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Skog som næring, og ALLSKOG som aktør, fortjener fortsatt større oppmerk-

somhet. Skognæringa skaper 12-gangen i verdi av råvaren. I tillegg planter vi to trær 

for hvert vi hogger, og lagrer derfor store mengder karbon hvert år. Både i skogen, 

og i ferdige treprodukter. Ved å være dyktige til å utvikle oss, og til å fortelle om det, 

vil vi få oppmerksomhet og anerkjennelse hos de som prioriterer og bestemmer.

Vi trenger skogindustri i Norge. Både sagbruk, cellulose- og papirfabrikker, spon pla-

tefabrikker og treforbrukende smelteverk. I Trøndelag har vi en skogindustri som 

trenger alt vi kan produsere av lokalt sagtømmer, massevirke og energivirke. Derfor 

mener vi at det beste for skogeieren på lang sikt er å satse på god råvareforsy-

ning til den lokale industrien. I skogeiersamvirket skal vi samhandle mellom mange 

«små», for å skape verdier og resultater for alle. Leveranseavtalene med industrien i 

Trøndelag åpner mulighetene også for leveranse fra de andre regionene.

Vi har en klar ambisjon om kontinuerlig utvikling og forbedring i ALLSKOG. Vi skal 

jobbe smartere og mer effektivt, slik at kvaliteten og lønnsomheten øker. I 2015 har 

vi jobba mye med intern ryddighet, effektiv transport, nye verktøy, og opprydding 

og avslutning av den gamle oppdragsportefølgen. Mye jobb som har gitt negativ 

resultateffekt i 2015, men som vil gi positive resultater framover. Noen skogeiere 

vil kanskje reagere på innstrammingstiltak, f.eks. på forskudd og rotkjøp, men dette 

har vært helt nødvendig for å få økonomisk styring og kontroll. Vi har også utvikla 

nye rapporteringssystemer, som gir oss en bedre styringsmulighet gjennom året.

Vi har en stamme av engasjerte medarbeidere i ALLSKOG. Folk stiller offensive på 

jobb hver dag for å ta oss nye steg videre. Vi produserer skogbruksplaner i stadig 

høyere tempo. Vi får gjennom store og små seire for skogeierne om rammevilkår 

og rettigheter. Vi har skogbruksledere og skogsarbeidere som hver dag gjør en 

form idabel innsats. Og vi har dyktige samarbeidspartnere i skogsentreprenører og 

transportører som evner å utvikle seg, og satser mot ei framtid i fortsatt vekst. I 

tillegg er vi avhengige av samspillet med dyktige fagfolk og ildsjeler med hjerte for 

ut vikling av skogbruket. Slikt blir det aktivitet og stolthet av.

Ole Hartvig Bakke
Adm. direktør 

til sammen i ALLSKOG BA og ALLSKOG Holding AS 
utgjør 49 mill kroner. Dette har ført til at den frie egen
kapitalen i ALLSKOG BA ved årsslutt er negativ, med 
10,8 mill kroner. Aksjeverdien i et børsnotert selskap 
som Norske Skog vil svinge, og i vanskelige år komme 
kritisk lavt ift ALLSKOGs balanseverdier. Dette kan 
styret vanskelig gjøre noe med. Men styret er heller ikke 
fornøyd med driftresultatet, og vil ha fullt fokus på drift 
i ALLSKOG framover, for å styrke omsetinga og den 
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Anne Britt Hanstad
 

Stig Magne FiskumEilif Due
Styreleder

underliggende lønnsomheten. Ut fra årsresultatet fore
slår styret for representantskapet at det ikke utbetales 
utbytte på innskutt andelskapital for 2011.

Egenkapitalandelen er pr 31.12.2011 på solide 46 %.

Styrets forslag til disponering av årets underskudd:
Overført fra felleskapital:  kr 51 102 858
Sum disponering:   kr 51 102 858
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ALLSKOG HAR LAGT ET 
GODT GRUNNLAG FOR FRAMTIDA
Vi leverte nær 1,2 millioner m³ til skogindustrien også i 2015. Dette gir en 
verdiskaping for skogeierne og industrien som vi er stolte av. I tillegg har vi 
jobbet mye med å legge grunnlaget for lønnsom vekst i åra framover.
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SKOGRESSURSEN

ALLSKOG
MER FOR SKOGEN 
Vi er med hele veien for at du skal få mer for skogen. 

Som den største skogaktøren nordafjells har vi tyngden som skal til for 

å nå fram med våre saker og kan jobbe bredt for å sikre skognæringas 

interesser. Vi har også den spesialkompetansen skogeieren trenger og 

kan tilby tjenester innen skog- og utmarkstjenester, rådgivning og på 

alle andre områder som er viktig for skogeieren. Vi er opptatt av å skape 

målbare resultater og det får vi ved å ta et helhetlig ansvar. Vi skal både 

arbeide for at den enkelte skogeier får mest mulig fortjeneste, og at 

næringa skal ha gode vilkår. 

På de følgende sidene kan du følge treet fra nyplanting til ferdig virke, 

samvirkeorganisasjonens ansvar for alle skogeiere, og den næring-

spolitiske påvirkningen ALLSKOG arbeider med. ALLSKOGs mål er at våre 

andelseiere skal få mer igjen for skogen. 

s 10

SKOGEIER

s.6
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MILJØ

I SKOGEN
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INDUSTRIEN

TRANSPORT
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SKOGEIER

Allskog er i dag et konsern med flere datterselskap og en samlet omset-

ning på ca. 1 mrd. kroner. Som andelseier bidrar du i utvikling og styring 

av selskapet gjennom skogeierlagene. 7800 andelseiere velger styrer i sitt 

respektive skogeierlag, og er derigjennom med og velger sin representant 

til Allskogs øverste organ, generalforsamlingen.

 

Som andelseier får du tilbud om å melde deg inn og knyttes da til ditt 

regionale skogeierlag. Skogeierlagene får tildelt inntekter gjennom 

Allskog, og en av lagets oppgaver er å skape aktivitet lokalt. Eksempler 

på dette er skogdager, kurs og skoleskogdager. 

En annen viktig oppgave er kontakt med kommunene for å sikre bruk av 

de kommunevise rentemidlene fra skogfond til det beste for alle skogeiere 

i området.  Dette gjøres gjennom kontakt med kommunal skogmyndig-

het. I tillegg er det næringspolitiske påvirkningsarbeidet opp mot lokale 

myndigheter; kommunal/interkommunal skogforvaltning, kommune-

administrasjon og kommunepolitikere, en oppgave som mange skogeier-

lag jobber bevisst med.

 

En skogeiers første møte med Allskog, skjer gjerne gjennom 
våre skogeierlag. En skogeier kan melde seg inn og bli andelseier, 
og eier dermed en bit av Allskog. 
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ALLSKOG 

er skogeierne nordafjells sin interesseorganisasjon, og tar grep når viktige 

spørsmål om skogbruk og grunneierrettigheter er tema i kommuner, fylkes-

kommuner, regjering, Storting, direktorat og hos fylkesmenn. Allskog 

er en samvirkeorganisasjon. Det betyr at det næringspolitiske arbeidet 

gavner alle medlemmene, men enkeltstående saker for en skogeier krever 

at denne er andelseier i Allskog. Med andelseierskapet følger også flere 

medlemsfordeler. Den mest populære medlemsfordelen vår er 20 kr ekstra 

pr m3 ifm. skogsdrift.

TROMS

SØR-TRØNDELAG

NORDLAND NORD-TRØNDELAG

5 474 060 kr

18 184 m3

106 687 439 kr

376 740 m3

26 144 520 kr

100 966 m3

106 465 308 kr

378 340 m3

6 492 211 kr

18 360 m3

112 369 172 kr

374 181 m3

 33 402 489 kr

124 387 m3

132 508 856 kr

452 782 m3

44+56+A46+54+A

49+51+A

45+55+A
MØRE- OG ROMSDAL

64 337 211 kr

215 923 m3

51 955 508 kr

182 381 m3

56+44+A
ANTALL ANDELSEIERE PER FYLKE

Totalt har ALLSKOG 7883 andelseiere. 

198

742

2 929

2 517

1 497

ANDELSEIERE OG OMSETNING 2014/2015
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Bilder innsendt av andelseierne

9 



SKOG-  
RESSURSEN DIN
ALLSKOG kartlegger din skogressurs for 
en best mulig utnyttelse.

De fleste skogeiere møter ALLSKOG i forbindelse med større takstpro-

sjekt. I 2015 ble det arbeidet med takstprosjekt i 18 kommuner. Noen ble 

ferdigstilt, mens andre prosjekt ferdigstilles i 2016 og 2017. 

De fleste takstprosjekt organiseres som en områdetakst, dvs. at 

det offentlige finansierer takst på eiendommer uten planbestilling. 

Alternativet er en fellestakst. Ved lavere oppslutning hos skogeierne 

øker sjansen for en fellestakst der eiendommer uten planbestilling forblir 

blanke. Vi har heldigvis unngått fellestakst i de fleste prosjektene våre 

fordi bestillingsprosenten (antall daa produktiv skog innmeldt i prosjek-

tene) er høy, ofte rundt 80%. Både skogeierne, ALLSKOG og det offentlige 

har stor nytte av en komplett registrering av skogarealet, ikke minst fordi 

kostnad per daa kartlagt skog blir lavere.

Takstprosjektene gir skogeierne mulighet til å velge mellom ressurs oversikt 

og skogbruksplan. En ressursoversikt er kartlegging av skog ressursene, men 

uten at behandlingsforslag er oppført (eksempelvis markberedning, plan-

ting, lauvrydding, avstandsregulering, tynning, hogst osv). 

En skogbruksplan 
inneholder 
behandlingsforslag i to 
eller flere hogstklasser:

• Hogstklasse 1 og 2 

befares i felt.  

• Hogstklasse 3, 4 og 

5 kan settes opp 

som regelstyrte 

behandlingsforslag.
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Takstprosjekt i

18
kommuner

Kundeforhold og kontakt med ca

3500
skogeiere

Over

20
samtidige  
reguleringsplanprosjekt

produktiv skog
ca 800.000 daa
Kartlagt

Vi ser en stadig større andel skogeiere som velger ressursoversikt for å 

spare noen kroner på kartleggingen. ALLSKOG anbefaler skogeierne å 

velge skogbruksplan! Skogbruksplan med behandlingsforslag blir stadig 

viktigere i et samfunn der skogtjenester kjøpes eksternt. 

Både skogeier og tilbyderne av skogtjenester trenger oversikt over hvilket 

behov, omfanget av behovet og hvor behovet er størst for å øke avkast-

ningen av skogen.

ANDRE AKTIVITETER

Vi har hatt stabil tilgang til nye reguleringsplanoppdrag gjennom 2015. Det 

arbeides med regulering av hyttefelt, boligfelt, campingplasser, masse-

deponi, grustak med mer. Skogeierne i ALLSKOG er flinke til å benytte 

dette tilbudet. Vi ser at våre tjenester innenfor reguleringsplaner er 

konkurranse dyktige på pris, erfaring og kvalitet. Andelseiere i ALLSKOG 

har redusert timepris på slike oppdrag, noe som umiddelbart gjør det 

lønnsomt å bli ALLSKOG-medlem dersom man går med tanker om regu-

leringsplaner på sin eiendom.
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MILJØ

Som skogeier møter du disse hensynene både i skogbruksplanen din og i all 

oppdragsgjennomføring fra ALLSKOG. Følgende historie kan vise hvordan 

dette gjennomføres i hverdagen.  

Berit eier en skogeiendom på 300 da. Skogen arvet hun av faren, men har 

ikke hatt fokus på denne delen av gårdsbruket etter at hun overtok. Store 

deler av eiendommen er vanskelig tilgjengelig på grunn av et bratt parti 

som gjør framkjøringa vanskelig. 

En dag får hun en telefon fra en kar som presenterer seg som veiplan-

legger fra ALLSKOG. ”Jeg ser av driftsplanen din at du har mye gammel 

og hogstmoden skog stående på eiendommen. Nå er vi i gang med plan-

legging av et større veiprosjekt i grenda di som kan gjøre stordelen av 

eiendommen din lett tilgjengelig.” Dette synes Berit høres interessant ut 

og avtaler en befaring i skogen sin sammen med veiplanleggeren.

I slutten av august dukker veiplanleggeren opp på gården til Berit. 

Undervegs på befaringsrunden forteller veiplanleggeren at en god bilveg 

inn i gammelskogen gir lett tilgang til skogressursen. Dette gjør at terreng-

transporten blir kortere og det blir færre kjøreskader. Økt tilgjengelighet gir 

også mulighet for mer intensiv og klimavennlig skogskjøtsel. De som går på 

tur i området får også lettere og bedre tilgang til området, og sykkelturer 

i marka kan bli en trivelig søndagsaktivitet. ”Derfor har ALLSKOG satt økt 

veibygging som et av sine miljømål”, forteller veiplanleggeren.

Samfunnet setter krav til et miljømessig godt skogbruk for å 
gi romslige rammebetingelser for næringsmessig utnyttelse 
av skogen. Skognæringa har derfor laget en Skogstandard for 
et bærekraftig skogbruk der økonomiske, økologiske og sosiale 
hensyn er veid opp mot hverandre.  

«Derfor har 
ALLSKOG satt 
økt veibygging 
som et av sine 
miljømål»
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Sammen med naboene realiserte Berit veiprosjektet. Som ny gårdeier, 

hadde Berit store utgifter til opprusting av gårdsanlegget. Det var derfor 

kjærkomment når gammelskogressursen nå kunne omsettes i penger. 

Skogfond ble avsatt for å finansiere veiinvesteringen og etablere ny skog. 

Berit hadde god samvittighet etter at plantene var kommet i bakken og hun 

selv kunne følge med på at CO
2
 effektivt ble bundet opp i den nye skogen. 

På den måten ble et lønnsomt veiprosjekt for Berit også et bidrag for å 

oppfylle et viktig miljømål for ALLSKOG og samfunnet.

MIS

I alle takstprosjekt krever Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging 

at Miljø i Skog-registrering gjennomføres (MiS). Tilskuddsmidlene er like-

vel ikke den viktigste årsaken til at MiS-registrering er blitt en viktig del av 

takstprosjektene. Skogbruket i Norge har etter påtrykk fra markedet for 

tømmerkjøp, valgt å påta oss et sektoransvar for miljø. MiS-metodikken 

er utviklet for å passe norske forhold og for å tilfredsstille miljøkrav- og 

forventninger fra det europeiske tømmermarkedet.

