF – Lønn 976 874 976 874
Adm. dir. – Statskog SF – Pensjon 133 172 133 172
Styre Statskog SF 508 529 508 529
Honorar revisor:
Avtalt revisjonshonorar 245 278 249 281
Andre attestasjonstjenester 5 6 5 6
Skattemessig bistand 148 29 149 29
Annen bistand utenfor revisjon 34 126 34 126

Sum 2.049 2.014 2.054 2.017
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Sammensetning av pensjonskostnad blir: Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 7.088 5.544 7.088 5.544
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 3.165 2.599 3.165 2.599
Avkastning på pensjonsmidler -2.611 -2.099 -2.611 -2.099
Arbeidsgiveravgift 474 500 474 500
Resultatført estimatendringer og avvik 997 -422 997 -422

Periodens netto pensjonskostnad 9.113 6.122 9.113 6.122

Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 100.002 58.834 100.002 58.834
Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. -45.686 -40.642 -45.686 -40.642
Arbeidsgiveravgift 3.365 405 3.365 405
Ikke resultatført virkning av estimatavvik -55.666 -18.206 -55.666 -18.206

Netto pensjonsforpliktelser 2.015 391 2.015 391

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

Maskiner
Bygg

Skog
Fallretter Kunst Total

Inventar Tomter

Anskaffelseskost 01.01. 25.165 16.858 70.375 10.724 225 123.347
Tilgang 4.103 0 754 4.857
Avgang 4.102 230 49 4.381
Akkumulerte avskrivninger 18.930 6.362 25.292

Bokført verdi pr 31.12. 6.236 10.265 71.080 10.724 225 98.530

Årets ordinære avskrivninger 2.591 622 3.213
Avskrivningssatser 15–33 % 3–5 %

Statskog SF har inngått langsiktige leieavtaler for ulike bygg og kontorlokaler. I tilknytning til disse kontraktene
er det i 2007 kostnadsført 6.382 i leiekostnader. Tilsvarende tall for foregående regnskapsår var 7.097.

Note 7 – Kundefordringer Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Kundefordringer med forfall innen 1 år 28.726 36.888 28.726 36.888
Fordringer med forfall
utover 1 år etter balansedagen 1.376 1.891 1.376 1.891

Sum kundefordringer 30.102 38.779 30.102 38.779

Note 9 – Selskaper behandlet etter egenkapitalmetoden
Morselskap

Historisk
Bokført 

Andel Egenkap.
Bokført Fond for

Datterselskap Eierandel
kostpris

verdi
resultat overf.

verdi vurdering
1.1. 31.12. forskj.

Statskog Naturstein AS 100 % 7.500 9.076 -512 0 8.564 -3.782

Sum datterselskap 7.500 9.076 -512 0 8.564 -3.782

Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter
Ljørdalen Utmarkslag ANS 89 % 27 481 472 -331 622 595
Statskog-Borregaard Skogsdrift AS 50 % 1.000 3.578 729 0 4.307 3.307
Inatur Nordic AS 50 % 2.500 1.872 -1.000 0 872 -1.628
Miljøkraft Nordland AS* 40 % 2.800 2.403 0 -2.403 0 0
Innlandet Energipellets AS* 40 % 2.106 1.702 0 -1.702 0 0
Vaset Utbyggingsselskap AS 35 % 650 3.339 672 0 4.011 3.361
Prevista AS* 35 % 4.050 1.201 0 -1.201 0 0
SMA Nordland AS 34 % 1.702 126 -67 0 59 -1.643
Skibotn Hyttebygging AS 33 % 38 0 0 38 38 0
Grane Bedriftsservice AS 26 % 35 975 237 0 1.212 1.177
Namdal Næringshage AS 23 % 255 319 33 0 352 97
Halti Nasjonalpark- og kvenkultursenter AS 23 % 69 0 50 69 119 50
Inatur Norge AS 20 % 3.052 115 15 0 130 -2.922

Sum tilknyttet selskap 18.284 16.112 1.140 -5.530 11.722 2.394

Totalt datterselskap og tilknyttet selskap 25.784 25.188 628 -5.530 20.286 -1.388

*Miljøkraft Nordland AS og Prevista AS er solgt i 2007. Innlandet Energipellets AS gikk konkurs i 2007.

Konsern
Tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter
Ljørdalen Utmarkslag ANS 89 % 27 481 472 -331 622 595
Statskog-Borregaard Skogsdrift AS 50 % 1.000 3.578 729 0 4.307 3.307
Inatur Nordic AS 50 % 2.500 1.872 -1.000 0 872 -1.628
Miljøkraft Nordland AS* 40 % 2.800 2.403 0 -2.403 0 0
Innlandet Energipellets AS* 40 % 2.106 1.702 0 -1.702 0 0
Vaset Utbyggingsselskap AS 35 % 650 3.339 672 0 4.011 3.361
Prevista AS* 35 % 4.050 1.201 0 -1.201 0 0
SMA Nordland AS 34 % 1.702 126 -67 0 59 -1.643
Skibotn Hyttebygging AS 33 % 38 0 0 38 38 0
Grane Bedriftsservice AS 26 % 35 975 237 0 1.212 1.177
Namdal Næringshage AS 23 % 255 319 33 0 352 97
Halti Nasjonalpark- og kvenkultursenter AS 23 % 69 0 50 69 119 50
Inatur Norge AS 20 % 3.052 115 15 0 130 -2.922

Sum tilknyttet selskap 18.284 16.112 1.140 -5.530 11.722 2.394

*Miljøkraft Nordland AS og Prevista AS er solgt i 2007. Innlandet Energipellets AS gikk konkurs i 2007.

Note 8 – Annen kortsiktig gjeld Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Pålegg om sikring av sølvverksgruvene 7.244 10.714 7.244 10.714
Avlevering av gammelt arkivmateriale til Riksarkivet 7.268 7.598 7.268 7.598
Kostnader vedrørende nedbemanning 7.867 7.171 7.867 7.171
Annen kortsiktig gjeld 13.559 9.034 13.559 9.034

Sum annen kortsiktig gjeld 35.938 34.517 35.938 34.517
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Note 11 – Skatter

Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Ordinært resultat før skattekostnad 36.823 4.613 36.623 4.690
Permanente forskjeller -29.504 -12.317 -29.504 -12.317
Resultatandel datter- og tilknyttede selskaper -628 1.842 -1.140 1.672
Endring i midlertidige forskjeller -10.578 9.895 -10.532 10.323

Skattepliktig resultat -3.887 4.033 -4.553 4.368

Betalbar skatt 28 % 0 1.129 0 1.223

Skattekostnad
Betalbar skatt 0 1.129 0 1.223
Justert avsatt tidligere år 0 52 0 52
Endring utsatt skatt 1.873 -3.551 1.674 -3.567

Sum skattekostnad 1.873 -2.370 1.674 -2.292

Betalbar skatt
Skatt på årets skattepliktige resultat 0 1.129 0 1.223

Betalbar skatt 0 1.129 0 1.223

Note 12 – Bankinnskudd Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Bundne midler skattetrekk 5.741 5.414 5.741 5.414
Skogfond 57 106 57 106
Øvrige bankinnskudd og kontanter 36.592 17.151 36.592 17.157

Sum 42.390 22.671 42.390 22.677

Note 13 – Varebeholdninger Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Beholdninger av tømmer 276 768 276 768
Beholdningsførte energiprosjekt 2.366 0 2.366 0
Beholdning utbyggingsprosjekter 11.915 13.150 11.915 13.150
Nedskrivning utbyggingsprosjekter -8.819 -7.677 -8.819 -7.677

Sum 5.738 6.241 5.738 6.241

Note 10 – Kortsiktige likviditetsplasseringer
Statskog SF har plassert overskuddslikviditet i aksjer, aksjefond og rentefond.
Plasseringene omfatter følgende investeringer og er vurdert til markedspris.

Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Norske aksjer og aksjefond 10.349 13.972 10.349 13.972
Internasjonale aksjer og aksjefond 20.518 24.878 20.518 24.878
Alt. investeringer 41.630 28.446 41.630 28.446
Rentefond 37.021 23.828 37.021 23.828
Eiendom 36.482 17.040 36.482 17.040
Annet 640 1.872 640 1.872

Sum plasseringer 146.640 110.036 146.640 110.036

Anskaffelseskost 139.124 97.263 139.124 97.263

Avvik skattekostnad
28 % beregnet skatt av resultat før 
skatt inkludert ekstraordinære kostnader 10.310 1.292 10.254 1.313
Skattekostnad i resultatregnskapet 1.873 -2.370 1.674 -2.292
Avvik 8.437 3.662 8.580 3.605
Forklares med
28 % av permanente forskjeller -8.261 -3.449 -8.261 -3.449
Resultatandel datterselskaper/tilknyttede selskaper -176 516 -319 468
Justering tidligere år -729 -624

Netto avvik 0 0 0 0

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

Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Midlertidige forskjeller
Utestående fordringer -114 -144 -114 -144
Varebeholdning -8.819 -7.677 -9.145 -8.003
Pensjoner -1.979 -391 -1.979 -391
Driftsmidler -6.207 -6.541 -5.759 -5.982
Gevinst- og tapskonto 19.614 14.904 19.351 14.575
Urealisert gevinst aksjer utenfor fritaksmodellen 1.523 870 1.523 870
Skogfond 58 106 58 106
Gjennomsnittsligning skog 19.942 12.945 19.942 12.945
Betinget skattefritak ved salg eiendom 1.967 951 1.967 951
Avsetninger -15.153 -14.769 -15.153 -14.769

Sum midlertidige forskjeller 10.832 254 10.691 158
Framførbart underskudd -3.887 0 -4.554 0
Grunnlag utsatt skatt 6.945 254 6.137 158

28 % utsatt skatt 1.944 71 1.718 44
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Note 14 – Aksjer og andeler
Statskog SF og konsern Aksjekapital Eierandel Kostpris Bokført verdi 

Bio Varme AS 12.424 13,0 % 8.794 6.706
Blånisselandet i Målselv ASA 39.047 2,1 % 1.001 1.001
Norske Moseprodukter AS 5.700 15,0 % 1.500 750
Namdal Investor AS 1.500 16,0 % 500 500
Polaris Water AS 1.725 13,3 % 131 131
Ål Trelast AS 737 6,7 % 150 75
Sisoflor AS 4.420 1,4 % 64 64
Namdal og Bindal Akva AS 600 10,6 % 50 50
Water of  Norway AS 653 2,5 % 50 50
Arctic Rein og Vilt AS 295 8,6 % 237 47
Gjuvsjaa Fjellpark AS 289 16,0 % 46 46
Polaris Kildevann AS 400 19,9 % 105 35
Gaustadtoppen Utmarkslag BA 213 12,0 % 25 26
Namsos Næringsselskap AS 114 17,6 % 22 22
Skogbrukets Kurssenter AL 39.112 0,0 % 8 8
Norwegian Forestry Group 150 3,3 % 4 5
Ailu Fuchsit AS 1.541 17,0 % 1.000 1
Snåsa Vekst AS 755 6,6 % 60 0
Skandinavisk Rovviltsenter AS 205 19,5 % 200 0
Halti Næringshage AS 300 10,0 % 31 0
Myrefjell Eiendom BA 10 10,0 % 1 0

Aksjer eid av Statskog SF 13.979 9.517

Selskaps- Overkurs-
Fond for

Annen
kapital fond

vurderings-
egenkap.

Sum
forskjeller

Egenkapital pr 1.1.07 88.500 22.500 0 142.354 253.354

Kapitalnedsettelse -3.500 -3.246 6.746 0
Årets resultat 34.950 34.950
Avsatt utbytte -13.000 -13.000

Egenkapital pr 31.12.06 85.000 19.254 0 171.050 275.303

Konsern

Egenkapital pr 1.1.07 88.500 22.500 0 142.354 253.354

Kapitalnedsettelse -3.500 -3.326 6.746 0
Årets resultat 34.950 34.950
Avsatt utbytte på årets resultat -13.000 -13.000

Egenkapital pr 31.12.07 85.000 19.254 0 171.050 275.303

REVISJONSBERETNING

Note 16 – Pantstillelser, garantiansvar
Garantiansvar Statskog SF Konsern

2007 2006 2007 2006
Dombås Fjelleiendom AS 614 695 614 695

Sum garantiansvar 614 695 614 695

Note 15 – Egenkapital
Morselskap



Ansatte
63 %

Tilbakeholdt
19 %

Samfunnet
for øvrig

1 %

Skatter og
avgifter 6 %

Eier 11 %
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(Beløp i 1.000 kroner)

Konsern Statskog SF

2006 2007 VERDISKAPING 2007 2006

219.870 229.608 Totale driftsinntekter 229.608 219.893 
-130.399 -112.525 Innkjøpte drifts- og administrasjonskostn. -112.507 -130.243 

89.471 117.083 BRUTTO VERDISKAPING 117.101 89.651 
-3.178 -3.213 Ordinære avskrivninger -3.213 -3.178 
86.293 113.869 NETTO VERDISKAPING 113.887 86.472 
10.347 2.094 Finansinntekter og resultandeler 2.274 9.799

96.639 115.963 VERDIER TIL FORDELING 116.162 96.271 

ANSATTE
82.576 73.109 Brutto lønn og sosiale ytelser 73.109 82.319

EIERE
5.200 13.000 Utbytte 13.000 5.200 

STAT OG KOMMUNER
6.962 5.200 Arbeidsgiveravgift 5.200 6.929 

-2.292 1.674 Skatter 1.873 -2.370 
4.670 6.874 Skatter og avgifter 7.073 4.559 

SAMFUNNET FOR ØVRIG
2.410 1.029 Tilskudd til næringsutvikling 1.029 2.410 

FORETAKET
1.783 21.950 Tillagt egenkapital 21.950 1.783 

96.639 115.963 SUM FORDELT 116.162 96.271

Samfunnsregnskap
Fjellrev (alopex lagopus)
Visste du at fjellreven ble fredet allerede
i 1930, men den er fortsatt Norges mest 
truede pattedyr? Kun i Børgefjell finnes
det en tilnærmet levedyktig bestand her
til lands. Statskog  deltar i prosjekt Fjell -
rev  (fjellrev.no) sammen med frivillige
miljø- og friluftslivsorganisasjoner.

(Foto: Kjartan Trana)
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Inntekter: 2007 2006

Festetomter 18.105 18.077 
Overført fjellstyrene ihht. fjelloven -7.864 -7.204 
Fallrettigheter 2.021 1.982 
Grus/malm 1.279 780 
Arealavståelser (bygselbruk) 7.573 1.299
Overført fjellstyrene vedr. innløsing -3.981 0 

SUM INNTEKTER 17.134 14.935 

Kostnader:
Festetomter -4.344 -5.139
Fallrettigheter -257 -427
Grus/malm -202 -461
Arealavståelser -192 -171
Eiendoms- og rettighetssikring (grenser, jordskifte m.m.) -1.550 -1.916
Ivaretakelse av grunneierinteressene (innspill kommunens arealdel m.m.) -653 -1.390
Utbetalte tilskudd NFS -1.518 -1.500
Utbetalte tilskudd til tiltak 843 -144
Arbeid med næringsutvikling m.m. -1.431 -2.429
Ikke inntektsgivende grunneieroppgaver (håndtering av bruksretter m.m.) -3.350 -2.609

SUM KOSTNADER -12.654 -16.187 

Finans 891 554 

TOTAL 5.370 -697

Inngående balanse pr 01.01. 18.461 19.158 
Utgående balanse pr 31.12. 23.831 18.461

Kommentarer til Grunneierfondets regnskap for 2007

Statskog SF har forvaltningsansvaret for grunneier-
inntektene fra statsallmenningene. Inntektene går
inn på et eget fond, Grunneierfondet. Resultat -
poster tilknyttet Grunneierfondet inngår ikke som
en del av Statskogs regnskap.