Vi har i 2015 opplevd relativt sterk motstand mot MiS-registreringene 

og den belastning disse medfører på den enkelte skogeiendom. Dette 

ønsker ALLSKOG å advare mot. MiS er kommet for å bli, og forventning-

ene til et bærekraftig skogbruk er kommet for å bli. Skognæringas eget 

personell, skogtaksatorene, som også er utdannet til å registrere MiS, er 

45

ca 800.000 daa   
produktiv skog  
er i «sertifiseringsløypa» 

enkelteiendommer er 
MiS-registrert
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etter vårt syn best skikket til å vurdere både skogbruk og MiS samordnet 

slik at næringa kan leve med samfunnets totale miljøforventninger. 

Alternativet er at andre aktører med et mer ensidig fokus på miljøverdier 

utfører disse registreringene. For skogeiere som ønsker å levere tømmer 

gjennom de større aktørene i skogbruket finnes det ikke noe alternativ til 

MiS-registreringen.

Planavdelinga opplever rundt 100 henvendelser per år fra skogeiere som 

ikke har fått MiS-registrert sin skogeiendom. Dette hindrer hogst da 

eiendommene ikke er MiS-registrert og dermed ikke er sertifisert. Det er 

begrenset kapasitet til sertifisering av enkelteiendommer. ALLSKOG kan 

dermed ikke love at skogeiere som velger å stå utenfor takstprosjektene 

vil få MiS-registrert sine eiendommer i ettertid. Vi må prioritere de større 

takstprosjektene der vi kartlegger flest mulig skogseiendommer i ett og 

samme prosjekt. ALLSKOG oppfordrer derfor skogeierne om å melde seg 

på takstprosjekt!

NY SKOGSTANDARD

Fra 01.02.2016 trer en revidert utgave av Norsk PEFC Skogstandard i kraft. 

Det vil bli 1 års overgangsperiode for å ivareta alle nye krav i standarden. 

Standarden har nye bestemmelser blant annet for vannbeskyttelse, 

minste alder på skogen for hogst og krav om oppfølging av tilfreds-

stillende foryngelse av skogen. Opplæringsopplegget i ny skogstandard 

vil være på plass i løpet av 1. halvår 2016. Da vil alle egenaktive skogeiere 

få tilbud om kurs. 

FRAMTIDIGE UTFORDRINGER

Alt areal MiS-registrert innen 2020

Den nye Skogstandarden setter krav om at alle skogeiendommer med et 

produktivt skogareal over 100 daa skal være MiS-registrert for å kunne 

levere sertifisert tømmer. Innenfor ALLSKOG-geografien, er det fortsatt 

store områder, spesielt i Nordland og Troms, men også på Møre, som ikke 

har hatt tilbud om MiS-registrering. ALLSKOG har søkt om og fått inn-

vilget dispensasjon fra kravet om MiS-registrering. En forutsetning for 

dispensasjonen er at registrering skal være gjennomført innen utgangen 

av 2020. Registrering innenfor denne tidsfristen, forutsetter at det utvi-

kles MiS-metodikk tilpasset registrering av større områder enn dagens 

kommunevise takster. ALLSKOG er i samarbeid med PEFC Norge i gang 

med å vurdere hvordan dette kan gjennomføres. 
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Død ved er viktige levesteder for mange arter, særlig innenfor 
gruppene treboende sopp og insekter. Ca 500 rødlistede arter er 
knyttet til miljøelementene liggende og stående død ved, som 
begge er livsmiljø som kartlegges i henhold til MiS-metodikken. 
Bildet er fra Leksvik.
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I SKOGEN
ALLSKOG er tilgjengelig lokalt –våre 28 skogbruksledere fordelt på 19 

distrikts kontor, er i lokalmiljøet hver eneste dag og snakker skog, og gir 

råd om skog og skogbehandling. Vi er overalt – hele tiden. 

Ser du en pickup fra ALLSKOG langs veien så er det en ALLSKOG’er på vei 

til en skogeier for å gi råd om skog. Våre skogbruksledere er sannsynligvis 

bedre kjent i kommunens skoger enn de fleste innbyggerne. Vi vet hvor 

grensa mellom gårdene går, og vi vet hvor Kvervilla renner.

Under befaringer i skogen eller ved kjøkkenbordet utveksles det skogfag-

lig kunnskap og viktige beslutninger blir tatt – sammen med ALLSKOGs 

dyktige skogbruksledere. ALLSKOG står for det som blir avtalt. Fordi vi er 

lokale er vi også en garantist for at vi får til de beste løsningene. Vi kjenner 

dine naboer og sørger for at de også får tilbud om aktivitet, hvis du ikke 

allerede har tatt kontakt med dine naboer selv. 

ALLSKOG samarbeider med de beste entreprenørene. Entreprenører som 

er utviklingsdyktige, moderne og løsningsorienterte. Dette sikrer deg en 

best mulig utførelse av ditt skogsoppdrag. 

ALLSKOG har også en solid og sterk stall av faste ansatte skogsarbeidere. 

Sammen med innleide selvstendige skogsarbeidere, og profesjonelle uten-

landske firma er dette din sikkerhet for at skogen får den beste behand-

lingen for å bli verdifull og robust for fremtiden. Vi samarbeider med svært 

profesjonelle skandinaviske firma som planter for hundrevis av ALLSKOG-

eiere med vellykkede resultat. Vi er den eneste garantisten for at våre lokale 

planteskoler fortsatt kan produsere lokale planter av god kvalitet. 

Lokal tilstedeværelse og unik kunnskap

• Hogst:  

1.184.000 m³ 

hos 2791 skogeiere

• Ungskogpleie:  

9.900 daa

• Plantearbeid:  

5.051.177 planter

• Entreprenører:  

42 hogstmaskiner og 

130 maskinførere 

16 



Vi er kommunenes og fylkesmennenes naturlige sparringspartner i plan-

leggingsøyemed for videreutvikling av skogen.

KOMPETANSEUTVIKLING

Vi startet i 2015 to prosjekter i samarbeid med Norsk Virkesmåling om 

virkesutnytting av tømmeret, og kjører oppfølging i felt. Vi følger også 

nøye med innmålingene og utleggsprosentene.

BEST PÅ LOGISTIKK

I 2015 startet vi prosjektet Best på logistikk. Sammen med kundene skal 

vi utvikle oss og skape merverdier, så vi får løftet prisen både på ferdig-

vare og råstoffet. 

Før var jobben gjort når virket var lagt ved bilvei. Nå tenker vi logistikk 

helt frem til kunden og inn i kundenes produksjon. På alt massevirke har 

vi ansvaret helt fram til tomt. Det gir oss mulighet til bedre styring av 

drifter og logistikk, og bedre utnyttelse av tur/retur. Målet er lavere logis-

tikkostnader som vil gi merverdi og bedre betingelser både til skogeier og 

industrikunde. 

ALLSKOGer blitt en omfattende logistikkbedrift og de løsninger vi utvikler 

for tur/retur for bilene, nok tømmer på kaifront til rett tid for båtene, 

avgjør marginene. Tett dialog mellom de ulike leddene i verdikjeden er en 

av nøklene til å bli best på logistikk.

ALLSKOG jobber i en langstrakt geografi 
med variert terreng. Godt håndverk i alle 
ledd i verdikjeden er viktig for å hente 
ut hver eneste margin.

Skogsdrift er en 
utendørsidrett 

i krevende forhold.
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TRANSPORT
AV VIRKET

Sjåføren mottar sine oppdrag fra transportlederen elektronisk på en PDA. 

Her får han melding om kartkoordinater på hentestedet, volum, ulike sor-

timenter, kjøper og bestemmelsessted. 

På en og samme drift kan det være 7-8 sortimenter som skal til ulike 

kjøpere. Det er viktig med god kommunikasjon for å få til kostnads effektiv 

transport. Kontinuerlig innmelding av transportklart volum er helt avgjø-

rende for at transportlederen kan planlegge effektive ruter sammen med 

sine sjåfører.

Når transportøren setter kursen mot de dype skoger for å hente ut det som 

er innmeldt er han avhengig av at noen sentrale punkter er kvalitetssikret:

• Det er påsatt telefonnummer på ordreboka, slik at sjåføren kan komme 

raskt på lasteplass og får gitt beskjed om når lastingen starter.

• Tilstrekkelig stor snuplass.

• Vegen er kantryddet.

• Brøyting/strøing er gjennomført.

• Virket er lunnet på en slik måte at lastingen kan skje effektivt.

• Virket er merket/stemplet.

Når tømmerstokken har kommet ut av de dype skoger og frem til 
en godkjent bilveg som tåler 50 tonn totalvekt og 24 meter (19,5 m 
på Møre), er det Transportselskapet Nord AS (TSN) som tar ansvar 
for den videre ferden mot sluttkunden. 

720 km  
med tømmerbiler 

tett i tett  
= 

fra Trondheim 
til Bodø

18 



4.500.000
kilometer er kjørt med 
tømmer i 2015

Innmålt

1.323.000m³
TSN TOTALT 
I  2015:
  

Snittkm.

72,3km

TSN jobber aktivt opp i mot vegeiere på riksveger, fylkesveger og kom-

munale veger. Dette for at transportøren kan utnytte bilens kapasitet 

og dermed redusere kostnaden pr. m3 tømmer som blir transportert. 

Oppdatering av veglister er et sentralt og viktig tema her. At kommunene 

har et forhold til veglista gjør at slitasjen på vegnettet kan reduseres.

TSN arbeider sammen med ALLSKOG for å redusere gjennomsnitts-

avstanden i perioder med stor avvirkning. Dette gjør at virket blir liggende 

kortere tid på lunneplass og industrien får ferskere råvare inn på tomta. 

betyr at vi kan legge 
norsk gran tre ganger 

rundt ekvator! 
(basert på en lengde pr tre = 20 meter)

1.184.000 
mill m3 
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VIRKESMÅLING
= TØMMERMÅLING

 

Selve målingen utføres ved at volum og kvalitet måles av tømmermålere 

fra NVM, og dette måleresultatet danner grunnlag for oppgjøret mellom 

kjøper og selger.

Tømmer blir målt med ulike metoder, og hovedforskjellen går mellom 

stokkmåling og lassmåling. I tillegg skiller man mellom vektmåling og 

volummåling. Flis måles i Norge etter vekt som regnes om til volum, mens 

tømmer måles etter volum under bark.

 

STOKKMÅLING

Sagtømmer måles stokkvis. Det aller meste av stokkmålingen utføres i 

såkalte automatanlegg som er mekaniske anlegg som transporterer stokken 

forbi en tømmermåler. Tømmermåleren angir kvaliteten på stokken mens 

lengde og diameter måles automatisk. 

LASSMÅLING

Ved lassmåling måles tømmeret mens det fortsatt er på tømmerbilen. 

Ved slik måling vurderes hvert lag på bilen individuelt. Først måles bredde, 

lengde og høyde på laget for å få ytre mål. Så settes den såkalte fast-

masseprosenten, dvs. hvor mange prosent av det ytre volumet som er 

stammeved under bark. Når fastmasseprosenten er angitt kommer en 

fram til volumet for laget. Til slutt vurderer tømmermåleren hvor stor 

andel det er av de ulike tømmerkvalitetene i laget.

Lassmåling kan utføres som FMB-måling (FastMasseBedømming) eller 

fotowebmåling. I begge tilfellene utføres de tre stegene som beskrevet 

For å få oppgjør må lasset måles. Norsk Virkesmåling (NVM) er 
en nøytral part for måling av tømmer og flis for salg i Norge, og 
gjennomfører de aller fleste målinger i Norge.
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over. Forskjellen ligger i at ved FMB-måling gjøres dette fysisk i en måle-

rampe med målestaver, mens ved fotowebmåling måles tømmerbilen i 

bilder som tas på spesielle stasjoner laget for dette formålet. 

KONTROLLMÅLING

Alt tømmer som måles inn av NVM kan bli trukket ut for såkalt kontroll-

måling for å sikre kvaliteten på målearbeidet. For stokkmåling trekkes 

det ut enkeltstokker, mens for lassmåling trekkes det ut lag for kontroll. 

Uttrekket av kontrollstokker/lag er helt tilfeldig, og tømmermåleren vet 

ikke om uttrekket før etter tømmeret er målt og registrert. 

FORSKJELLER MELLOM MÅLEMETODER

Fordelen ved lassmåling er at det er en veldig rasjonell målemetode, og foto-

webmetoden gir en ytterligere rasjonalisering siden en da kan måle i ettertid 

og slipper å vente på at biler skal komme inn til en målestasjon. Ulempen 

med lassmåling er at den er mindre nøyaktig enn stokkmåling siden en ikke 

kan se alt som er i lasset. Målerne må derfor benytte seg av informasjon fra 

kontrollmåling for å vurdere ulike typer tømmerlass, for å ha en formening om 

hva som er «inni» lasset også. Baserer en seg kun på det man ser på utsiden 

risikerer man generelt å overvurdere kvaliteten på virket. 

Stokkmåling er det mest nøyaktige, men er mindre effektiv og blir dyrere 

enn lassmåling.

MÅLEKOSTNAD

Satsene for måling settes av styret i NVM, og prinsippet er at målekost-

nadene skal deles 50/50 mellom kjøper og selger. I praksis er leverandørs 

andel lik uavhengig av målemetode, mens kjøpers andel avhenger av pro-

duktiviteten på måleplassen. Gjennomsnittlig målekostnad for alt tømmer 

og flis som ble målt av NVM i 2015 lå på 7 kr/m3.

INNOVASJON 

Fotowebmåling er et område Norge har vært innovative på.

På Norske Skog, Skogn ble metoden utprøvd allerede fra 2008 og fra 2012 

ble alt norsk rundvirke målt på fotoweb her. Her var Norge innovative 

og faktisk tre år før svenskene. Sverige bruker nå NVMs teknologi for 

fotowebmåling.

NVM har ambisjoner om å utvikle metoden videre for å gjøre målingen 

mer rasjonell. Om ikke lenge vil det aller meste av massevirket bli målt 

med fotowebmetoden. Også for lassmåling er abisjonen fotowebmåling 

i framtiden.

7 kr/m3

Gjennomsnittlig 
målekostnad for 

alt tømmer og flis 
som ble målt av NVM 

i 2015 lå på

Fotowebmåling 
er et område 

Norge har vært 
innovative på.
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Bilder innsendt av andelseierne
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INDUSTRIEN
Hva skaper vi av råvaren fra skogen? ALLSKOG 
forhandler med mange industrikunder for å få 
mest mulig igjen for skogeierens tre. 

ALLSKOG skal være det naturlige førstevalget for våre kunder. Jo mer vi 

får til sammen med kundene, jo mer til skogeier. Vi blir stolt av og glad når 

kundene våre gjør det bra. Jo flinkere vi kan gjøre kundene, jo større andel 

av verdiskapingen kan vi fordele. 

SAGTØMMER

InnTre AS er en stor leverandør av trelast og videreforedlede produkter til 

byggevarebransjen. Bedriften består i dag av tre produksjons bedrifter, og 

har et tett samarbeid med Kjelstadkonsernet. Markedet for produktene er 

både inn- og utland. InnTre foredler i hovedsak gran fra Innherredsregionen. 

Bedriften har impregneringsanlegg for furu og kan skilte med produksjons-

anlegg for industriell påføring av maling for kledning og panel. 

Kjelstad Trelast er en leverandør av trelast og videreforedlede produkter 

til byggevarebransjen og byggeindustrien. I tillegg til tradisjonell trelast, 

leverer selskapet også bolig og elementproduksjon, samt egen takstolpro-

duksjon. Kjelstad Trelast samarbeider med InnTre på råvarekjøp, og samlet 

er de den største aktøren innen trelastproduksjon i Midt-Norge. 

Moelven er en av Skandinavias fremste leverandører av produkter og 

tjenester til byggebransjen. Tjenester og produkter selges til kunder inne 

tre hovedsegment: Foredlingsindustri, handel og byggevirksomhet. 
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MASSEVIRKE

Norske Skog, Skogn er den største produsenten av avispapir i Norge, og 

en av de største avispapirfabrikkene i Europa. Selskapet har kunder over 

hele verden. Fabrikken baserer sitt råstoff hovedsakelig fra skogbruket i 

Midt-Norge, og er den største kjøperen av massevirke i ALLSKOG.

MM Karton FollaCell AS produserer CTMP = kjemisk termomekanisk tre-

masse. Deres forbruk tilsvarer 25 tømmerbiler pr. døgn – året rundt. Bark 

og biprodukter går til egen energigjenvinning, og flis vaskes, impregneres 

og raffineres (males) til tremasse. All produksjon går til eksport, spesielt 

til sentrale Europa og fjerne Østen. Follamassen benyttes til mange typer 

emballasjeprodukter, spesielt matemballasje.

Arbor Hattfjelldal er den største trearbeidende industri i Nord-Norge, 

og produserer miljøvennlige trebaserte produkter med Svanemerket, 

alle typer sponplater, spesialitet bygg og andre trebaserte plater til 

byggeformål. ALLSKOG er hovedleverandør av virke med leveranser på 

ca. 40 000 m3/år. Arbor har siden 1980-tallet hatt Nordlands største 

biobrenselanlegg. 

ENERGIVIRKE

Wacker Holla produserer raffinert silisium gjennom at kvarts og kull 

omdannes til silisium som igjen blir brukt til silikonproduksjon. 

Elkem Thamshavn er et moderne og velutstyrt smelteverk med en årlig 

produksjonskapasitet på 45 000 tonn silisium, 28 000 tonn microsilica 

samt et eget energigjenvinningsanlegg som gjenvinner i overkant av 

30% av tilført elektrisk energi. Silisium selges til aluminium-, kjemisk-, 

og solcelleformål. 

Elkem Salten er i dag et av verdens største og mest moderne silisiumverk, 

og eksporterer silisium og silikastøvprodukter til hele verden. De viktigste 

produktene fra Elkem Salten er silisium, mikrosilika og SIDISTAR.

Finnfjord smelteverk produserer ferrosilisium (FeSi) Det er en legering av 

jern og silisium, basert på kvarts, jernmalm, kull og koks. 

46% 
sagtømmer 

46% 
massevirke

8% 
energivirke 
(råtegran) 

Tar vi ei ferdig 
hogd gran, kan 
vi i gjennomsnitt 
si at den gir:
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NÆRINGSPOLITIKK
ALLSKOG er skogeierne nordafjells sin interesseorganisasjon, og tar grep når 
viktige spørsmål om skogbruk og grunneierrettigheter er tema i kommuner, 
fylkeskommuner, regjering, Storting, direktorat og hos fylkesmenn.

• Bygg i tre

• Få fram tømmerbilene

• Fyr med ved

• Sikre tilgang til skogen

• Plant skog på gjengrodde 

arealer

VEGLISTENE 

Flere kommuner tar nå tak i skognæringas behov for lønnsom tømmer-

transport og sender endringer i veglisten til Statens Vegvesen, etter 

ALLSKOGs påvirkning. Riksvegene er nå tilfredsstillende oppskrevet. Nå 

beregner Statens vegvesen (SVV) alle 11560 fylkeskommunale bruer. 

Nord-Trøndelag fylke skrev i oktober opp 56 mil fylkesveg til 60 tonn, 

mens i Møre og Romsdal ble 40 bruer på fylkesvegene nedskrevet til 40 

tonn totalvekt. Det er derfor fortsatt ulike vilkår. Allskog arbeider for et 

bruprogram på 500 mill. kroner over noen år, for å sikre opprusting til å 

innføre 60 tonn og 24 meter.

UTSKIPNINGSKAIER FOR TØMMER

ALLSKOG har god kontakt med Landbruksdirektoratet for å sikre gjen-

nomslag for våre kaiprioriteringer. Dermed ble det for 2016 bevilget til 

sammen 7,7 millioner kroner til oppgradering av Surnadal havn og Finnsnes 

regionhavn ved Finnfjord verk.

ALLSKOG har endelig fått gehør for vegbehov i Ørsta kommune, som igjen 

kan sikre løft av Ørstaterminalen for statlige bevilgninger i neste omgang. 

Med dette vil skognæringa ha god kaidekning i hele Møre og Romsdal. 

Tømmervogntogenes lengde, vekt og nå høyde, er endret til 60 tonn, 24 

meter og 4,5 meter høyde.

Det var kommune- 
og fylkestingsvalg 
høsten 2015.
ALLSKOG formulerte 
sine politiske kampsaker 
med følgende budskap:
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JORDBRUKSFORHANDLINGENE

I tildelingene for 2015 fra Landbruksdirektoratet fikk vi 50% av midlene 

til skogbruksplanlegging og Trøndelag fikk også mest til veg av alle fylker.

KLIMASKOGPLANTING

Etter mange års påvirkningsarbeid er nå klimaskogplanting realisert. 

Miljødirektoratet har igangsatt et pilotprosjekt i tre år i Nord-Trøndelag, 

Nordland og Rogaland. ALLSKOG oppfordrer skogeiere til å vise interesse! 

-gratis planting = gratis ny skog på gjengrodde arealer.

I tillegg er det arbeidet med:

• SKOG22-rapporten om skognæringas framtid. Det ventes i 2016 en 

stortingsmelding om Skog- og trenæringa. 

• I mai kom endringsforskriften i Lovdata som hindret at skogsbilveger 

fikk tilskudd i INON-områder.

• Driftsbegrensninger ved Håhjem kai i Møre og Romsdal ble løst til 

fordel for skognæringa lokalt.

• Arrangert beredskapsseminar med fylkesmennene, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, Skogbrand m.fl. Kunnskapen som 

kom fram viser at det er behov for å ta inn skog i beredskapsplaner for 

å sikre skogverdier etter storm.

• Fortsatt bistand til skogeiere med utenlandske treslagene. Allskog bistår 

både i enkeltklagesaker og i påvirkningsarbeidet for å få endret forskrift 

og veileder. Kystskogbruket har også økt ressursene til dette arbeidet.

Tømmervogntogenes lengde,  
vekt og nå høyde, er endret til

60  
tonn

24 meter 4,5
meter høyde
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Et aktivt skogbruk og økt bruk av tre og bioenergi kan gi betydelig 

utslipps reduksjon av CO2. Dette krever at vi må arbeide målrettet for å 

effektivisere skogbruket slik at våre skogeiere kan levere konkurranse-

dyktig fornybart råstoff til industrien. Dette jobber ALLSKOG med – og 

dette jobber ALLSKOGs datterselskap med.

Skog- og trenæringen vil ha en nøkkelrolle for å utvikle 
og realisere «det grønne skiftet» i Norge.

ALLSKOGS 
DATTERSELSKAP
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BIO 395.944

ALLSKOG BIO
Et verktøy for å skape avsetning  
for energi og biovirke 

ALLSKOG BIO er et heleid datterselskap som produserer treflis. Dette 

selges videre gjennom ALLSKOG SA til smelteverksindustrien og bioe-

nergimarkedet i Norge.

Dette er et viktig verktøy for å få avsetning på skogeiernes energivirke. I 

2015 produserte ALLSKOG BIO 395.944 løs kubikk. Produksjonsterminalene 

er på Orkanger og Kyrksæterøra (Sør-Trøndelag), Balsfjord i Troms og Skage 

i Namdalen, Nord-Trøndelag.

 

LØS
KUBIKK

WOODNOR
WoodNor omsetter tømmer i de 
internasjonale markedene.
Selskapets kjernevirksomhet er båtfrakt av virke til kunder i Tyskland, 

Sverige, Danmark, Belgia og de baltiske landene. De internasjonale vir-

kesmarkedene er generelt noe avventende, men både tysk og svensk 

økonomi opplevde solid vekst gjennom fjoråret. I kombinasjon med svak 

vekst i Norge, og tilhørende svekket krone, gav dette utover høsten større 

interesse for norsk tømmer. Trenden ser ut til å fortsette inn i det nye året, 

og WoodNor venter at norsk tømmer vil være etterspurt på kontinentet 

også i 2016.

WoodNor omsetter også tømmer for andre skogandelslag i Norge. Etter to 

år med sterk volumvekst og svake resultater pga. tap på valutaposisjoner, 

styrer WoodNor i 2016 mot stabilt volum og bedre lønnsomhet. I fjor ble 

det omsatt 491.000m3 – nesten 3 fullastede tømmerbåter i uka.

I fjor ble det  
omsatt 

491.000 m3

nesten 3 fullastede 
tømmerbåter i uka
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Nord Energis totale 
energileveranse var på

Nord Energi AS hjelper norske kommuner og bedrifter med å nå sine klima-

mål gjennom oppvarming basert på pellets og flis. Ved å tilby finans iering, 

prosjektering, bygging og drift av miljøvennlige og økonomisk lønnsomme 

varmeanlegg hjelper vi kundene over viktige hindringer i beslutnings-

prosessen. Når vi brenner pellets og flis i biokjeler, utnytter vi energien til å 

varme opp vann til ca. 80 °C, som ledes gjennom isolerte rør til bygningene 

som er tilknyttet varmesentralen. Når vannet har passert radiatorene, 

returnerer det ca. 20 grader kaldere til sentralen for ny oppvarming. 

Nord Energi er markedsledende innen sitt segment og hadde ved utgang en 

av året drøyt 40 varmeanlegg, hvorav brorparten var ved kommuner og 

fylkeskommuner. Nord Energis totale energileveranse var på 18 GWh. 

Dette tilsvarer 4 790 tonn CO2 spart for miljøet sammenlignet med til-

svarende oppvarming med fossilt brensel.

18GWh

Dette tilsvarer  
4 790 tonn CO2 spart  
for miljøet sammen-
lignet med tilsvarende 
oppvarming med 
fossilt brensel.

NORD ENERGI
Vi selger helt naturlig oppvarming – et nødvendig 
miljøtiltak som kundene sparer penger på.
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37.000 

20år 
DIN TUR
20 år som lokal ekspert på naturbasert 
reiseliv i Norge

DIN TUR ble etablert på nittitallet, og feirer i år 20 år som lokal ekspert! 

Den fantastiske kystlinjen med fjorder, skjær og holmer samt det store 

mangfold av fiskearter, gjør Norge i dag til et av Europas mest populære 

turistfiskeområder.  DIN TUR sørger for å utvikle, markedsføre, selge våre 

leverandører og sikre kunder høy kvalitet i alle ledd.

Etter 20 år er sjøfiske den desidert viktigste opplevelsen som DIN TUR 

kan by på. Med vårt søsterkontor i Tyskland, som ble etablert i 2002, er vi 

markedsleder i vårt største marked. Med salgsagenter i mange europeiske 

land og online booking på fem språk er vi tilgjengelig for hele verdenen. Vi 

opplever god etterspørsel og økte omsetningen med 9% i 2015. Og vi er 

godt rustet for videre vekst i årene fremover. 

DIN TUR har også spisskompetanse innenfor innlandsfiske, vandring, 

fuglekikking og jakt og er den eneste norske turoperatøren som tilbyr en 

slik portefølje med naturbaserte reiseopplevelser

som lokal 
ekspert

Feirer

TRANSPORTSELSKAPET NORD
TSN koordinerer og sikrer rett 
tømmertransport

TSN sin primæroppgave er å koordinere tømmertransporten for eierne 

og "andre". Selskapet har det operative ansvaret for at transporten skal 

skje så effektivt og rasjonelt som mulig. I tillegg skal selskapet bidra til å 

optimalisere logistikken ved å redusere transport, lagerkostnader, kapital-

binding og kvalitetstap. For å bedre rammevilkårene for næringen jobber 

TSN kontinuerlig opp mot offentlige myndigheter, i tett samarbeid med 

ALLSKOG.