Fjellovens § 12 hjemler bruk av grunneierinntektene
fra statsallmenningene til følgende formål:

● administrasjon av statsallmenningene

● tilskudd til fellesorganisasjon for fjellstyrene 

● tiltak i statsallmenningene etter samråd med
fellesorganisasjonen

● innløsing av private særretter til fiske

Styret i Statskog har utarbeidet retningslinjer for
bruk av midler til tiltak i statsallmenningene.

Under Formål står det:
Bruk av midler fra Grunneierfondet til tiltak skal
være i tråd med fjellovens § 12.

Grunneierinntektene skal brukes i prosjekter som:

● bidrar til lønnsom næringsvirksomhet m.m.

● utvikler infrastruktur som indirekte bidrar til 
utvikling av lønnsomme arbeidsplasser.

Næringsvirksomheten må ha som formål å utnytte
ressursene i statsallmenningene, eller på grunnlag
av ressurser fra allmenningene. Grunneierinntektene
kan videre brukes til tiltak i statsallmenningene
som innebærer verdiskaping eller bevaring av 
verdier av mer samfunnsmessig art. Dette er tiltak
som for eksempel går på kulturminnevern. Midlene
skal husholderes på en slik måte at de også gir
rom for en aktiv forvaltning av allmenningene.

Grunneierfondet føres etter kontantregnskaps -
prinsippet.

De siste årene har Grunneierfondets balanse blitt
redusert, bl.a. gjennom kostnader til ikke inntekts-
givende grunneieroppgaver, som tidligere ble
finansiert av Landbruksdepartementet, og økning av
tilskuddsutbetalingene til næringsutviklings prosjekt.
I løpet av 2007 har vi klart å gjenopprette balansen
mellom inntekter og utgifter. I tillegg har fondet hatt
kr 3 mill i resultat vedr innløsning av hyttetomter. 
Pr 31.12. foreligger det tilsagn om midler til tiltak
for til sammen ca kr 2,0 mill som ikke er kommet til
utbetaling.

Grunneierfondet 2007



DETTE ER FJELLTJENESTEN
Fjelltjenesten er Statskogs profesjonelle feltapparat knyttet til
naturoppsyn og forvaltningen i Nordland og Troms.

Fjelltjenesten ble etablert i perioden 1984–1989, og startet
som et samarbeidsprosjekt mellom Statskog og Fylkes -
mannens miljøvernavdeling i Troms. Målet var å få til en
bedre samordning og mer kostnadseffektiv felttjeneste, med
Statskog som arbeidsgiver og Fylkesmannen som tjeneste-
kjøper. I dag selger Fjelltjenesten tjenester i hovedsak til
Statskog, Landbruks- og matdepartementet og Statens
naturoppsyn (SNO).

Statskog Fjelltjenesten

(Foto: Carl Norberg)

Jim T. Kristensen (foran) og Ivan Johannessen
klopplegger stien til fugletårnet i Fiskvågvatn
naturreservat i Rognan. (Foto: Hanne Etnestad)

Fjelltjenesten under grensemerking 
i Junkerdal. (Foto: Carl Norberg)

Einar Furuheim frakter ved til Junkerdalsura i Saltdal.
(Foto: Jim Tovås Kristensen)

Fjelltjenesten under oppdrag på Storskogvatnet 
i Rago nasjonalpark, (Foto: Stein Ove Johannessen)



ORGANISERING OG SAMARBEID
16 av Statskogs ansatte i Nordland og Troms har hel- 
eller deltidsstilling i Fjelltjenesten. Arbeidet ledes av en fjell -
tjenesteleder.

Fjelltjenesten er knyttet til Statskogs distriktskontorer. Det 
gir en desentralisert tilstedeværelse, og sikrer stor lokal -
kunnskap kombinert med en sterk og samordnet organisasjon.

De ansatte har bred naturfaglig kompetanse og lang erfaring
i naturoppsyn og registreringsarbeid. Fjelltjenesten samar-
beider tett med politi/lensmann, Reinpolitiet og Kystvakten.
Det er også et nært samarbeid med svenske myndigheter og
deres feltapparat, Länstyrelsenes fjällforvaltning i Sverige. 

Statens naturoppsyn (SNO) har avtale med Statskog om 
kjøp av oppsynstjenester i Nordland og Troms. Samarbeidet
synliggjøres til daglig ved at Fjelltjenestens feltantrekk er
merket med SNOs logo.

FJELLTJENESTENS POLITIROLLE
Den enkelte oppsynsmann er tildelt begrenset politimyndighet
fra stedlig politimester. Myndigheten er saklig begrenset til
miljølovgivningen og geografisk begrenset til det enkelte
politi distrikt. Under utførelsen av politioppgaver er oppsyns-
mannen underlagt de samme lover og instrukser som enhver
politimann, og rapporterer direkte til nærmeste overordnede i
politiet. Fjelltjenesten kan, i samme utstrekning som politiet
for øvrig, kontrollere, ta beslag og om nødvendig foreta 
ransaking og pågripelse. 

Carl Norberg tar
vannprøver ved 
Ljøsenhammer.



Samarbeidet med politiet foregår i form av planlagte felles -
aksjoner og ved avdekking av straffbare forhold under
Fjelltjenestens øvrige virksomhet. Lokal politimester har
ansvaret for å samordne all oppsynsvirksomhet som utføres
med begrenset politimyndighet. Gjennom Fylkesmiljøforum
møter Fjelltjenesten flere samarbeidspartnere innenfor miljø-
området. Fjelltjenesten opererer i totalt fire politidistrikt.

Under utførelsen av politioppgaver er Fjelltjenestens ansatte
utstyrt med tjenestebevis som skal framvises på forespørsel.

FINANSIERING
Fjelltjenesten utfører ofte tjenester for flere oppdragsgivere
på samme feltturer. Kombinasjonsmulighetene gir effektive
arbeidsdager med kostnadseffektiv drift, god utnyttelse av
ressurser og redusert belastning på miljøet. 

To tredeler av Fjelltjenestens tjenestesalg skjer til Statskog 
og Landbruks- og matdepartementet. Øvrig kapasitet selges
til eksterne oppdragsgivere som har behov for å få gjort 
oppgaver i utmark.

Fjelltjenestens største eksterne oppdragsgiver er Statens
naturoppsyn (SNO). Fjelltjenesten er SNOs hovedfeltapparat
i Nordland og Troms. I tillegg kommer oppdrag for forsknings-
institusjoner, kommuner, elve- og grunneierlag, kraftlag og
andre.

FJELLTJENESTEN I OPPDRAG
Oppdrag for grunneier
Fjelltjenesten utfører det praktiske arbeidet knyttet til rettighets-
sikring og oppsyn med jakt og fiske på statsgrunn for
Statskog. Landbruks- og matdepartementet gir oppdrag
direkte til Statskog. Oppgavene som utføres av Fjelltjenesten
er i hovedsak knyttet til tilrettelegging for allmennhetens
adgang til jakt, fiske og annet friluftsliv på statens grunn, samt
eiendomstilsyn.
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Eksempel på grunneieroppdrag:

● Tilrettelegging for friluftsliv

● Undersøkelser for grunneiers fiskeforvaltning

● Administrasjon/kundekontakt under storviltjakta

● Bestandsundersøkelser forut for småviltjakta

● Egenadministrasjon, kompetansebygging med mer

● Grunneiertilsyn

– har du løst grunneiers fiske- og jaktkort?