 

Sammen med ALLSKOG ble det i 2015 gjennomført et taktomslag som 

gjør at det nå er kontroll på bilvegslagrene, og at transportkapasiteten nå 

står i forhold til planlagt avvirkning.

tømmerlass
på et år
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ANDELSEIERE OG OMSETNING

VOLUM SAGTØMMER

VOLUM MASSEVIRKE

ANNET

42 339

157.094

163.162

172

55 388

3 240

215.971

5 278

211.561

2 108

140. 587

75.121

218

2008

16 003

7 883 
andelseiere84 

 Skogeierlag 
i fem fylker
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[KR I TUSEN] 
ANTALL 

EIERE
ANTALL 

LEV.
SAG-

TØMMER
MASSE-

VIRKE
ANNET 

VIRKE M
3  

KR
 

EIERE M3
 

EIERE%

TROMS

Balsfj/Malangen 19  2  -    161  2 033  2 194 693375  146 7 %

Bardu 31  5  -    497  1 016  1 513 491612  579 38 %

Indre Sør-Troms 22  -    -    80  2 947  3 027 1186364  53 2 %

Lyngen 7  -    -   29  506  536 176340  -   0 %

Midt-Troms 14  1  -    99  3 290  3 389 828410  50 1 %

Målselv 51  2  172  1 142  6 211  7 525 2097959  987 13 %

Tromsøysund 17  -    -    -    -    -    -    -   0 %

Nordreisa 10  -    -    -    -    -    -    -   0 %

Trondenes 27  -    -    -    -    -    -    -   0 %

Sum Troms  198  10  172  2 008  16 003  18 184  5 474 060  1 815 10 %

NORDLAND               

Beiarn / Skjerstad 17  2  -    203  20  223 40710  161 72 %

Bindal 50  9  1 807  1 359  -    3 166 964256  2 988 94 %

Bodin 13  -    -    -    -    -    -   0 %

Grane 52  14  2 111  4 098  138  6 348 1615042  5 246 83 %

Hattfjelldal 51  22  5 208  10 383  1 221  16 812 4293665  13 360 79 %

Hemnes 70  9  1 168  1 571  -    2 739 743375  2 472 90 %

Ofoten 29  1  -    68  -    68 15635  34 0 %

Rana 106  25  15 579  16 270  191  32 040 8098071  11 351 35 %

Salten 72  9  302  3 512  1 445  5 258 1337250  852 16 %

Vefsn 139  27  8 117  8 910  144  17 170 4742501  11 260 66 %

Velfjord/Sømna 79  26  4 275  4 436  81  8 792 2272685  6 926 79 %

Vesterålen 20  -    567  739  -    1 306 334983  -   0 %

Ytre Helgeland 44  8 3205 3839  -   7044 1686347  3 678 52 %

Sum Nordland  742  152  42 339  55 388  3 240  100 966  26 144 520  58 328 58 %

NORD-TRØNDELAG

Foldereid 98  37  7 768  6 347  -    14 115 3820260  12 000 85 %

Frol 114  35  6 350  9 101  51  15 501 4308213  12 345 80 %

Frosta 61  16  3 448  6 513  -    9 961 2588071  8 329 84 %

Grong og Harran 106  36  6 905  8 778  52  15 736 4607567  11 307 72 %

Hegra 160  39  6 306  5 495  2 897  14 698 4362362  11 647 79 %

Høylandet 93  50  8 425  8 593  -    17 018 4943907  16 146 95 %

Inderøy og Mosvik 190  36  4 669  10 441  -    15 110  3 895 440  13 227 88 %

Leksvik 122  41  8 019  12 672  -    20 691 5569202  18 978 92 %

Lierne 170  45  11 799  19 450  36  31 285 8400623  30 344 97 %

Meråker 40  12  3 941  4 145  35  8 122 2460410  4 590 57 %

VIRKESOMS. 2015
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Namdalseid og Flatanger 135  43  6 103  6 514  25  12 642  3 714 183  12 506 99 %

Namsos 132  35  6 454  6 071  61  12 585 3749669  9 066 72 %

Namsskogan 36  15  1 233  3 788  -    5 021 1310029  2 767 55 %

Overhalla 142  34  3 833  4 687  45  8 565 2410764  8 139 95 %

Røyrvik 40  11  2 964  3 470  -    6 434 1932522  6 434 100 %

Skogn 118  40  9 529  12 291  45  21 865 6385497  21 639 99 %

Snåsa 168  53  7 059  6 680  624  14 362 4221656  10 410 72 %

Steinkjer 457  149  28 261  47 344  201  75 806 20820606  70 061 92 %

Stjørdal 197  38  2 647  3 071  1 079  6 797 1893204  5 056 74 %

Verdal 178  45  14 777  19 888  28  34 693 10288332  20 420 59 %

Verran 51  11  1 079  1 622  -    2 700 733511  2 689 100 %

Ytterøy 37  16  381  1 825  99  2 304 508269  2 215 96 %

Åsen 84  35  5 144  7 185  -    12 329 3541011  11 309 92 %

Sum Nord Trøndelag  2 929  872  157 094  215 971  5 278  378 340  106 465 308  321 624 85 %

              

SØR-TRØNDELAG               

Agdenes 41  17  1 585  1 516  -    3 101 913698  2 726 88 %

Hemne/Snillfjord/Hitra 114  30  2 679  2 703  -    5 382  1 572 586  3 109 58 %

Holtålen 75  30  8 112  12 390  10  20 512 5630001  15 412 75 %

Hølonda 79  30  11 006  14 020  -    25 026 7164924  21 890 87 %

Klæbu 53  21  4 608  4 617  -    9 224 2759806  8 684 94 %

Malvik 66  26  4 385  5 599  1 056  11 041 3103232  9 706 88 %

Meldal 143  48  12 832  13 409  -    26 241 7740227  22 932 87 %

Melhus 211  67  25 195  29 659  15  54 869 16056734  47 335 86 %

Midtre Gauldal 296  92  14 112  23 055  42  37 209 10295878  31 158 84 %

Orkdal 244  74  20 404  21 936  -    42 340 12199273  33 275 79 %

Osen 27  3  63  58  -    121 36107  121 100 %

Rennebu-Oppdal 204  56  16 832  25 936  394  43 161 11735904  36 206 84 %

Rissa 156  30  2 766  2 890  -    5 656 1667297  5 255 93 %

Rørosbygdene 36  1  -    -    56  56 18480  56 0 %

Selbu 217  88  21 418  29 924  531  51 874 14416364  47 701 92 %

Skaun 193  43  5 567  6 560  -    12 127 3470421  9 979 82 %

Strinda 65  17  2 626  3 142  -    5 767 1642825  4 458 77 %

Trondheim 95  16  2 430  4 379  -    6 809 1798850  6 082 89 %

Tydal 52  15  3 418  5 918  -    9 336 2499976  5 779 62 %

Nordfosen 150  14  3 124  3 850  4  6 888 1964856  6 755 98 %

Sum Sør Trøndelag  2 517  718  163 162  211 561  2 108  376 740  106 687 439  318 619 85 %
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MØRE OG ROMSDAL               

Aure og Tustna 88  14  1 393  1 126  -    2 519 696635  2 311 92 %

Bjørkedal 13  7  5 115  1 543  -    6 658 2063237  6 421 96 %

Frei og Gjemnes 71  12  5 806  3 528  -    9 333 2737827  7 741 83 %

Halsa 71  25  18 015  8 047  34  26 096 7871939  20 795 80 %

Molde/Hustadvik 130  18  7 789  5 194  -    12 983 3777093  10 415 80 %

Nesset 86  21  8 803  5 030  -    13 833 4085405  9 751 70 %

Norddal 34  8  9 347  3 190  -    12 537 3970833  10 678 85 %

Nordre Sunnmøre 63  9  2 939  2 062  24  5 025 1408281  2 359 47 %

Rauma 104  12  539  444  -    983 265362  886 90 %

Rindal 100  28  4 907  3 668  -    8 576 2558572  7 786 91 %

Stordal 24  2  4 082  1 103  -    5 184 1738221  4 409 85 %

Stranda 50  12  6 298  4 534  -    10 832 3024722  8 362 77 %

Sunndal 72  17  6 125  3 375  -    9 500 2915143  9 500 100 %

Surnadal 194  57  21 329  11 286  133  32 748 9989011  22 966 70 %

Sykkylven 39  9  4 217  1 525  -    5 742 1748042  5 191 90 %

Søre Sunnmøre 27  2  9  95  -    103 19973  44 43 %

Tingvoll 134  29  12 903  5 671  27  18 601 5687905  17 874 96 %

Vestnes 66  9  2 765  1 423  -    4 188 1222641  3 386 81 %

Volda/Ørsta 131  46  18 206  12 277  -    30 482 8556369  19 224 63 %

Sum Møre og Romsdal  1 497  337  140 587  75 121  218  215 923  64 337 211  170 099 79 %

Statskog  -    31 502  61 054  1 323  93 879  28 139 855  -   0 %

Totalt  7 883  2 089  534 856  621 103  28 170  1 184 032  337 248 393  870 485 74 %
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STYRETS MELDING
I 2015 opprettholdt ALLSKOG omsetningsnivået fra rekordåret 2014, og solgte nær 

1,2 mill fast m3 virke. Styret er ikke tilfreds med det økonomiske resultatet i 2015. 

Dette preges av opprydding av gamle oppdrag og forskudd, ulønnsomme lever-

anser av brenselsflis, og nedskriving av aksjeverdier i Norske Skogindustrier ASA.  

Resultat et kommenteres ytterligere i avsnittet "Årsregnskapet".

Det nøyaktige omsetningsvolumet ble 1,181 mill m3. Vi har med dette vist at vi 

er i stand til å levere det industrien etterspør over flere år. Vi har hatt en omset-

ningsvekst på 45% siden 2012, og 90% siden 2009. Samtidig har vi jobba fram en 

sterkere styring av produksjonen i skogen, styring av tømmerlager ved bilveg, og 

styring av inntransporten på bil og båt. Det er en utfordring å sikre at alle deler av 

verdikjeden utvikler seg i samme takt, og at vi har god flyt og kontroll i logistikken 

fra skog til industri. Vi har fortsatt hatt stor lokal etterspørsel etter skogsråvare 

i Trøndelag. Tømmer fra Møre og Romsdal og Nord-Norge er i stor grad levert til 

industrien i Trøndelag, eller eksportert med båt til kontinentet. Totalt eksportvo-

lum i 2015 ble 145 000 fm3. Fra 1. Januar 2016 skal ALLSKOG levere smelteverksflis 

til Elkem Salten. Dette utgjør et årsvolum på 80.000 fm3 virke, og dette endrer 

avsetnings forholdene for massevirke og energivirke i Nordland nord for Saltfjellet. 

Driftsforholdene gjennom 2015 var krevende, med en snøfattig og mild vinter, og 

en fuktig høst. Særlig i november og desember hadde vi høye temperaturer og bløte 

forhold som begrenset tømmerproduksjonen.  

AKTIVITETSOMRÅDER
ALLSKOG er klar markedsleder nordafjells med 83% av all tømmeromsetningen. Vi 

har engasjert 42 driftslag med 130 maskinførere gjennom året. I tillegg har 1342 

egenaktive skogeiere bidratt med 134.760 m3. Sammen med aktive tillitsvalgte 

lokalt er disse viktige ambassadører for oss, og sammen har vi klart å levere de 1,2 

million m3 som industrien trenger. I sum utgjør dette 32.000 vogntog med tømmer. 

Vi har også levert 5,3 millioner skogplanter. Gjennomsnittsprisen (inkl andels-eier-

tillegg) for alt rundvirke levert til ALLSKOG, var 305 kr/m3, som er en nedgang på 8 

kr (3%) fra 2014. 

Andelseierne i ALLSKOG fikk i løpet av året tilbake ca 18 mill kr som følge av fordels-

programmet. Dette er hovedsakelig knyttet til 20 kr/m3 som tilbys andelseierne. 

Andelseierne har levert 76% av ALLSKOGs tømmervolum i 2015, mens 24% er levert 

fra andre skogeiere. 

134.760  
m3  TØMMER FRA 
EGENAKTIVE
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ALLSKOG har i 2015 levert til sammen 200 skogbruksplaner på 133 000 daa produkt-

i   v skog i kommunene Tingvoll og Verran. Det er i tillegg levert miljøregisteringer på 

36 enkelteiendommer i ALLSKOG sitt område. Det arbeides for tida med prosjekt i 

Rennebu, Namsos, Skaun, Holtålen, Sunndal, Balsfjord, Ofoten, Stranda, Norddal og 

Sykkylven. Til sammen utgjør prosjektene vi jobber med 3000 eiendommer fordelt 

på nesten 800 000 daa produktiv skog. Vi vil ferdigstille skogbruksplaner på disse 

eiendommene i løpet av 2016. Nye prosjekt er i startgropa, blant annet i Leksvik, 

Rissa og Bjugn.

ALLSKOG har bistått skogeiere med skogsakkyndig bistand og ved erstatnings-

forhandlinger etter rådighetsinnskrenkninger og ved frivillig vern. Dette har gitt 

gode erstatninger til berørte skogeiere og har bidratt til inntjening og lønnsomhet 

for ALLSKOGs konsulentvirksomhet.

SKOGPOLITIKK
ALLSKOG jobber aktivt for at rammevilkårene for skogeierne skal gi best mulig 

grunnlag for verdiskaping. Av næringspolitiske gjennomslag i 2015 er de viktigste 

at Statens Vegvesen har fått skrevet opp riksvegene slik at det tillates tømmer-

vogntog på 60 tonn og 24 meters lengde. Dette vil gi raskere og billigere tømmer-

transport. ALLSKOG har et godt samarbeid med vegmyndighetene for å sikre 

rett veg   priortering for skogeier. Skogeiersamvirket har lansert et bruprogram for 

å få øremerka penger fra Statsbudsjettet til utbedring av bruer på fylkesveger og 

kommunale veger. Skognæringa har fått gehør for at INON skal fjernes som grunn-

lag for arealplanlegging i Norge, og 28. mai kom endringsforskriften som åpnet 

for tilskudd til skogsvegbygging i INON-områder. Det er jobba godt for å sikre 

bevilgning er til utbedring av tømmerkaier som er viktige i ALLSKOGs område. I 2015 

ble det bevilget til sammen 7,7 mill kr til Surnadal Havn og Finnsnes regionhavn. 

Ørstaterminalen bør løftes i 2016. Landbruksdirektoratet tildelte i 2015 vår geografi 

50% av midlen e til skogbruksplanlegging. I tillegg er Trøndelag det området som 

har fått størst bevilgning til skogsvegbygging i landet. Dette er signaler om at 

ALLSKOG når fram til myndighetene med våre budskap om hva som skal til for å 

utvikle skognæringa i vårt område.

STYREARBEIDET 
Det ble gjennomført åtte styremøter, hvorav to av møtene har vært todagers-sam-

linger med fokus på strategioppdatering og budsjettgjennomgang. Det er behandlet 

ALLSKOG 
har et godt 

samarbeid med 
vegmyndighetene 

for å sikre rett 
veg priortering 

for skogeier.

3000  
EIENDOMMER FORDELT 

PÅ NESTEN

800 000
DAA PRODUKTIV SKOG
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62 saker. Budsjett- og likviditetsoppfølging, utvikling av kjernevirksomheten på 

skogsdrift og tømmeromsetning, er viktige fokusområder for styret. Styret går 

årlig gjennom gjeldende strategiplan som har varighet fram til 2020. Dette gir gode 

og konkrete diskusjoner som gjør strategien til et levende dokument som styrer 

aktiviteten i organisasjonen. Gjennom budsjettsamlingen på høsten konkretiseres 

mål og tiltak for kommende år. 