– settes det opp hytter uten nødvendige tillatelser?

– bygges det hytteveger uten nødvendige tillatelser?

Oppdrag for Statens naturoppsyn
Oppdraget for Statens naturoppsyn samordnes med innspill
og ønsker fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger og endelig
tildeling fra Statens naturoppsyn.

Eksempel på oppdrag for Statens naturoppsyn:

● Oppsyn og skjøtsel i verneområder og nasjonalparker

● Dokumentasjon av rovdyrdrept rein og bufe

● Bestandsregistrering av fjellrev, jerv, gaupe med mer

● Sjølaksoppsyn

● Motorferdseloppsyn 

● Oppsyn med hensyn til øvrig miljø- og faunakriminalitet

Øvrige oppdrag
Bred kompetanse, lokalkunnskap og desentralisert tilstede-
værelse gjør Fjelltjenestens tjenester interessante også 
for andre aktører. Blant øvrige oppdragsgivere er forsknings -
institusjoner, kommuner, elve- og grunneierlag, kraftlag og
andre. Disse oppdragene er viktige for å styrke Fjell tjenestens
virksomhet og kompetanse.

Statskog Fjelltjenesten

Carl Norberg sammen med barn fra Rognan barneskole 
under isfiskedag på Fiskvågvatnet.

Albert Fossli kjører ut ved til Ånderdalsgammen 
på Senja (Foto: Bertil Nyheim)

Ansatte i Heliteam og Fjelltjenesten har lunsj med utsikt mot
Mollisfossen i Reisa nasjonalpark i Troms. (Foto: Claus Grimstad)
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OPPDRAG LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET (DAGSVERK)
Troms Nordland

2007 2006 2005 2004 2003 2007 2006 2005 2004 2003
Friluftsliv/tilrettelegging 105 125 150 127 112 267 424 498 417 387
Oppsyn 366 379 449 493 435 382 344 340 436 444

Sum 471 504 599 620 547 649 768 838 853 831

Fjelltjenesten i tall

OPPDRAG SAMLET (DAGSVERK)
Troms Nordland

2007 2006 2005 2004 2003 2007 2006 2005 2004 2003
Landbruks- og matdep.mentet 471 504 599 620 547 649 768 838 853 831
Feltdagsverk 343 287 335 320 327 361 637 679 616 475
Miljøverndepartementet 441 485 507 594 512 599 555 678 614 562
Feltdagsverk 398 413 440 440 479 518 449 553 525 469
Statskog 566 721 611 493 303 729 1.249 1.163 993 888
Feltdagsverk 150 272 291 319 132 320 612 499 437 345
Tjenestesalg til andre 69 64 108 52 60 119 201 159 187 182
Feltdagsverk 65 50 90 43 43 99 187 134 154 136

Sum 1.547 1.774 1.825 1.759 1.422 2.096 2.773 2.838 2.647 2.463

Feltdagsverk 918 1.022 1.156 1.122 981 1.298 1.885 1.865 1.732 1.425

OPPDRAG STATENS NATUROPPSYN (DAGSVERK)
Troms Nordland

2007 2006 2005 2004 2003 2007 2006 2005 2004 2003
Verneområder: Oppsyn,
skjøtsel, registreringer 276 243 260 263 139 360 337 451 360 341
Motorferdsel/faunakrim.:
Oppsyn 61 61 40 59 143 83 49 55 65 55
Naturovervåking 24 24 20 35 67 55 85 56
Rovviltregistrering 114 114 131 98 103 80 66 71 67 86
Skadedokumentasjon,
rovviltskader på rein/sau 5 5 5 0 0 21 0 0
Lakseoppsyn 28 28 63 81 100 22 29 25 37 24
Annet 10 10 8 73 27 19 7

Sum 485 485 507 594 512 599 555 678 614 562

NØKKELTALL
Troms Nordland

2007 2006 2005 2004 2003 2007 2006 2005 2004 2003
Årsverk 7 8,1 8,3 7,9 7,3 9,5 12,6 12,9 11,8 11,2
Antall km scooter 26.200 28.600 27.996 25.400 25.822 17.200 17.000 16.000 16.500 20.002
Antall kontrollerte 651 712 827 855 893 566 x 1.114 1.105 1.358
Antall informerte 812 908 1.228 1.196 1.010 868 x 1.719 788 2.233

OPPDRAG STATSKOG (DAGSVERK)
Troms Nordland

2007 2006 2005 2004 2003 2007 2006 2005 2004 2003
Storviltjakt 25 28 33 37 42 27 34 40 31 15
Småviltjakt 47 68 66 75 65 88 142 147 165 151
Fiske 78 128 153 163 147 63 199 195 231 221
Friluftsliv 52 61 87 15 28 72
Egenadministrasjon,
kompetansebygging med mer 162 200 60 150 585 504
Annet 202 236 212 218 49 386 261 205 566 501

Sum 566 721 611 493 303 729 1.249 1.163 993 888

LOVBRUDD ANMELDT TIL POLITIET
Troms Nordland

2007 2006 2005 2004 2003 2007 2006 2005 2004 2003
Vernebestemmelser 5 5 3 8 4 3 2 2 9 5
Ulovlig motorferdsel vinter 7 8 6 6 * 9 27 30 11 *
Ulovlig motorferdsel barmark 1 3 2 4 4 2 1 4 7 22
Viltloven 0 3 3 2 1 7 5 9 12 8

32 33 46 31 26 34 36 28 43 11
Annet lovverk 0 1 5 1

Sum 45 52 60 51 35 55 72 78 82 47

STØRRE UTSTYR I FJELLTJENESTEN 2007
Nordland Troms

Båter 19 17
Båtmotorer 12 18
Snøscootere 12 11
Scooterkjelker 13 16
Terrengsykler 0 1
Tilhengere 11 9
Tjenestebiler 4 6

LOVBRUDD ANMELDT TIL POLITIET

20072003 2004 2005 2006 20072003 2004 2005 2006

TROMS NORDLAND

Lakse- og innlandsfiskeloven
Viltloven
Ulovlig motorferdsel barmark

Ulovlig motorferdsel vinter

Annet lovverk
Vernebestemmelser

0 

18

36

54

72

90

* Før 2004 ble ulovlig motorferdsel vinter og barmark rapportert samlet.
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BURRE PÅ LAGET
Hans Petter “Burre” Buraas er en av hytte-
kjøperne, men også innleid konsulent i
utviklingen av alpinanlegget. Etter slalåm-
gullet i Nagano i 1998 utdannet han seg
innen bygging av vinterparkanlegg. 

I dag ønsker folk mer enn bare å
kjøre svinger i alpinbakken.
Topografien i Sulitjelma åpner da
også for langt flere muligheter.
Her kan man enkelt lage big
jump, quarterpipes og rail, ifølge
Buraas. 

I tillegg omfatter regulerings-
planen et fullverdig anlegg for

langrenn og skiskyting, bygging av ishotell,
dragracingbane for snøscooter, turstier, bord
og benker, bålplasser og fiskeplasser. Alle
anlegg med universell utforming. 

SALGET I GANG
Salget pågår for fullt. På grunn av store
oppstarts kostnader til veg, vatn og kloakk
m.m. må det selges en god del leiligheter før
byggestart, som er planlagt våren 2008. 

Sulitjelma fjellandsby skal etter planen tas i
bruk påsken 2009. ■ ■ ■

■ Derfor satser Statskog på fjellandsby,
alpinanlegg og langrennsanlegg i Sulitjelma
i Fauske kommune. Statskog er grunneier og
har vært pådriver bak reguleringsplanen.
Bygging og drift er satt bort til andre.

Sulitjelma fjellandsby skal bestå
av rundt 200 fritidsleiligheter
og frittstående hytter. Kafe, ski-
utleie og barnebakke med eget
skitrekk inngår også i planene.
Fra før er det 500–600 hytter i
området, turistsenter, rifle- og
leirdueskytebane og en rekke
utmarksopplevelser, både sommer
og vinter, innen jakt, fiske,
isbre vandring, toppturer, geologi
og flora. 

Junkerdal nasjonalpark ligger bare tre–fire
kilometer unna. Rett nord for anlegget 
ligger Blåmannsisen – Norges femte største
isbre. I nærområdet rager dessuten Nord-
Suliskongen, Nord-Norges nest høyeste topp,
med sine 1908 meter. 17. mai hvert år kan
du bli med til topps på guidet toppskitur.

Og best av alt; anlegget ligger ikke langt fra
Oslo. Direkteflyet Oslo-Bodø tar halvannen
time. Deretter venter en halvannen times
biltur, før du kommer til området.

Satser på vinterturisme med stabile snøforhold

Med stadig varmere vintre i sør, er det mange som tror at snøen 
i Nord-Norge vil bli mer attraktiv.

EI
EN

DO
M

Slik er Sulitjelma fjellandsby skissert.
Påsken 2009 kan de første 

hytteeierne ta i bruk anlegget.

Statskog skal være en
attraktiv samarbeids-
partner i lokal og 
regional nærings-
utvikling.

Statskogs strategi 2007–2010

’’



Det flasker seg…
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Det er mulig Norge har verdens
beste drikkevann. Likevel drikker
vi flaskevann som aldri før. Blant
de mange aktørene i drikkevann -
markedet finner du også Statskog.

■ Salget av drikkevann dobles hvert tredje
år. En av aktørene i det voldsomt økende
markedet er Polaris Water AS, hvor Statskog
er deleier. 

Selskapet har siden 2001 produsert vann 
på 19-litersdunker til stormarkedet. Polaris
omsetter årlig en halv million liter, og har
opparbeidet seg cirka 95 prosent av markedet
i Nord-Norge. I 2007 gjorde Polaris også 
innhogg i markedet i Sør-Norge. Selskapet
ser også på mulighetene utenlands. Polaris
har knyttet til seg selgere og investorer, og
markeder i Nederland har allerede signalisert
et ønske om å servere vann fra Saltdal 
kommune. 

Bedriften er i sluttfasen av en utvidelse 
i produksjonslokalene, samt tidsmessige
kontorer, spise- og møterom, garderober og
sanitæranlegg. I tilleg pågår montering av
nye tappelinjer for 19-litersdunker og flasker.

Flasker er nemlig siste tilskudd i sortimentet.
Polaris vil produsere vann for humanitære
organisasjoner og bedrifter, for salg med
egen logo på flaskene. Det er allerede skrevet
avtale med Norges Blindeforbund. Flaskene
får egen logo, med tekst i blindeskrift. De

som kjøper dette flaskevannet stiller ikke
bare tørsten – de styrker også økonomien i
Norges Blindeforbund. 

KILDE NORD FOR POLARSIRKELEN
Polariskilden ligger i Rognan i Saltdal 
kommune, på en eiendom eid av Opplysnings-
vesenets fond. Utspringet ligger i en bratt
fjell vegg, nord for Polarsirkelen, og er 
klassifisert som kildevann – den beste 
kvaliteten drikkevann har i Norge. Polaris -
vannet selges da også uten noen form for 
tilsetninger. 

Kilden ligger nær E6, jernbane og dypvanns -
kai, noe som gjør produksjonen gunstig med
tanke på transport til kundene.

AKTIV GRUNNEIER
Det er flere grunner til at Statskog har 
involvert seg i Polaris. Der Statskog er stor
grunneier, skal Statskog legge til rette for
lokal næringsvirksomhet, enten alene eller 
i samarbeid med andre. Statskog er en 
betydelig grunneier i Nordland. Bare i Saltdal
kommune har statsforetaket grunnboks -
hjemmel til 60 prosent av arealet.

Til nå har vannsalget gjennom Polaris gitt
arbeid til to personer. Om forventningene til
videre vekst slår til, vil det bli behov for
ytterligere fire ansatte de nærmeste to
årene. 

Flere aktører følger utviklingen i selskapet
med spenning. Blant andre aktører som har
støttet selskapet fra dag én med tilskudd 
og rådgivning er Saltdal kommune og
Innovasjon Norge.

Hva med kildevann fra Norges Blindeforbund? 
Tappet nord for Polarsirkelen og uten 

noen form for tilsetningsstoffer!
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Sikringsarbeid med sølvsmak

14 kilometer med sikringsgjerder. Det er 
bare ett av sikringstiltakene Statskog gjør i
Kongsberg Sølvverk. I tillegg rustes kultur-
minner opp til fordums stolthet.

■ I 1992 ble kulturmiljøet Kongsberg Sølvverk midlertidig
fredet. Endelig fredning ble vedtatt ved Kongelig resolusjon
15. mai 2003. Statskog har som grunneier ansvaret for 
kulturminner på overflaten. 

Våren 2004 besluttet Landbruks- og matdepartementet at
Statskog også skal ha ansvaret for sikring av farlige gruve -
åpninger på eiendommen.

SIKRINGSARBEID
Av sikkerhetsmessige hensyn har Statskog 
prioritert å gjerde inn alle farlige gruveåpninger
med to meter høye gjerder. I området skal det
settes opp til sammen 14 kilometer med gjerder,
fordelt på mer enn 160 enkeltgjerder. 

Åtte kilometer av sikringsgjerdene er på plass i
løpet av 2008, mens de siste kilometerne settes
opp i 2009. Arbeidet vil føre til at gruve land skapet framstår
mer sammenhengende. Dermed øker også opplevelsen av
kultur miljøet for besøkende i området. 

Statskog har også startet registrering av kvaliteten i flere
dammer på eiendommen. Så langt har revisjonsarbeidet av
dammene medført at det er utført mindre strakstiltak på en av
dem. På flere av dammene må det utføres større vedlikeholds -
arbeider de kommende årene. 

KULTURMINNER REGISTRERES
I dag er det om lag ti km med vannførende renner i gruve -
åsen. I Sølvverkets driftsperiode antas det å ha vært opp 
mot 50 kilometer med vannrenner. De siste to årene har
Statskog byttet bordkledning på mer enn fem kilometer av
vannrennene. En kilometer med ikke-vannførende renner er
dessuten fristilt og ryddet for skog, på linje med andre 
hjulstuer og murer. 

Statskog utarbeider samtidig en samlet status -
oversikt for ulike kulturminneobjekter i gruveåsen.
Siden våren 2006 er Kongsberg orienterings lag
engasjert for datafangst, digitalisering og kart-
festing av kulturminneobjektene. Det ble i løpet 
av sommeren 2007 gjennomført registreringer 
i marka. Kulturminneregistreringene tas inn i
Statskogs digitale kartinnsyn.

FRILUFTSINTERESSER OG VEGER
Hensynet til friluftslivet veier tungt i alle tiltak og arbeider i
gruveåsen. Nye sikringsgjerder vil medføre at publikum kan
ferdes med større trygget i området. Vegene i gruveåsen
benyttes til turveger og skiløyper. I tillegg benyttes vegene
til transport ved drift i området, deriblant knyttet til kultur-
miljøet, sikringsarbeid og tømmertransport. Statskog har 
ryddet vegetasjon langs en del av vegnettet, samtidig som
det er utført utbedringer og vedlikehold på veger. 