REPRESENTASJON INNEN SKOG
ALLSKOG er representert i flere fora. Dette er viktig for å sikre skogeiernes interes-

ser, øke kunnskap om skogbruk i samfunnet, og bidra til samhandling og utvikling i 

verdikjeden i skognæringa.  Av de viktigste postene nevnes at Eilif Due er nestleder 

i Norges Skogeierforbund (NSF) og styremedlem i Norske Skogindustrier ASA. Inger 

Smågård er medlem i valgkomiteen i NSF. Styrets medlemmer representerer i ulike 

fylker i Landsbruksforum, Samarbeidsråd for landbruk og Bygdeutviklingsforum. 

Videre deltar administrasjonen i skognæringsforum, Skognæringa i Trøndelag og 

andre arenaer der interessene til skogeiere i vårt område skal ivaretas. ALLSKOG 

har også representanter i Skogbrand og Norsk Virkesmåling.

EIERE
ALLSKOG har nå 84 aktive lokallag og til sammen 7.883 andelseiere. Årsmøtene 

i lokallaga ble gjennomført i perioden 2.-20. mars. I lokallagsårsmøtene behand-

les årsregnskap og melding for laget, samt resultat og rapport fra ALLSKOG SA 

og datterselskapene. ALLSKOGs styremedlemmer deltar på de fleste møtene, da 

dette er en viktig arena for kommunikasjon med og blant eierne. Årsmøtet ble 

gjennomført på Rica Hell 27.-28. april. Regionmøtene ble gjennomført i november. 

Agenda for møtene er orientering om status i selskapet, samt en arena for å disku-

tere utfordringer lokalt. I regionmøtene gjennomføres valg av årsmøteutsendinger. 

Hovedtema i regionmøtene i 2015 var utvikling av eierorganisasjonen. Dette vil det 

bli jobbet videre med i 2016.

NORGES SKOGEIERFORBUND
Norges Skogeierforbund er skogeiersamvirkets nasjonale aktør som jobber for bedre 

rammevilkår mot myndighetene. Skogeierforbundet har i 2015 etablert et formelt 

samarbeid med NHO, NORSKOG og Statskog, som vitaliserer dette nærings politiske 

arbeidet.

EIERENGASJEMENT I INDUSTRI OG ANNEN VIRKSOMHET
ALLSKOG arbeider kontinuerlig med mulige løsninger for å sikre avsetning for 

andelseiernes produkter. Dette gjennom både nisje- og industrisatsing. For 

7.883 
ANDELSEIERE
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ALLSKOG er det derfor svært viktig med lokal industri som gir høy verdiskaping, 

og god avsetning for tømmerleveransene i vårt område. Midt-Norge er det eneste 

området i Norge som har en komplett verdikjede innen skog, med lokal avsetning for 

alle hovedsortimenter. ALLSKOGs hovedsatsning innen industri har vært knyttet 

til Norske Skog. Fabrikken er en svært viktig avsetningskanal for massevirke fra 

skogeierne og celluloseflis fra sagbruka.

ALLSKOG BIO AS (100%) produserer smelteverksflis og brenselsflis. Selskapet er 

viktig fordi det sikrer avsetning av heltrevirke, energivirke og massevirke fra skogei-

erne.  Selskapet omsatte produksjonstjenester for 19 mill kr i 2015. Årsresultatet er 

på 1,7 mill kr, som er bedre enn budsjett. Dette skyldes større omsetning, og bedre 

salg av biprodukter.

WoodNor (64%) omsetter tømmer i internasjonale markeder og er spesialisert på 

båtfrakt av virke til Tyskland, Belgia, Danmark, Sør-Sverige og de baltiske landene. 

WoodNor omsetter også tømmer for andre skogandelslag i Norge. Selskapet har 

hatt stor vekst og har nå en omsetning på 291 mill kr. Årsresultatet er på -3,6 mill 

kr, noe som skyldes tap på enkeltkontrakter, samt realiserte tap utgående valuta-

sikringskontakter mot slutten av 2015, på grunn av manglende/utsatte virkes-

leveranser i forhold til inngåtte avtaler og planer. Det forventes at noe av det reali-

serte tapet vil bli gjenvunnet gjennom virkeleveranser i første halvdel av 2016, hvor 

kontrakter med leverandørene er tilnærmet de samme som for 2015.

 

Nord Energi AS (100%) tilbyr langsiktige biovarmekontrakter til større bygg. 

Selskap et har nå over 40 varmeanlegg, hvorav de fleste i offentlige bygg. Årsom-

setningen ble 17 mill kr. Lave energipriser preger årsresultatet på 0,4 mill kr. 

Din Tur AS (91%) er markedsledende operatør på naturbasert reiseliv i Norge, og 

aktiv utvikler av bygdenæringer. Formålet er å styrke utvikling og salg av grunn-

eiernes produkter knytta til jakt, fiske og feriehus. Omsetningen i selskapet ble 

68 mill kr. Selskapet hadde en underliggende drift på 2 mill kr, men har gjort en 

opprydding i periodisering av markedsføringskostnader som belaster årsresultatet. 

Årsr  esultatet er på 0,5 mill kr, som er på nivå med budsjett.

MEDARBEIDERNE
ALLSKOG har ved utgangen av året 96 ansatte i konsernet, som utgjør 91 årsverk. 

Av disse er 18 ansatt i datterselskapene og 78 i ALLSKOG SA, fordelt på 68 

funksjonærer, ni skogsarbeidere og en lærling. En medarbeider har gått fra lærling 

til skogsarbeider i løpet av året. Inkludert sesongarbeidere i skogplantesesongen 

40 
VARMEANLEGG
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har 58 personer vært sysselsatt i skogsarbeid. Økningen i fast ansatte er på fire 

med   arbeidere sammenlignet med året før. Det er ansatt en kontroller, en regnskap-

sansvarlig, og to medarbeidere i den nyoppretta IT-avdelingen. Ansettelsene må 

sees opp mot reduksjon av innleiekostnader for disse funksjonene tidligere. De 

ansatte i ALLSKOG SA fordeler seg med 21 kvinner og 57 menn. Fem av åtte i 

ledergruppen er menn. Styret har bestått av fire kvinner og fire menn. I våre 84 

lokallag, er det åtte kvinnelige lokallagsledere. Styret og ledelsen er bevisste på de 

samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten 

og styret. Det er iverksatt tiltak for å øke kvinneandelen i den tillitsvalgte delen 

av organisasjonen, og strategiene følges opp gjennom prosjektet «Engasjert!». 

Selskap et har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre alle like muligheter 

og rettigheter slik at kravene i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven best mulig 

blir ivaretatt.

ARBEIDSMILJØ
Styret anser arbeidsmiljøet i ALLSKOG som godt, og sykefraværet er lavt. Det har 

vært to møter mellom ledelsen og de ansatte i arbeidsmiljøutvalget i året. Arbeidet 

med helse, miljø og sikkerhet har kommet langt, og HMS-systemet i bedriften er 

komplett. ALLSKOG gjennomførte helsesamtaler med alle ansatte høsten 2015. 

Undersøkelsen er fulgt opp med konkrete tiltak i samarbeid med bedriftshelse-

tjenesten og AMU har prioritert tiltakene som gjennomføres i 2016. Totalt sykefra-

vær var på 4,7%, en økning på 0,8%. Dette fordeles på langtidsfravær med 3,4%, 

og kortidsfravær med 1,3%. Det var ingen personskader, heller ikke større skader 

eller ulykker på noe materiell. Sykefraværet vurderes til å fortsatt være lavt, men 

ledelsen følger dette tett opp.

KVALITET OG MILJØ
ALLSKOG har vært kvalitets-og miljøsertifisert siden år 2000. Sertifiseringen skal 

sikre at ALLSKOG gjennomfører aktiviteten på en kvalitets- og miljømessig god måte.

Kvalitets- og miljøstyringssystemet blir gjennomgått årlig av et eksternt 

sertifisering sorgan. Hvert tredje år gjennomføres en utvidet gjennomgang, en 

resertifisering. ALLSKOG ble resertifisert i 2015. Det framkom åtte mindre avvik 

ved resertifiseringen. Plan for lukking av avvikene er godkjent av Intertek som 

sertfiseringsorgan og ALLSKOG er sertifisert for en ny treårsperiode. Sertifiserings-

rapporten er offentlig og er lagt ut på www.allskog.no.  

ALLSKOG ble i 2014 sporbarhetssertifisert. Dette gjør blant annet at styrings-

systemet i ALLSKOG tilfredsstiller kravene i EUs tømmerdirektiv som trådte i kraft 

i Norge våren 2015. 

Arbeidet med helse, 
miljø og sikkerhet 
har kommet langt, 
og HMS-systemet i 
bedriften er komplett.

ALLSKOGs miljømål er:
• Øke skogens bidrag til 

CO2-fangst

• Realisere hovedplan for 

skogbruksplanlegging i 

ALLSKOG-geografien

• 100 km ny skogsbilvei 

pr. år
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All skogbehandling i ALLSKOG baserer seg på Norsk PEFC Skogstandard. Ved 

årsskiftet trer revidert utgave av skogstandarden i kraft. Dette innebærer noen 

tilpasninger av aktiviteten ute i skogen. Det er derfor planlagt en opplærings-

runde i den nye skogstandarden for samarbeidende entreprenører, skogbruksledere 

og andre ansatte i ALLSKOG. Skogeiere som administrerer/gjennomfører skog -

behandlingen selv, vil få tilbud om kurs når et revidert kursopplegg er klart i løpet av 

1. kvartal 2016. For oppfølging og revisjon, vil 2016 være et overgangsår mellom ny 

og gammel Skogstandard. 

FINANSIELL RISIKO I KONSERNET
Markedsrisiko

ALLSKOG SA og datterselskapene ALLSKOG Bio AS, Din Tur AS, WoodNor AS og 

Nord Energi AS utsatt for markedsrisiko, renterisiko og valutarisiko i den ordinære 

forretningsvirksomheten. Selskapene styres mot en akseptabel risikoprofil innen-

for disse områdene. ALLSKOG SA er i tillegg eksponert for børssvingninger knyttet 

til sin eierinteresse i Norske Skogindustrier ASA både gjennom direkte aksjeeie 

og indirekte via de aksjer som datterselskapet ALLSKOG Holding AS eier i Norske 

Skogindustrier ASA.

Kredittrisiko

ALLSKOG SA, WoodNor AS, Din Tur AS og Nord Energi AS er til dels eksponert for 

større tap på fordringer i den ordinære forretningsvirksomheten, men selskap-

ene styres mot en akseptabel risikoprofil. Kredittkunder blir kredittvurdert før 

varelevering. Purringer og inkassosaker går via ekstern samarbeidspartner.

BEVEGELSER ETTER BALANSETIDSPUNKTET 
Aksjer i Norske Skog er både i ALLSKOG SA og ALLSKOG Holding AS vurdert til 

kr 2,66 pr aksje, tilsvarende børskurs pr 31.12.2015. Børskursen for Norske Skog 

har utviklet seg negativt hittil i 2016 og er pr 12.02.16 ned med 25% fra årsskiftet. 

Hovedårsaken til denne nedgangen er usikkerhet knyttet til utfallet av planer om 

restrukturering av gjelda i konsernet. 

Ett av konsernets datterselskaper, WoodNor AS er involvert i en rettsprosess mot 

en av sine leverandører. Rettsforhandlinger mellom partene ble gjennomført i siste 

del av januar 2016 og dom forventes å bli avsagt i løpet av mars 2016. Styret gjør 

oppmerksom på den prosessrisikoen som foreligger i tilknytning til denne saken, og 

at en eventuell dom i disfavør av WoodNor AS kan ha innvirkning på avleggelsen 

av konsernregnskapet for Allskog, utover de regnskapsmessige avsetninger som er 

gjort pr 31.12.2015.

Fakta 2015
• ALLSKOG har dokumentert 

miljøtilpasning ved skogs-

drift i 994 miljørapporter.

• ALLSKOG har kvalitets-

kontrollert 181 skogsdrifter.

• ALLSKOG har kvalitets-

kontrollert 99 skog-

kulturoppdrag.

• ALLSKOG har mottatt og 

besvart 6 miljøhenvendelser
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ÅRSREGNSKAPET
Alle vurderinger i årsregnskapet er gjort ut fra forutsetningen om fortsatt drift. Det 

vises her til selskapets årsresultat og kapitalsituasjon. Styret mener at det fram -

lagte resultat, balanse og noter gir et rettvisende bilde av selskapets resultat og 

status pr 31.12.15. Morselskapet hadde et årsunderskudd for 2015 på 18,6 mill. Årsre-

sultatet er påvirket av nedskrivinger av verdiene på aksjene i Norske Skogindustrier 

ASA. Dette kommer til syne i finansresultatet, som viser et underskudd på 18,1 mill 

kr. Av dette er 7,4 mill kr nedskriving av aksjeverdier i Norske Skogindustrier ASA, 

og 10,4 mill kr nedskriving av aksjeverdier i ALLSKOG Holding AS. Nedskrivningen 

av aksjene i ALLSKOG Holding AS er både knyttet til nedskrivning som følge av 

nedgang i børsverdi i Norske Skogindustrier ASA (3,7 mill) samt nedskrivning for å 

bringe bokført aksjeverdi ned til samme nivå som bokført egenkapital i ALLSKOG 

Holding AS pr 31.12.2015. Dette som en konsekvens av styrets ønske om innfusjon-

ering av ALLSKOG Holding AS i ALLSKOG SA med virkning pr 01.01.2016.  

Underliggende drift i ALLSKOG SA ga et resultat på 5 mill kr. At resultatet ikke 

ble bedre skyldes tap på leveranse av brenselsflis, særlig i Troms. Med dagens 

rammevilkår for leveranser av brenselsflis fra skogsvirke, ser vi det som krevende å 

opprettholde dette som et forretningsområde for ALLSKOG, og utfasing av enkelte 

kontrakter vil bli gjort i 2016. 

I 2015 har det vært fokus på gjennomgang av eldre skogsdrifter og utestående 

fordringer, og dette har belastet driftsresultatet utover de regnskapsmessige 

avsetninger som var gjennomført pr 31.12.2014. I motsatt retning er drifts resultatet 

påvirket av reversering av forpliktelse knyttet til ytelsesbasert pensjonsordning, 

som ble terminert med virkning pr 01.07.2015. Disse forhold til sammen reduserte 

selskapets driftsresultat til 1,8 mill kr mot 2,1 i 2014. 