Statskog får en rekke tilbakemeldinger og konstruktive inn-
spill fra publikum i forbindelse med arbeidene i gruveåsen,
noe som er svært verdifullt. Statskog legger stor vekt på 
å utføre skjøtsel og vedlikeholdsarbeider på en måte som 
ivaretar både hensynet til kulturmiljøet og brukerne av 
området. ■ ■ ■

Statskog skal sikre 
og holde i hevd de
nasjonale skog- og
utmarkseiendommene
som foretaket 
har ansvar for. 
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Det er betydelige dimensjoner på arbeidet i
Kongsberg Sølvverk. (Foto: Øystein Skjelbred)





Siden oppstarten har virksomheten utviklet
seg svært mye.

– Arbeidsplasser og vekst lokalt er viktig
for oss. Derfor har vi satset på å utvikle
eget utstyr til kraftstasjoner, sier Brattland.

Produksjon av turbiner og styringssystemer
for kraftverk er startet på Storforshei 
og Mo i regi av Minikraft AS. I tillegg er 
det etablert et konsulentselskap som bistår
andre gründere i utvikling og gjennom -
føring av små kraftprosjekter. 

– Vi så tidlig at våre erfaringer var nyttige
for flere som skulle gjennom en tilsvarende
prosess, forklarer Olsen. 

Med utgangspunkt i et enkelt minikraft -
prosjekt, er det de siste årene utviklet en
mangslungen virksomhet. Flere har også
lagt merke til hva som foregår på
Storforshei. 

– Det var ekstra stas da Dagens Næringsliv
kåret oss til årets minigaselle for Nordland
i 2006, avslutter de to. ■ ■ ■

■ Energi er et satsingsområde i Statskog.
Statsforetaket skal bidra til å utvikle 
for nybar og miljøvennlig kraftproduksjon.
Et annet viktig arbeid er å legge til rette
for at gründere kan starte egen kraft -
produksjon på statsgrunn. 

Et selskap som gjør nettopp det, er Sag elva
Minikraftverk AS i Rana kommune i
Nordland. Med Øyvind Brattland og Geir
Magnor Olsen som driftige gründere.

– Vi ønsket å skape vår egen virksomhet på
Storforshei og kontaktet Statskog allerede
på slutten av 1990-tallet for å diskutere
noen ideer, forteller duoen.

Kraftgründere på statsgrunn

De driver sin virksomhet på statsgrunn – og de driver godt. 
Så godt at Dagens Næringsliv kåret dem til årets minigaselle 
i Nordland i 2006.

EN
ER

GI

Sagelva kraftstasjon.

Magne Olsen (fra venstre), Per Krokstrand,
Geir Magnor Olsen og Stein Frode Olsen

foran turbinkassa til Kvannvatn kraftverk. 

Støping 
av inntaksdam 
med helikopter.

Statskog skal stimulere
andre til å drive 
forretningsvirksomhet
basert på Statskogs
ressurser gjennom 
tilrettelegging som
grunneier og 
gjennom direkte 
støtte og 
investeringer.
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Det nye bioenergiselskapet Energiflis AS ble
stiftet Nordafjelsk i slutten av januar 2008.
Aksjonærene representerer hele verdikjeden 
– fra skog til sluttbruker. 

■ Statskog SF er en av de største aksjonærene i selskapet,
sammen med fire energiselskap og en treforedlingsbedrift.
Tilsvarende selskap finnes ikke nord for Dovre.

Energiflis AS skal produsere og levere skogsflis, og vil gi
mange kommuner og energiselskap mulighet for økt satsing
på bioenergi. Selskapet sikrer forutsigbare og stabile 
leveranser av skogsflis i god kvalitet, gjennom avtaler med
skogeiere og leverandører av ulike tjenester i verdikjeden. 

For å oppnå optimal energi -
utnyttelse av trevirke, er det 
viktig med riktig brensels -
kvalitet. Lav fuktighet er 
et av de viktigste kvalitets -
kriteriene for denne varen.

For å kunne drive økonomisk
forsvarlig med oppkjøp og
transport av GROT (grener
og topper), må virket
komprimeres slik at tømmer -
bilene får med seg store nok lass. Dette er avgjørende i den
videre håndteringen av råstoffet. Til komprimering av virke
vil Energiflis benytte seg av en nyutviklet komprimerings -
maskin.

Bioenergisatsing nordafjells
SK

OG

Den nyutviklede komprimeringsmaskinen – Rogbico GTK 4800.

Statskog skal være 
en foregangsbedrift
gjennom å utvikle
skog ressursene 
på en bærekraftig
måte med best mulig
økonomisk 
resultat.

Statskogs strategi 2007–2010
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Tømmerbil lastet 
med bunter av GROT.
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Skogen som energikilde

Kjøp av energivirke (råteinnhold > 50 %), og i noen tilfeller
massevirke, vil også bli innkjøpt som råvare.

Bunter av GROT blir transportert fra skogen med tømmerbil 
til flisterminaler eller direkte til kjøpers tomt for videre
behandling. Flishogger eller flisknuser tilvirker råstoffet
videre til ferdig skogsflis.

Ambisjonsnivået til Energiflis AS er at selskapet innen kort
tid skal levere ca. 50.000 tonn skogsflis pr år i Nord-Norge og
Trøndelag. 50.000 tonn skogsflis med et tørrstoffinnhold på
65 prosent, tilsvarer en energimengde på 159.000.000 kWh.
En liter fyringsolje inneholder for øvrig 9,5 kWh. Miljø gevinsten
ved omlegging fra forbrenning av olje til skogsflis med dette
energiforbruket vil redusere det årlige CO2-utslippet med 
42,5 millioner kilo! ■ ■ ■

■ Økt produksjon av bioenergi er et viktig satsingsområde 
for Regjeringen. Klimaforliket i Stortinget om klimanøytralitet
innen 2030 forsterker denne satsingen. Innen 2020 er 
Regjeringens mål at bruk av bioenergi skal øke med inntil 
14 TWh. Forbruket av bioenergi i Norge i dag er om lag 16 TWh
pr år, og vi bruker i all hovedsak trevirke. Bioenergi kan 
utnyttes til varme, strøm og drivstoff.

Det er mange gode grunner til å øke bruken av bioenergi: 
• tilskudd i energimarkedet (energiforbruket øker)
• alternativ til dyrere olje og strøm
• karbonnøytral energi (miljøvennlig energi som ikke påvirker

global oppvarming)
• nye arbeidsplasser i distriktene (400–600 arbeidsplasser pr TWh)
• øke verdiskapingen fra skogen (bedre utnyttelse av råstoffet)

Skogråstoffet har mye ubenyttet kapasitet som energikilde i
fjernvarmeanlegg og sentralvarmeanlegg. Her kan man utnytte
vannbåren varme og bytte ut mange av de gamle oljekjelene
som slipper ut klimagasser. Ved å konvertere fra olje til bio-
energi får vi en betydelig miljøgevinst. Med et energiforbruk på
10.000 kWh, reduserer vi CO2-utslipp tilsvarende å kjøre en bil
i over fire år!

Hva kan skogen bidra med av energi nordafjells som i dag
ikke blir utnyttet?

FORUTSETNINGER/KILDE
• Effektiv brennverdi 2.000 kWh/m3

• Fylkesvise avvirkningstall fra 2006.

• 30 prosent mervolum ved uttak av GROT (grener og topper)

• Produksjon av GROT ved avvirkning med transportavstand 
< 500 meter fra veg

• Lengde bilveg i skog – Rapport 8d, Levende Skog

• Utnyttelse av skog åtte meter til hver side av vegen 
– 20 års intervall

• Skogressurser på fylkesnivå – NIJOS/Fylkesmannen

• Økt dekninggsbidrag ved rasjonell heltretynning vil gi økt 
tynningsandel – 20 prosent av h.kl. III på bonitet H40 og
bedre blir tynnet

Den potensielle energiøkningen fra disse skogproduktene 
nordafjells tilsvarer energiproduksjonen fra Alta-kraftverket.