Konsernet hadde et driftsoverskudd for 2015 på 15,7 mill mot et tilsvarende drifts-

overskudd i 2014 på 2,8 mill. Driftsoverskudd for 2015 må vurderes i sammenheng 

med nettoresultatet av finansposter. Vesentlige deler av konsernets driftsover-

skudd er knyttet til WoodNor AS, som på grunn av manglende korrelasjon mellom 

valutasikringskontrakter og salgskontrakter har ikke har hatt anledning til å bokføre 

valutatap på sikringskontrakter direkte mot driftsresultatet.
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Konsernet fikk et årsunderskudd på 13,8 mill mot et tilsvarende overskudd i 2014 

på 12,2 mill. Hovedårsaken til det negative finansresultatet for konsernet i 2015 var 

nedskriving av aksjeverdiene i Norske Skog, og valutatap i et av datterselskape-

ne. Selskapet har redusert gjeld og likviditetsbinding gjennom året. Egenkapital-

andelen i ALLSKOG SA var pr 31.12.15 på 35%. Selskapets egenkapital er påvirket 

av et udekket tap på 18,5 mill kr. ALLSKOG SA er derfor ikke i posisjon til å utbetale 

andelsutbytte for 2015.

Styret foreslår at at årsunderskuddet dekkes på følgende måte:

Overført til udekket tap kr   18 597 313

STYRET TAKKER
Styret vil rette en takk til alle medarbeidere for innsatsen som er lagt ned i året som 

gikk. Styret takker også alle tillitsvalgte for godt samarbeid, og alle andelseierne for 

lojalitet og god oppslutning.

Trondheim  16.02.2016

LEIF OL AV 
A ASLØKK

OLE HART VIG 
BAKKE
Adm.dir. 

til sammen i ALLSKOG BA og ALLSKOG Holding AS 
utgjør 49 mill kroner. Dette har ført til at den frie egen
kapitalen i ALLSKOG BA ved årsslutt er negativ, med 
10,8 mill kroner. Aksjeverdien i et børsnotert selskap 
som Norske Skog vil svinge, og i vanskelige år komme 
kritisk lavt ift ALLSKOGs balanseverdier. Dette kan 
styret vanskelig gjøre noe med. Men styret er heller ikke 
fornøyd med driftresultatet, og vil ha fullt fokus på drift 
i ALLSKOG framover, for å styrke omsetinga og den 

Trondheim: 26.01.2012 

 31.12.2011

Bente Dyrnes Aarø

Ole H. Bakke
Adm dir

Anna C. B. Moe

Inger Grethe Hansen

Håvard Telebond
 

Dag Engel Hassel
 

Anne Britt Hanstad
 

Stig Magne FiskumEilif Due
Styreleder

underliggende lønnsomheten. Ut fra årsresultatet fore
slår styret for representantskapet at det ikke utbetales 
utbytte på innskutt andelskapital for 2011.

Egenkapitalandelen er pr 31.12.2011 på solide 46 %.

Styrets forslag til disponering av årets underskudd:
Overført fra felleskapital:  kr 51 102 858
Sum disponering:   kr 51 102 858

Norske Skogindustrier (OSL)

N
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102.60
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42.60
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Stig Magne FiskumOle H. Bakke Bente Dyrnes Aarø Anna C. B. MoeEilif Due Dag Engel HasselAnne Britt Hanstad Håvard TelebondInger Grethe Hansen

Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 11

ANNA CESELIE 
BRUSTAD MOE

til sammen i ALLSKOG BA og ALLSKOG Holding AS 
utgjør 49 mill kroner. Dette har ført til at den frie egen
kapitalen i ALLSKOG BA ved årsslutt er negativ, med 
10,8 mill kroner. Aksjeverdien i et børsnotert selskap 
som Norske Skog vil svinge, og i vanskelige år komme 
kritisk lavt ift ALLSKOGs balanseverdier. Dette kan 
styret vanskelig gjøre noe med. Men styret er heller ikke 
fornøyd med driftresultatet, og vil ha fullt fokus på drift 
i ALLSKOG framover, for å styrke omsetinga og den 

Trondheim: 26.01.2012 

 31.12.2011

Bente Dyrnes Aarø

Ole H. Bakke
Adm dir

Anna C. B. Moe

Inger Grethe Hansen

Håvard Telebond
 

Dag Engel Hassel
 

Anne Britt Hanstad
 

Stig Magne FiskumEilif Due
Styreleder

underliggende lønnsomheten. Ut fra årsresultatet fore
slår styret for representantskapet at det ikke utbetales 
utbytte på innskutt andelskapital for 2011.

Egenkapitalandelen er pr 31.12.2011 på solide 46 %.

Styrets forslag til disponering av årets underskudd:
Overført fra felleskapital:  kr 51 102 858
Sum disponering:   kr 51 102 858

Norske Skogindustrier (OSL)
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Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 11

DAG ENGEL 
HASSEL

til sammen i ALLSKOG BA og ALLSKOG Holding AS 
utgjør 49 mill kroner. Dette har ført til at den frie egen
kapitalen i ALLSKOG BA ved årsslutt er negativ, med 
10,8 mill kroner. Aksjeverdien i et børsnotert selskap 
som Norske Skog vil svinge, og i vanskelige år komme 
kritisk lavt ift ALLSKOGs balanseverdier. Dette kan 
styret vanskelig gjøre noe med. Men styret er heller ikke 
fornøyd med driftresultatet, og vil ha fullt fokus på drift 
i ALLSKOG framover, for å styrke omsetinga og den 

Trondheim: 26.01.2012 

 31.12.2011

Bente Dyrnes Aarø

Ole H. Bakke
Adm dir

Anna C. B. Moe

Inger Grethe Hansen

Håvard Telebond
 

Dag Engel Hassel
 

Anne Britt Hanstad
 

Stig Magne FiskumEilif Due
Styreleder

underliggende lønnsomheten. Ut fra årsresultatet fore
slår styret for representantskapet at det ikke utbetales 
utbytte på innskutt andelskapital for 2011.

Egenkapitalandelen er pr 31.12.2011 på solide 46 %.

Styrets forslag til disponering av årets underskudd:
Overført fra felleskapital:  kr 51 102 858
Sum disponering:   kr 51 102 858

Norske Skogindustrier (OSL)
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Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 11

PER-JOHNNY 
LYNGMO

ANITRA 
LINDÅS

INGER GRETHE 
HANSEN

til sammen i ALLSKOG BA og ALLSKOG Holding AS 
utgjør 49 mill kroner. Dette har ført til at den frie egen
kapitalen i ALLSKOG BA ved årsslutt er negativ, med 
10,8 mill kroner. Aksjeverdien i et børsnotert selskap 
som Norske Skog vil svinge, og i vanskelige år komme 
kritisk lavt ift ALLSKOGs balanseverdier. Dette kan 
styret vanskelig gjøre noe med. Men styret er heller ikke 
fornøyd med driftresultatet, og vil ha fullt fokus på drift 
i ALLSKOG framover, for å styrke omsetinga og den 

Trondheim: 26.01.2012 

 31.12.2011

Bente Dyrnes Aarø

Ole H. Bakke
Adm dir

Anna C. B. Moe

Inger Grethe Hansen

Håvard Telebond
 

Dag Engel Hassel
 

Anne Britt Hanstad
 

Stig Magne FiskumEilif Due
Styreleder

underliggende lønnsomheten. Ut fra årsresultatet fore
slår styret for representantskapet at det ikke utbetales 
utbytte på innskutt andelskapital for 2011.

Egenkapitalandelen er pr 31.12.2011 på solide 46 %.

Styrets forslag til disponering av årets underskudd:
Overført fra felleskapital:  kr 51 102 858
Sum disponering:   kr 51 102 858

Norske Skogindustrier (OSL)
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Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 11

EILIF DUE 
Styreleder

til sammen i ALLSKOG BA og ALLSKOG Holding AS 
utgjør 49 mill kroner. Dette har ført til at den frie egen
kapitalen i ALLSKOG BA ved årsslutt er negativ, med 
10,8 mill kroner. Aksjeverdien i et børsnotert selskap 
som Norske Skog vil svinge, og i vanskelige år komme 
kritisk lavt ift ALLSKOGs balanseverdier. Dette kan 
styret vanskelig gjøre noe med. Men styret er heller ikke 
fornøyd med driftresultatet, og vil ha fullt fokus på drift 
i ALLSKOG framover, for å styrke omsetinga og den 

Trondheim: 26.01.2012 

 31.12.2011

Bente Dyrnes Aarø

Ole H. Bakke
Adm dir

Anna C. B. Moe

Inger Grethe Hansen

Håvard Telebond
 

Dag Engel Hassel
 

Anne Britt Hanstad
 

Stig Magne FiskumEilif Due
Styreleder

underliggende lønnsomheten. Ut fra årsresultatet fore
slår styret for representantskapet at det ikke utbetales 
utbytte på innskutt andelskapital for 2011.

Egenkapitalandelen er pr 31.12.2011 på solide 46 %.

Styrets forslag til disponering av årets underskudd:
Overført fra felleskapital:  kr 51 102 858
Sum disponering:   kr 51 102 858

Norske Skogindustrier (OSL)
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Stig Magne FiskumOle H. Bakke Bente Dyrnes Aarø Anna C. B. MoeEilif Due Dag Engel HasselAnne Britt Hanstad Håvard TelebondInger Grethe Hansen

Å r s r a p p o r t  2 0 1 1 11

INGER HELENE  
SMÅGÅRD

Nestleder
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 MOR  

 01.01 - 31.12.15  01.01 - 31.12.14  NOTE  01.01 - 31.12.15  01.01 - 31.12.14 

766 910 850 736 686 355  Ordinære driftsinntekter    1 067 139 886 998 040 664

4 454 783  Tilskudd og rentemidler 0 5 584 439

12 153 093 2 111 905  Annen driftsinntekt 12 682 368 6 156 302

779 063 943 743 253 043  Sum driftsinntekter  1 079 822 254 1 009 781 405

689 360 918 654 094 574  Varekostnader og innkjøpte tjenester 946 054 163 889 335 758

50 222 931 52 892 125  Lønn- og personalkostnader  11 63 592 046 61 707 137

34 733 405 31 453 104  Drifts- og kontorkostnader 46 904 497 47 272 856

2 925 871 2 670 725  Ordinære avskrivninger  6 7 522 002 7 131 466

0 0  Beholdningsendringer 0 1 486 453

777 243 125 741 110 528  Sum driftskostnader 1 064 072 708 1 006 933 670

1 820 818 2 142 515  Driftsresultat 15 749 546 2 847 735

0 1 081 000  Aksjeutbytte 0 0

0 0  Gevinst/tap ved salg av verdipapirer 0 0

2 218 891 2 264 283  Renteinntekt konsernselskap 0 0

0 0  Verdiendring omløpspapirer 0 -102 300

0 0  Resultatandel tilknyttet selskap  4 8 759 103 072

887 623 423 854  Annen finansinntekt 3 044 021 1 930 515

0 0  Netto agio/disagio 21 662 -3 548 334

-17 856 317 0  Verdiendring av anleggsaksjer  7 -11 088 985 4 959

-1 297 251 -1 405 270  Rentekostnader konsernselskap 0 0

-2 042 592 -2 064 884  Annen finanskostnad  2 -20 277 672 -4 626 604

-18 089 646 298 983  Netto finansposter -28 292 215 -6 238 692

-16 268 828 2 441 498  Ordinært resultat før skatt -12 542 669 -3 390 957

-2 385 581 14 337 100  Skatteinntekt / - Skattekostnad   8 -1 214 376 15 622 262

-18 654 409 16 778 598  Årsresultat  -13 757 045 12 231 305

 Anvendelse av årsresultatet 

0 1 491 070  Avsatt utbytte på andelskapital    

-18 654 409 0  Udekket tap  -13 291 335  12 981 801 

0 15 287 528  Fri egenkapital 

 Minoritetsandel  -465 710  -750 496 

-18 654 409 16 778 598  Sum anvendelse -13 757 045 12 231 305

RESULTATREGNSKAP  
2015

KONSERN
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Høyre   45 

 MOR  KONSERN

31.12.15 31.12.14  NOTE 31.12.15 31.12.14

Eiendeler

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

0 Goodwill 6 219 148 398 489

6 572 385 3 822 520 Andre immaterielle eiendeler 6 7 750 812 4 741 612

18 504 478 20 624 055 Utsatt skattefordel 8 26 387 663 27 336 035

25 076 863 24 446 575 Sum immaterielle eiendeler 34 357 623 32 476 136

Varige driftsmidler

10 396 442 11 084 073 Tomter, bygninger og annen fast eiendom  6 18 784 359 20 203 778

0 0 Anlegg under utførelse 6 0 396 568

1 290 612 1 121 260 Maskiner og anlegg  6, 14 26 200 701 24 689 917

3 016 774 3 008 865 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l  6 3 176 238 3 228 897

14 703 828 15 214 198 Sum varige driftsmidler 48 161 298 48 519 160

Finansielle anleggsmidler

7 768 703 18 200 000 Investeringer i datterselskap 4, 7 0 0

0 0 Investeringer i tilknyttet selskap 4 643 064 634 305

44 986 741 44 986 741 Lån til datterselskaper 10 0 0

9 301 593 18 226 613 Investeringer i aksjer og andeler 7 15 861 318 28 451 303

1 065 077 1 211 061 Andre langsiktige fordringer 2 312 577 3 774 010

0 0 Pensjonsmidler 11 0 0

63 122 114 82 624 415 Sum finansielle anleggsmidler 18 816 959 32 859 618

102 902 805 122 285 188 Sum anleggsmidler 101 335 880 113 854 914

Omløpsmidler

Beholdninger

14 859 222 16 854 666 Varelager 12 16 276 357 16 854 666

11 329 838 19 992 302 Prosj. i arbeid, Opptj. ikke fakturert inntekt 12 39 282 087 44 359 526

26 189 060 36 846 968 Sum beholdninger 55 558 444 61 214 192

Fordringer

74 160 891 75 695 235 Kundefordringer 5,10 83 094 855 80 296 570

3 200 171 14 368 927 Fordringer på tømmerleverandører 3 200 171 14 368 927

4 675 559 5 164 609 Andre fordringer 15 16 119 710 19 872 110

0 2 881 436 Kortsiktige konsernfordringer 0 0

82 036 621 98 110 207 Sum fordringer  102 414 736 114 537 607

Investeringer

0 0 Aksjer og verdipapirer 0 2 183 035

0 0 Sum investeringer 0 2 183 035

8 822 0 Bankinnskudd, kontanter og lignende 9 2 486 501 9 544 396

108 234 503 134 957 175 Sum omløpsmidler 160 459 681 187 479 230

211 137 308 257 242 363 Sum eiendeler 261 795 561 301 334 144

BALANSE
EIENDELER

45 



 MOR  

31.12.15 31.12.14  NOTE 31.12.15 31.12.14

Egenkapital

77 552 343 77 222 214  Andelskapital 77 552 343 77 222 214

15 627 476 15 969 618  Tilleggsandeler 15 627 476 15 969 618

0 4 942  Fri egenkapital 

-18 531 815 0  Udekket tap -26 599 397 -13 425 715

74 648 004 93 196 774  Sum egenkapital  66 580 422 79 766 117

0 0  Minoritetsinteresser  13 298 984 764 694

 Gjeld 

 Avsetning for forpliktelser 

2 720 000 9 041 906  Pensjonsforpliktelser  11 2 720 000 10 254 109

2 720 000 9 041 906  Sum avsetning for forpliktelser 2 720 000 10 254 109

 Annen langsiktig gjeld 

33 487 500 34 499 989  Gjeld til kredittinstitusjoner  2,3 55 052 104 53 176 231

8 849 780 7 979 591  Låneinnskudd medlemmer 8 849 780 7 979 591

1 126 316 1 243 973  Lagenes disposisjonsfond 1 126 316 1 243 973

26 301 000 26 301 000  Lån fra datterselskaper  10 0 0

0 0  Annen langsiktig gjeld  14 5 275 626 6 180 226

69 764 596 70 024 553  Sum annen langsiktig gjeld 70 303 826 68 580 021

 Kortsiktig gjeld 

43 804 927 65 943 785  Leverandørgjeld 72 993 066 87 102 088

5 592 435 8 387 763  Gjeld til kredittinstitusjoner  2 5 592 435 26 396 775

0 1 491 070  Utbytte til andelseierne 0 1 451 268

230 244 254 859  Betalbar skatt  8 230 244 254 859

7 090 174 3 791 896  Skyldige offentlige avgifter 8 416 012 4 357 210

7 286 930 5 109 759  Annen kortsiktig gjeld 34 660 572 22 407 003

64 004 710 84 979 132  Sum kortsiktig gjeld 121 892 329 141 969 203

136 489 304 164 045 589  Sum gjeld 194 916 155 220 803 333

211 137 308 257 242 363  Sum egenkapital og gjeld 261 795 561 301 334 144

GJELD OG EGENKAPITAL

Trondheim  16.februar 2016

KONSERN

EILIF DUE 
Styreleder

PER-JOHNNY 
LYNGMO

INGER GRETHE 
HANSEN

ANITRA 
LINDÅS

INGER HELENE  
SMÅGÅRD

Nestleder

til sammen i ALLSKOG BA og ALLSKOG Holding AS 
utgjør 49 mill kroner. Dette har ført til at den frie egen
kapitalen i ALLSKOG BA ved årsslutt er negativ, med 
10,8 mill kroner. Aksjeverdien i et børsnotert selskap 
som Norske Skog vil svinge, og i vanskelige år komme 
kritisk lavt ift ALLSKOGs balanseverdier. Dette kan 
styret vanskelig gjøre noe med. Men styret er heller ikke 
fornøyd med driftresultatet, og vil ha fullt fokus på drift 
i ALLSKOG framover, for å styrke omsetinga og den 

Trondheim: 26.01.2012 

 31.12.2011

Bente Dyrnes Aarø

Ole H. Bakke
Adm dir

Anna C. B. Moe

Inger Grethe Hansen

Håvard Telebond
 

Dag Engel Hassel
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KONTANTSTRØM- 
OPPSTILLING

 MOR  KONSERN

31.12.15 31.12.14  31.12.15 31.12.14

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

 -16 268 831 2 441 498  Resultat før skattekostnad -12 542 669 -3 390 957

-290 619 -300 203 Periodens betalte skatt -290 620 -300 203

Tilbakeført resultatandel tilknyttede selskaper  -    -103 072 

-734 783 Netto gevinst /tap ved salg av aksjer -734 783

2 925 871 2 670 725 Ordinære avskrivninger 7 522 003 7 131 466

17 856 317 Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler 12 581 226 -122 309

1 222 150 -14 100 590 Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -82 803 -11 504 322

Verdiendring finansielle anleggsmidler 0 117 350

-6 321 906 1 612 824 Forskjeller kostnadsført og inn-/utbetaling pensjoner -7 534 109 1 566 089

9 109 573 -4 263 832 Endring i andre tidsavgrensningsposter 19 317 627 -12 072 957

7 497 772 -11 939 578 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 18 235 872 -18 678 915

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 396 570 5 039 164

-5 165 365 -8 218 007 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -10 390 570 -27 294 734

0 820 762 Endring i andre investeringer/langsiktige fordringer 1 461 433 6 168 169

2 234 783 0 Innbetalinger ved salg av verdipapirer 2 917 818 1 517 448

0 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak 0

-2 930 582 -7 397 245 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -5 614 749 -14 569 953

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

752 532 3 241 197 Netto innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld eiere 752 532 1 241 197

0 0 Netto innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 1 875 873 7 022 891

-1 012 489 -2 000 004 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0

-12 013 -180 535 Netto endring andelskapital/tilleggsandeler -12 013 -180 535

-1 491 070 -2 474 368 Utbetaling av utbytte -1 491 070 -2 514 170

-2 795 328 8 387 763 Netto endring i kassekreditt -20 804 340 18 800 085

-4 558 368 6 974 053 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -19 679 018 24 369 468

8 822 -12 362 770 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -7 057 895 -8 879 400

0 12 362 770 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 9 544 396 18 423 796

8 822 0 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 2 486 501 9 544 396
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1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Klassifisering av eiendeler og gjeld
Omløpsmidler er i hovedsak eiendeler som knytter seg til den ordinære 
driften og som realiseres i løpet av ett år, samt andre eiendeler som ikke 
er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten. Andre eiendeler er 
anleggsmidler. Skillet mellom kortsiktig og langsiktig gjeld/ fordringer 
settes ved forfallstidspunkt på ett år. 

Verdivurdering av omløpsmidler
Verdivurderingen av omløpsmidler skjer etter laveste verdis prinsipp. 
Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for latente tap. 
Andre fordringer er vurdert til pålydende. Beholdningene av prosjekter i 
arbeid er verdsatt til påløpne direkte og indirekte kostnader. Bokføringen 
skjer etter løpende avregning metode uten fortjeneste. Varelager er 
vurdert til kostpris.

Verdivurdering av anleggsmidler
Avskrivbare eiendeler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for 
lineære avskrivninger over antatt økonomisk levetid. Nyanskaffelser over 
kr 15.000 med antatt levetid over 3 år aktiveres. Løpende vedlikehold 
resultatføres i det året kostnaden påløper.

Verdipapirer
Verdipapirer i Norske Skogindustrier ASA er vurdert som langsiktige og 
strategiske plasseringer og er vurdert til markedspris. Kortsiktige markeds-
baserte verdipapirer, vurderes til laveste verdi av kostpris og markedsverdi 
pr 31.12. Aksjer i datterselskaper er vurdert til laveste verdi av kostpris og 
virkelig verdi.

Prinsipper for inntektsføring
Inntektene bokføres på det tidspunkt de er opptjent. Dette skjer normalt 
på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Opptjente, ikke 
fakturerte inntekter, blir periodisert/ beholdningsført ved årsskiftet.

Sammenstilling
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter 
utgiftene kan henføres til.

Konsolidering av datterselskaper og tilknyttede selskaper
Allskog’s eierinteresser i datterselskaper og tilknyttede selskaper er 
betraktet som vesentlige i forhold til brutto omsetning og balanseverdier 
i foreninga. Slike eierinteresser er fra 2001 lagt ut i eget selskap; Allskog 
Holding AS. Disse er tatt med i en egen konsernoppstilling. Selskaper eiet 
mer enn 50 % er konsolidert fullt ut i regnskapet. Øvrige tas med etter 
egenkapitalmetoden dersom de er vurdert som vesentlige.
 
Nærstående parter
I henhold til Norsk Regnskap Standard kommer tilknyttede selskaper og 
datterselskap inn under denne kategori. Spesifikasjon er gitt i note 4. 
ALLSKOG er representert i de respektives styrer. Transaksjoner i ordinær 
virksomhet samt i finansieringsforhold foregår etter vanlige markedsmes-
sige vurderinger.

Pensjonsordning
ALLSKOG SA hadde frem til 2015 både en innskudds- og ytelsesbasert 
pensjonsordning. Fra 1. juli 2015 ble den ytelsesbaserte ordningen avviklet. 
Fra samme tidspunkt har alle ansatte i ALLSKOG SA innskuddsbasert 
pensjonsordning. Pensjon kostnadsføres nå løpende etter faktura fra 
pensjonstilbyder.

Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare 
skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25% på 
grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps-
messige og skattemessige verdier, samt eventuelt skattemessig under-
skudd til fremføring. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det 
er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

2. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER - PANTSTILLELSER 

ALLSKOG SA og konsern har følgende pantesikrede lån pr 31.12.2015:

MOR KONSERN

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

Pantesikret gjeld - langsiktig  33 487 500  34 499 989  55 052 104  53 176 231 

Pantesikret gjeld - driftskreditt  5 592 435  8 387 763  5 592 435  26 396 775 

Sum pantesikret gjeld  39 079 935  42 887 752  60 644 539  79 573 006 

Belastet renter  1 930 295  1 951 629  2 768 608  2 819 400 

Bokført verdi- eiendeler stilt som sikkerhet  108 129 919  143 485 000  161 959 243  177 819 000 

 
Eiendeler stilt som sikkerhet er fast eiendom, driftstilbehør, aksjer, varelager og kundefordringer.

NOTER  
ÅRSREGNSKAP 2015
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3. KAUSJONS- OG GARANTIANSVAR

• ALLSKOG SA er i henhold til avtale med Norges Skogeierforbund 
forpliktet til å dekke skogeiersamvirkets andel av framtidige tap 
på andelseiere i Allskog i forbindelse med oppgjørs og driftskred-
ittordningen i landbruket. Allskog har til nå kun hatt marginale 
tap på ordningen.  

• I forbindelse med Allskog Bio AS sin finansiering av anlegg 
tilknyttet Holla, er det etablert et ansvarlig lån fra ALLSKOG SA 
til selskapet på kr 3 000 000. Dette lånet kan ikke innfris uten 
bankens samtykke.    

• I forbindelse med etablering av konsernkontoording i underkon-
sernet Allskog Holding AS, har ALLSKOG SA garantert for inntil 
kr 15 000 000 i trekkrettighet. 

• I forbindelse med refinansiering av lån ved kjøp av aksjer i Norske 
Skog i 2008, ble det ytet et ansvarlig lån til Allskog Holding AS 
på kr 35 000 000. Lånet er renteberegnet med 5,1 % for 2015.  

• ALLSKOG SA har stilt et garantiansvar overfor kemnerkontoret 
på kr 2 500 000 som sikkerhet for tilbakeholdt skattetrekk for 
ansatte.

4. ALLSKOG - KONSERNET

Konsernet Allskog består av ALLSKOG SA samt underkonsernet Allskog Holding AS. 
Allskog Holding AS står for Allskog's eierinteresser i alle selskaper med unntak av industriengasjementet i Norske Skogindustrier ASA.

Det er ikke etablert eget offisielt konsernregnskap for underkonsernet i 2015, jfr fritaket for underkonsern 
i Regnskapslovens § 3-7. Allskog Holding AS eier pr 31.12.2015 følgende konsernselskaper:

SELSKAPETS NAVN EIERANDEL ANSKAFFELSESKOST ÅRSRESULTAT 2015 EK 31.12.15 BOKFØRT VERDI

Allskog Bio AS 100 %  9 320 293  1 744 969  2 258 694  3 046 293 

Nord Energi AS 100 %  9 400 000  378 777  5 867 943  2 800 000 

Din Tur AS 91,4 %  9 144 000  498 908  3 476 563  9 144 000 

Woodnor AS 64 %  2 560 000  -3 612 608  -2 199 784  2 400 870 

Sum  30 424 293  -989 954  9 403 416  17 391 163 

* Årsresultat og EK pr. 31.12.15 representerer 100 % for de respektive selskaper. 
Bokført verdi representerer laveste verdi av kostpris for Allskog Holding AS eller antatt virkelig verdi av datterselskapet. 