Gjengroing av kulturlandskapet og utnyttelse av denne ressursen er ikke med.

Nordland/Troms N.Trøndelag/ Sum 
Aktivitet GWh/år S.Trøndelag Nordafjelsk

GWh/år GWh/år

GROT-tilpasset avvirkning 43 202 245
Vegnært virke ukvistet 35 132 167
Helttretynning ukvistet 68 150 218

SUM 146 484 630



Tømmeret slepes 
seks kilometer i den

nette fart av 1 km/t.
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Spesiell skogsdrift

Norges nest største innlandsøy – Røssvass -
holmen i Hattfjelldal – huser også en spesiell
skogsdrift i Statskog-sammenheng.

■ Som innlandsøy regnes øyer omgitt av ferskvann. I sørenden
av Røssvatnet ligger den 17,39 kvadratkilometer store
Røssvass holmen, hvor Statskog er største grunneier. 

I 2007 hadde Statskog skogsdrift av ca. 2.700 m3 på øya. Det
kan trygt kalles marginal drift – tatt i betrakning at skogs -
drifta medfører terrengtransport på over to kilometer og fløting
i seks kilometer.

Selve fløtingen foregikk med et klenodium av en jernbåt fra
1947. Den 20 fot lange båten har en to-takters dieselmotor
som yter 10 HK. Motoren forvarmes med blåselampe og må 
sveives i gang. 

Til slepet brukes en slepewire på 600 meter. Selve slepe -
arbeidet er en tålmodighetsprøve – da det foregår med den lite
svimlende farten 1 km/t.

Virket ble fløtt i bunter over til fastlandet og deretter tatt opp
med tømmerbil.

At vi opererer innenfor små marginer ble tydelig bevist da et
slep på 400 m3 havarerte. Slepet ble spredt som enkeltstokker
utover vannet. Mesteparten ble samlet og sikret i ei bukt, men
frøs inne før man etter mye ekstraarbeid rakk å få det opp
igjen. 

Å drive skog under marginale forhold, og slåss mot natur -
kreftene er vi vant til, men uhell av slike dimensjoner er 
heldigvis sjeldne. ■ ■ ■



Etter seks kilometer i vann, er tømmeret klart for videre frakt på tømmerbil.



Øystein Moseid (fra venstre), John Fredrik Olsen
og Thorbjørn Vilhelmsen etter at en flokk på fire
ble redusert til én.

Det finnes mange måter å bruke ei helg i 
september på, men lite slår ei langhelg med
rypejakt i Njardarheim. Det tror vi de er
enige om – ungdomsgruppa i Kristiansand
Jeger og Fisk.

■ Allerede før vi nådde hytta torsdag kveld, så vi ryper i 
vegkanten. Forventningene ble ikke mindre av det! Første
natta ble det lite søvn på guttene, til det var spennings -
nivået for høyt.

Vi hadde knapt gått ti minutter fredag morgen før hunden
hadde sin første stand. Fjellryper er ikke som andre ryper, 
så effekten av å jakte med hund er ikke den samme som på
li ryper. Det ble da heller ikke skuddsjanser på disse rypene,
men etter en slik start var vi sikre på at vår eneste bekymring
var om vi gikk tom for patroner.

Ting forandrer seg fort i fjellet, og det gikk et par timer før
vi fikk ny sjanse på rype – og ei rype i nedoverbakke er ikke
lett å treffe for en gutt på 13.

1-0 TIL RYPA
Etter at hunden hadde gjennomsøkt terrenget i fluktretningen
erklærte vi at det var 1-0 til rypa.

Været i fjellet denne fredagen i september var fantastisk. 
T-skjorte og oppbrettet bukse dugde i massevis. En av 
guttene ble til og med solbrent på armene. Derfor ble nok
lunsjen lenger enn det en arbeidsgiver ville satt pris på, men
du verden så flott vi hadde det. Vi vitset, småertet, tøyset og
lo. Spesielt vi voksne fikk gjennomgå.

Etter en times rusling på ettermiddagen klarte en av de 
voksne i følget å nedlegge ei rype. Omsider var stillingen 
1-1...

Like før vi var fremme ved hytta i femtiden på ettermiddagen,
havnet en av guttene midt mellom to ryper som hev seg på
vingene. Å holde hodet kaldt i en slik situasjon er umulig, så
rypene trakk igjen det lengste strået.

3-1...

Mer spenning ble det ikke denne dagen. Mat sto for tur – og
du verden så godt gryterett kan smake etter ti timer i fjellet!

FULL KLAFF MED GARN
Før kvelden satte de eldste guttene garn. Neste morgen
kunne de trekke en en flott halvkilos fjellørret, så frokost -
menyen ga seg selv. Arne Brimi ville nok gitt fisken noe mer
tid i panna, men “store gutter” foretrekker som kjent sushi…

Etter frokost delte vi oss i to lag, fordelte terreng og avtalte
møtested for lunsj. De eldste fikk hunden denne dagen, mens
undertegnede og de yngste skulle finne fugl på egen hånd.

Ungdomsgruppa i KJFF på rypejakt
FR
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F A K T A :
• Ungdomsgruppa i

Kristiansand Jeger og Fisk
og Statskog har i mange år
hatt et godt samarbeid. Det
gjør det mulig for ungdoms-
gruppas leder Knut Mykland
å ta med unge, håpefulle
jegere i et av landets mest
spennende jaktterreng 
– Njardarheim – hvor
Statskog stiller terreng og
hytte til disposisjon for
ungdommene.

• Denne historien, skrevet av
Knut Mykland, er fra en av
mange turer han har hatt
med Kristiansand-ungdom,
på fjellet, i september.

André Mykland med den første rype vi felte.



Her er Statskogs mest populære utleiehytte.
Leinahytta. 

■ I 2006 sto den ferdig bygd. Ved Leinavatn – halvannen
kilometer fra Altevatn i Bardu kommune. Et av de mest brukte
friluftsområdene i Troms både sommer og vinter.

Utleiehytta har ti sengeplasser, god standard og ble bygd som
et ledd i Statskogs tilrettelegging for utmarksturisme i
Altevass-området. Da Statskog utarbeidet friluftsplan for
området i år 2000, signaliserte flere aktører innen utmarks -
turisme at det var behov for ei utleiehytte. Statskog tok
næringslivet på ordet, og satte i gang arbeidet med
Leinahytta.

Populært overnattingssted
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Næringsaktørene har mulighet til å forhåndsbooke Leinahytta
gjennom egen avtale med Statskog. Dette sikrer dem gode
rammevilkår for sin virksomhet. Aktørene har på sin side vist
at ønsket om ei utleiehytte var berettiget, I 2007 sto tur -
operatørene for rundt halvparten av de 164 utleiedøgnene.
For 2008 har næringsaktørene allerede forhåndsbooket 102
døgn på Leinahytta.

Operatørene står for et bredt spekter av turmuligheter i det
naturskjønne området – fra hundespannkjøring i det stille
rom, til turer med motoriserte framkomstmidler som snø -
scooter og motorbåt. For mange er en tur innom Leinahytta
blitt en naturlig del av turopplegget. 

Alle som ønsker kan booke Leinahytta – og Statskogs øvrige
utleiehytter. Hyttene kan bestilles på nettstedet www.inatur.no
og via Friluftstorget på tlf 07800/friluftstorget@statskog.no

Det ble noen timer uten
antydning til å se fugl, men
som lyn fra klar himmel 
lettet med ett fire ryper.
Fjellrypene kan være greie,
og disse fløy 70 meter før de
satte seg på et fjell og
strakk hals. Etter en liten
leksjon satte vi oss rolig ned
og ventet til fuglene hadde
roet seg. Vi gikk mot rypene
og John Fredrik (15) fikk

sitt livs opplevelse da han skjøt doublé (to skudd, to ryper).
Thorbjørn og Øystein skjøt begge på samme fugl – så da
måtte det loddtrekning til.