ALLSKOG SA eier aksjer i Allskog Holding AS:

SELSKAPETS NAVN EIERANDEL ÅRSRESULTAT 2015 EK 31.12.15 BOKFØRT VERDI

Allskog Holding AS 100 %  -4 364 638  7 768 703  7 768 703 

Tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet:
 

SELSKAPETS NAVN EIERANDEL ANSKAFFELSESKOST BOKF. VERDI ANDEL RES. FRA TS TIL DS BOKF. VERDI

31.12.14 2015 EIERANDEL 31.12.15

Transportselskapet Nord AS 50 %  255 000  552 772  18 570  -    571 350 

Merpellets AS 46 %  345 000  81 533  -9 820  -    71 714 

Sum  634 305  8 750  -    643 064 

5. KUNDEFORDRINGER - MORSELSKAP
2015 2014 2013

Konstaterte tap i året  614 205  45 920  -8 700 

Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer  -29 368  -147 230  -122 773 

Endringer i tapsavsetning  2 945 503  -    -   

Kostnadsført tap på fordringer  3 530 340  -101 310  -131 473 

Avsetning til tap på fordringer  3 945 503  1 000 000  1 000 000 
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 6  VARIGE DRIFTSMIDLER  
IMMATRIELLE 

EIENDELER

MASKINER OG  

TRANSP.MIDL

INVENTAR OG  

UTSTYR
FAST EIENDOM SUM

Kostpris 1.1. 6 475 727 2 124 321 11 323 520 16 247 763 36 171 331

Tilgang i året til kostpris 3 625 048 465 207 976 679 98 437 5 165 371

Avgang i året til kostpris 0 0 0 0 0

Sum kostpris pr 31.12. 10 100 775 2 589 528 12 300 199 16 346 200 41 336 702

Akk av- og nedskrivninger 01.01 2 653 207 1 003 061 8 314 656 5 163 690 17 134 614

Årets avskrivninger 875 182 295 854 968 768 786 067 2 925 871

Avgang akkumulerte avskrivninger 0 0 0 0 0

Akk. av-og nedskrivninger 31.12 3 528 389 1 298 915 9 283 424 5 949 757 20 060 485

Bokført verdi 31.12. 6 572 386 1 290 613 3 016 775 10 396 443 21 276 217

Avskrivningstid 4 år 3-8 år 3-6 år 5-30 år

 

( Beløp i hele tusen ) ANTALL KOSTPRIS AKK NEDSKR BOKF. VERDI ENDRING BOKF.VERDI MARKEDS-

01.01.15 01.01.15 2015 31.12.15 verdi

MOR:

Investering i DS: 

Allskog Holding AS  122 993  122 993  -104 793  18 200  -10 431  7 769 

Øvrige investeringer:

Norske Skogindustrier ASA  3 493 957  147 050  -130 331  16 719  -7 425  9 294  9 294 

Øvrige investeringer  -    8  -    8  -    8  8 

Sum øvrige investeringer  147 058  -130 331  16 727  -7 425  9 302  9 302 

Sum investeringer mor  270 051  -235 124  34 927  -17 856  17 071  9 302 

KONSERN:

Norske Skogindustrier ASA  5 296 381  307 416  -282 154  25 262  -11 174  14 088  14 088 

Moelven Industrier AS  109 090  2 072  -733  1 339  85  1 424  1 424 

Øvrige investeringer  -    -    -    349  -    349  349 

Sum investeringer konsern  309 488  -282 887  26 950  -11 089  15 861  15 861 

GOODWILL IMMATRIELLE 
EIENDELER

MASKINER OG 
TRANSP.MIDL

INVENTAR OG 
UTSTYR FAST EIENDOM SUM

Kostpris 1.1.  1 810 707  8 266 158  41 379 634  11 838 708  32 390 789  95 685 996 

Tilgang i året til kostpris  -    4 330 317  4 800 581  976 679  282 993  10 390 570 

Avgang i året til kostpris  -    -    396 568  -    -    396 568 

Sum kostpris pr 31.12  1 810 707  12 596 475  45 783 647  12 815 387  32 673 782  105 679 998 

Akk av- og nedskrivninger 01.01  1 412 217  3 524 546  16 293 150  8 609 811  12 187 010  42 026 734 

Årets avskrivninger  179 342  1 321 116  3 289 796  1 029 336  1 702 413  7 522 003 

Avgang akkumulerte avskrivninger  -    -    -    -    -    -   

Akk. av-og nedskrivninger 31.12  1 591 559  4 845 662  19 582 946  9 639 147  13 889 423  49 548 737 

Bokført verdi 31.12.  219 148  7 750 813  26 200 701  3 176 240  18 784 359  56 131 261 

Inkludert i maskiner og anlegg inngår driftsmidler behandlet som finansiell leasing i 2 av datterselskapene. 
Pr 31.12.2015 er disse aktivert med 4 659 025 som varig driftsmiddel. Tilhørende leasingforpliktelse er bokført med kr 4 945 627 pr 31.12.2015. Ordinære 
avskrivninger knyttet til driftsmidler behandlet som finansiell leasing utgjør for 2015 kr 911 185.  

7. ALLSKOG HAR FØLGENDE AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER (BELØP I TUSEN):
Akjser i Norske Skogindustrier ASA er både for morselskap og Allskog Holding AS verdsatt til kr 2,66 pr aksje.     
Dette var kurs 31.12.15.      

KONSERNET

MORSELSKAPET
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8. SKATTER – MORSELSKAPET

 

BETALBAR SKATT 2015 2014

Resultat før skatt  -16 268 829  2 441 494 

Permanente forskjeller  16 331 976  -2 181 699 

Endring midlertidig forskjeller  -1 983 410  108 339 

Andre endringer  -    -172 499 

Skattemessig resultat  -1 920 263  195 635 

Anvendelse av fremførbart underskudd  -    -195 635 

Grunnlag betalbar skatt  -1 920 263  -   

Betalbar skatt (28 % )  -    -   

Formuesskatt

Netto skattbar formue  76 757 972  84 683 000 

Beregnet formuesskatt: 0,3 %  230 274  254 049 

Skattekostnad i resultatregnskapet:

Betalbar skatt på årets resultat  -    -   

Endring utsatt skatt  2 072 997  -14 591 959 

Formuesskatt  230 274  254 859 

Korreksjons avsetning skatt tidligere år  82 310  -   

Sum skattekostnad  2 385 581  -14 337 100 

SPESIFIKASJON AV MIDLERTIDIGE FORSKJELLER 2015 2014

Driftsmidler  -6 184 220  -6 930 403 

Kundfordringer  -3 945 503  -1 000 000 

Pensjonsmidler/-forpliktelser  -2 720 000  -9 041 906 

Avsetning for forpliktelser  -    -   

Gevinst og tapskonto  29 398  36 748 

Framførbart underskudd  -61 197 590  -59 449 825 

Sum  -74 017 915  -76 385 386 

Utsatt skattefordel 25% 27%  18 504 479  20 624 054 

Sum utsatt skattefordel  18 504 479  20 624 054 

Ikke balanseført  -    -   

Utsatt skatt i balansen  18 504 479  20 624 054 

ALLSKOG SA har i 2013 fått godkjent et skattefunnprosjekt med tittel ”Digital informasjonsflyt gjennom
hele verdikjeden basert på økt lønnsomhet og nye tjenester ”. Den skattemessige effekt utgjør for 2015 
kr 837 000 på grunnlag av oppgitte prosjektkostnader på kr 4 650 000. 

SKATTER – KONSERNET
ALLSKOG SA er i henhold til skatteloven ikke et skattekonsern. Dette medfører at det ikke er foretatt noen samlet oppstilling på konsernets skatteposisjo-
ner. Skattekostnad samt utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse i konsernregnskapet er således kun en sum av de respektive konsernselskapers 
skatteposisjoner. Det er valgt å ikke vise dette i notene. Konsernets skattekostnad framkommer slik:

9. SKATTETREKKSMIDLER

ALLSKOG SA stiller med bankgaranti på kroner 2 500 000 fra Danske Bank som sikkerhet for ansattes skattetrekksmidler.

KONSERNETS SKATTEKOSTNAD 2015 2014

Betalbar skatt  -    -   

Endring i utsatt skatt  948 372  -15 877 121 

Formuesskatt  230 274  254 859 

Korreksjon av tidligere års skattekostnad  35 730  -   

Sum skattekostnad konsern  1 214 376  -15 622 262 
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10.  FORDRINGER/GJELD – KONSERNMELLOMVÆRENDE

Oversikten viser mellomværende mellom ALLSKOG SA og datterselskaper og tilknyttede selskaper

31.12.15 31.12.14

Kortsiktig Fordring Gjeld Fordring Gjeld

Allskog Bio AS  185 606  2 791 196  189 158  2 773 239 

Din Tur AS  156 180  -    77 943  -   

Allskog Holding AS  2 306 133  106 573  814 583  165 160 

Woodnor AS  10 696 395  -    16 965 617  -   

Nord Energi AS  73 503  -    38 124  -   

Sum konsernmellomværende  13 417 817  2 897 769  18 085 425  2 938 399 

Langsiktig

Allskog Bio AS  3 000 000  3 000 000  -   

Allskog Holding AS  41 986 741  26 301 000  41 986 741  26 301 000 

Annet konsernselskap  -    -    -    -   

Sum  44 986 741  26 301 000  44 986 741  26 301 000 

Lånet fra ALLSKOG SA til Allskog Bio AS på kr 3 000 000, er et ansvarlig lån uten avdragsavtale.   For 2015 var avtalt rente 5,1 %.

Lån fra ALLSKOG SA til Allskog Holding AS består av 2 lån, ett på kr 35 000 000 og ett på kr 6 986 741. Lånene er renteberegnet til en rente på 5,1 %. 
ALLSKOG SA har pr 31.12.2015 et lån på kr 26 301 000 fra Allskog Holding AS. For 2015 var avtalt rente 5,1 %.  
 

11. LØNNS- OG PENSJONSKOSTNADER

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligato-
ri sk tjenestepensjonsordning. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller 
kravene i denne lov. 38 ansatte var pr 31.12.2014 knyttet til ytelsesbasert 
pensjonsordning. De øvrige ansatte var knyttet til en innskuddbasert pen-
sjonsordning. Med virkning fra 1. juli 2015 ble den ytelsesbaserte ordningen 
avsluttet og erstattet med innskuddsordning. Etter dette er alle ansatte 
omfattet av innskuddsbasert pesjonsordning. Netto pensjonsforpliktelser 
pr. 31.12.2014 kr. 6.437.579,- er i sin helhet inntektsført i 2015.

Kostnader knyttet til ansatte i morselskap og datterselskaper som har 
innskuddsbasert pensjonsordning utgjør kr 1 748 194 for morselskapet 
og kr 2 270 335 for konsernet. Kostnader for ytelsesbasert pensjon første 
halvår for morselskapet utgjør kr 2 011 847.

Av usikrede ordninger inngår forpliktelse knyttet til førtidspensjonsordning 
med adm. dir. kr 2 720 000 pr 31.12.2015. Tilsvarende tall for 2014 var kr 2 
470 000.

Spesifikasjon av lønn og godtgjørelse til styret, daglig leder og revisor:

Det er i 2015 kostnadsført kr 596 300 i møtegodtgjørelse og honorar til styret.  

Administrerende direktør har mottatt kr 1 516 835 i lønn og godtgjørelse, 
hvorav kr 213 659 er relatert til pensjonskostnad. Stillingen inngår i bedrif-
tens generelle pensjons- og gruppelivsordning.

Det er inngått en egen førtidspensjoneringsavtale fra fylte 62 år til 67 år. 
Det er pr 31.12.2015 avsatt 
kr 2 720 000 som forpliktelse til å dekke pensjonsavtalen for administre-
rende direktør. Ved avskjedigelse har administrerende direktør krav på 6 
mnd etterlønn. Det foreligger for øvrig ikke noen avtaler om eventuelle 
sluttvederlag ut over normal oppsigelsestid.

Godtgjørelse til revisor for ALLSKOG SA er kostnadsført med kr 189 000 i 
honorar for lovbestemt revisjon, kr 12 155 for attestasjonsoppgaver og kr 
372 610 for andre revisjons relaterte tjenester i 2015. 

For konsernet utgjør kostnadsført ordinært revisjonshonorar kr 550 500, kr 
44 310 for attestasjonsoppgaver og kr 595 588 i andre tjenester.

MOR KONSERN

2015 2014 2015 2014

Lønninger  41 522 651  37 662 549  51 710 065  43 849 031 

Folketrygdavgift  6 617 534  5 609 583  7 904 789  6 744 833 

Pensjonskostnader  -2 677 538  4 673 697  -2 155 397  5 432 706 

Honorarer styret  596 300  585 000  914 450  921 516 

Honorarer andre tillitsvalgte  1 711 537  1 804 847  1 711 537  1 804 847 

Andre ytelser  2 452 447  2 556 448  3 506 602  2 954 204 

Sum lønns- og personalkostnader  50 222 931  52 892 124  63 592 046  61 707 137 

Antall årsverk 74 71 96 88

SPESIFIKASJON AV LØNNSKOSTNADER ANSATTE OG TILLITSVALGTE
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12. VARELAGER OG PROSJEKTER I BEHOLNING

MOR KONSERN

31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14

Varelager av tømmer og flis o.a.  14 859 222  16 854 666  16 276 357  16 854 666 

Prosjekter i arbeid - skogbruksplan  8 845 512  3 437 021  8 845 512  3 437 021 

Prosjekter i arbeid - skogsdrift  2 844 100  15 835 268  2 844 100  15 835 268 

Ikke avsluttede virkesprosjekter  -    -    27 952 249  22 614 778 

Øvrige prosjekter  -    720 013  -    2 472 459 

Sum prosjekter i arbeid  11 689 612  19 992 302  39 641 861  44 359 526 

Sum varelager og prosjekt i arbeid  26 548 834  36 846 968  55 918 218  61 214 192 

13 EGENKAPITAL 

MOR
INNSKUTT

ANDELSKAPITAL
TILLEGGS
ANDELER

UDEKKET 
TAP

FRI 
EGENKAPITAL SUM

Egenkapital pr 01.01.2015  77 222 214  15 969 618  4 942  -    93 196 774 

Endringer kapitalforhold 2015  330 129  -342 142  117 652  -    105 639 

Årets resultat  -    -    -18 654 409  -    -18 654 409 

Avsatt utbytte  -    -    -    -    -   

Egenkapital pr 31.12.15  77 552 343  15 627 476  -18 531 815  -    74 648 004 

KONSERN
INNSKUTT  

ANDELSKAPITAL
TILLEGGS- 

ANDELER
UDEKKET TAP MINORITETS- 

ANDEL SUM

Egenkapital pr 01.01.2015  77 222 214  15 969 618  -13 425 715  -    79 766 117 

Endringer kapitalforhold 2015  330 129  -342 142  117 652  -    105 639 

Årets resultat  -    -    -13 291 335  -    -13 291 335 

Utbytte til andelseierne  -    -    -    -    -   

Effekt ved overgang fra TS til DS  -    -    -    -    -   

Egenkapital pr 31.12  77 552 343  15 627 476  -26 599 398  66 580 421 

Minoritetsinteresser pr 01.01     764 694 

Tilgang minoritet i 2015  -   

Minoritetens andel av res 2015     -465 711 

Minoritetsinteresser pr 31.12  298 983  -   
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ÅR 1 1 040 687

Ar 2 - 5 3 191 974

Over 5 år 712 966

15. ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Andre kortsiktige fordringer fordeler seg på følgende poster:

MOR KONSERN

2015 2014 2015 2014

Fordring andelseiere  2 015 821  1 012 275  2 015 821  1 012 275 

Fordringer ansatte  6 500  -600  35 825  4 400 

Forskuddsbetalte kostnader  2 653 237  4 142 538  10 374 821  9 419 879 

Til gode merverdiavgift  -    -    3 669 882  9 425 160 

Opptjent ikke fakt. Inntekt  -    10 395  23 360  10 395 

Sum andre fordringer  4 675 559  5 164 609  16 119 710  19 872 110 

14. FINANSIELL LEASING

Investeringer gjort i 2 av datterselskapene er behandlet som finansiell leasing. Samlet bokført verdi av disse investeringene, 
som er klassifisert som varig driftsmiddel er kr 4 659 025. Samlet leasingforpliktelse tilknyttet disse leasingobjektene utgjør 
kr 4 945 627. Årlige betalingsforpliktelser knyttet til disse leasingavtalene er:
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