At de yngste guttene var en smule kjepphøye da vi traff de
andre til lunsj (de hadde kun sett lemen) er sikkert unødvendig
å si, men om det hadde vært en del uskyldig fleip før, ble det
ikke mindre nå.

Etter lunsj kom tåka sigende nedover toppene, men siden vi
var godt utstyrt med både GPS, kart og kompass, prøvde vi
oss på et par topper – dessverre uten resultat.

Nye ti timer i fjellet lørdag gjorde godt i guttebein som 
tidvis er plassert timesvis ved pc-en. Det blir tidlig kveld
etter slike strabaser, men garna måtte bare ut.

Garntrekket søndag ga fangst. Åtte fine ørreter, den største
på kiloen.

Søndag var dagen for hjemreise, men før vi ga oss ville de
barskeste til fjells en liten tur. Sammen med et par av 
ungdommene tok vi en aller siste tur – i håp om en bra
avrunding av jakthelga – dessverre uten resultat. 

Men neste år – da tar vi dem!

Alt i alt ble turen en kjempeopplevelse, og vi sender en takk
til både Statskog og Kristiansand Jeger og Fisk som med sine
tilbud gir ungdom muligheten til slike flotte frilufts -
opplevelser. ■ ■ ■

Av Knut Mykland, Kristiansand JFF

Statskog skal arbeide
med rekruttering til 
friluftslivet i samarbeid
med frivillige 
organisasjoner (…) 
og ha barn og ungdom
som prioritert 
målgruppe.

Statskogs strategi 2007–2010
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Skogens konge på nett
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I 2007 ble Norgeskortet lansert av
Statskog. Fiskekortet gir deg adgang
til å fiske i mer enn 60.000 vann.

■ Gjennom alle år har Statskog arbeidet med å
legge til rette for et enklere friluftsliv. Friluftsliv
skal være enkelt! Siste bidrag kom sommeren 2007
med Norgeskortet. 

Med dette fiskekortet kan du fiske med stang og
håndsnøre etter innlandsfisk i de aller fleste vann
og vassdrag på statsgrunn i hele landet. Unntaket
er vann i statsallmenninger i Sør-Norge.

Kortet selges både på nettstedet inatur.no og hos
lokale kortselgere. Oversikt over kortselgere ligger
på statskog.no

I tillegg er fiskekortet å få kjøpt via SMS. Dette
kom i stand etter en undersøkelse blant Statskogs
fiskekortkunder i 2007. En betydelig andel av 
kortkjøperne meldte at de gjerne ønsket SMS-
muligheten. 

En enkel SMS gir med andre ord enorme fiske -
muligheter. Norgeskortet gir adgang til å lande
glupske gjedder i de dype Finnskogene og vakende
ørret og røye på høyfjellet. For ikke å glemme de
mange flotte vannene i Troms og Nordland, hvor
sjansen for å få fet ørret og røye er god sommer
som vinter. I sørligere deler av landet har
Femundsmarka ord på seg for å være en spennende
plass å prøve fiskestanga, og kan som Troms og
Nordland by på godt isfiske etter ørret og røye. 
Hva med å prøve deg på den eksotiske bekkerøya,
en velsmakende fisk som stortrives i Njardarheim? 

Uansett hva du foretrekker. Med Statskog Norges -
kortet har du over 60.000 muligheter til å finne
akkurat ditt drømmevann.

Ett kort – 60.000 muligheter

77 GPS-merkede elger har gitt ny kunnskap om skogens
konge.

■ Prosjektet Älg i MittSkandia startet i grenseområdet mellom Helgeland
i Norge og Västerbotten i Sverige i november 2004. Initiativet til 
prosjektet ble tatt av grensebefolkningen i området. De norske elg -
jegerne mente at “deres” elger vandret til Sverige og ble skutt der. De
svenske elgjegerne mente det var motsatt.

Prosjektet har fungert under Interreg-programmet Kvarken-MittSkandia.
Det har hatt en total kostnadsramme på kr 7,7 millioner svenske kroner.
Halvparten av finansieringen har vært EU-midler og norske Interreg-
midler. Det resterende har private og offentlige organisasjoner stått for.
Prosjektledelsen har sittet i Storuman kommune i Västerbotten.

Statskog har vært en av de norske partnerne i prosjektet og har bidratt
med finansiering og en betydelig timeinnsats. Statskog hadde også
ordfører vervet i prosjektstyret og var medlem i samforvaltningsgruppen.

HOVEDMÅL
Prosjektet besto av tre deler: 

• Elgen som symbol og ressurs 

• Samforvaltning av elg i MittSkandia 

• Utvikling av en fungerende samforvaltning av elg innen 
MittSkandia-regionen

Älg i MittSkandia har vært et utviklingsprosjekt som har styrket det
grenseoverskridende samarbeidet om elgforvaltning. Hoved målet har
vært å bidra med økt kunnskap om elgen i MittSkandia-området 
– kunnskap som kan nyttes i felleskap om elgen som en naturressurs.
Det har vært et mål å skape et aktivt samarbeid mellom ulike aktører
innen viltforvaltning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Å skape 
nye nettverk mellom ulike interessegrupper med elgen i fokus. Samt å
utvikle Älg i MittSkandia-regionen ved hjelp av informasjonsteknologi,
ny teknikk og forskning.

Statskog skal videreføre
arbeidet med å gjøre
frilufts tilbudene lettere
tilgjengelig for 
eksisterende 
og nye brukere.

Statskogs strategi 2007–2010
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ELG I BOTNIAATLANTICA?
Elg i MittSkandia har skaffet ny kunnskap om elg og elg forvaltning
i grenseområdene. Ved hjelp av banebrytende teknologi kunne
prosjektet følge elgens vandringsruter i detalj. 

Det er to punkter i prosjektet som er aktuelt å jobbe videre med;
turismedelen og samforvaltning over grensen. Dette er tenkt
videreført i et nytt Interreg-prosjekt kalt Älg i BotniaAtlantica.
Ved å gjenmerke og utnytte de allerede merkede elgene i Älg i
MittSkandia, vil det nye prosjektet kunne få en god start. 

Statskog er tiltenkt en rolle som norsk medfinansiør i dette 
prosjektet. 

RESULTATER

• Alle elger som inngikk i prosjektet ble merket med 
en GPS/GSM-sender

• 77 elger ble merket

• Mer enn 900.000 posisjoner er samlet inn

• Elgene har blitt fulgt på www.algimittskandia.se av nesten
200.000 unike brukere over hele verden

• Alle elgene i området vandrer, men avstanden og tidspunktet 
for vandringen varierer

• En okse i prosjektet vandret hele 201 km til sitt vinterområde

• Elgene er trofaste mot sitt hjemmeområde og vender tilbake
hvert år

• Geografien styrer vandringen. Elgene følger stort sett
elvedalene

• I Krokstrand-Vindelådalen er det en netto
utvandring av elg fra Norge til Sverige. 
I Krutfjell-Västansjö er det like mange
som vandrer inn i Norge som ut av
Norge. I Skarmodal-området er 
det nettoinnvandring til Norge

• Middel kalvingsdag i området
er 10. juni

■ ■ ■





Statskog-familien
Med ansatte fordelt nesten utover hele landet, hører det med til sjeldenhetene
at de vel 150 ansatte og styret i Statskog møtes. Her er imidlertid “Statskog-
familien” samlet i Tromsø i mars 2008, sammen med representanter fra
Landbruks- og matdepartementet. (Foto: Fotokompaniet, Namsos)
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