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Norge versus Europa 
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Skogeierforbundets årsmelding  2011 

2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt 
tømmer 

 

Omsatt gjennom skogeiersamvirket: 6,43 mill kubikkmeter – 
nest høyest volum de siste 10 årene! 

 

Men også utfordringer: 

 Deler av treforedlingsindustrien sliter 

    Mye nedbør – krevende driftsforhold 

 Over 1 mill kubikkmeter tømmer stormfelt 

  



Fylke:   Stormforsikret  

  areal (%) 

Skade-

meldinger  

mottatt 

Anslag:  

Skadet volum med 

erstatning (m3) 

Anslag:  

Totalt stormskadd 

volum (m3) 

Akershus 63 99   60 000 95 000 

Hedmark 59 218 130 000 220 000 

Oppland 58 163 100 000 170 000 

Buskerud 50 109   65 000 130 000 

Vestfold 46 21    4 000   20 000 

Telemark 49 6     1 000    5 000 

Hordaland 15 5        500   10 000 

Sogn og Fjordane 10 95 30 000 300 000 

Møre og Romsdal 18 149 45 000 250 000 

Sør-Trøndelag 15 8    5 000   30 000 

Nord-Trøndelag 28 25 15 000   50 000 

SUM 898            540 000        1 280 000 

NB: Tabellen innholder foreløpige tall fra Skogbrand, basert på et begrenset antall vurderte skadeoppgjør. 

Fylkesvis statistikk pr 1. mars 2012 



Andel forsikret areal pr. fylke i % 
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Veldig lav forsikringsdekning 
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Treforedling 

Tradisjonell treforedlingsindustri 
har problemer 

 

Regjeringen har satt ned en 
arbeidsgruppe – vi bidrar med 
innspill 

 

Økonomisk krise i Europa påvirker 
også trelastetterspørsel 

 

Industriens rammevilkår er en 
hovedarbeidsoppgave for 
Skogeierforbundet framover 



Norske Skog Saugbruks 700 ’ m3 

Sødra Tofte  1 800 ’ m3 

Sødra Folla 200 ’ m3 

Norske Skog Skogn 900 ’ m3 

Peterson 800 ’ m3 

Hellefoss 100 ’ m3 

Vafoss 160 ’ m3  

Fiberforbruk massevirke i Norge (2010 normaltall) 

Forestia Br.foss 460 ’ m3  

Huntonitt 90 ’ m3 

Arbor 60 ’ m3 

 

  

 

 

 

 

 

 

Follum 550 ’ m3 

 

Forestia Kvam 60 ’ m3  

Hunton 80 ’ m3  

Borregaard 1 000 ’ m3 

 

Skogeierforbundet November 2011 
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Forskning og utvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Nye verdikjeder med produkter fra fornybart 

råstoff   
 

● Avansert foredling av råstoffet gir muligheter 

jf. nanoteknologi  

● Bioøkonomien 

Kilde : Borregaard 
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Velkommen til bords!  

Ny omfattende Landbruksmelding er 
behandlet i Stortinget 

 

Skogeierforbundet har gitt mange 
innspill underveis 

 

Meldingen gir en god beskrivelsen av 
tilstanden og utfordringene i 
skogbruket 

 

Vi savner konkrete mål og tiltak for å 
stimulere til økt produksjon, uttak og 
bruk av trevirke 



”De menneskeskapte klimaendringene er 

den største utfordringen menneskeheten 

står overfor.” 

(Stortingsflertallet, klimaforliket,  

Innst. S .145, 2007–2008) 

http://www.versal.no/omslag/ubehagelig_omslag.jpg
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/contents.html


NORGES SKOGEIERFORBUND    11 
19.04.2012 



NORGES SKOGEIERFORBUND    12 
19.04.2012 

Infrastruktur  

Veier – fra skogsbilveger til 
riksveger – stort investerings behov 

 

Arbeid for tilrettelegging for mer 
jernbane til tømmertransport 

 

Utbygging av kaier – viktig for 
kystskogbruket 

 

Innspill til ny  
Nasjonal transportplan (NTP) 

 

Skogeierforbundet har arbeidet tett 
med andelslagene og vi har gitt 
innspill både på nasjonalt og 
regionalt nivå 
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Tomtefestelovens § 33 

Festers rett til å forlenge festeavgiften på samme vilkår som før, er til 
behandling i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) 

Skogeierforbundets medvirkning avgjørende viktig for at saken kom til 
EMD  

Vi venter på utfallet…  
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Naturmangfoldloven 

Ordningen med prioriterte arter og utvalgte naturtyper kan båndlegge 

store skogarealer uten erstatning 

 

Skogeierforbundet har lagt ned store ressurser for å unngå dette 

 Miljøverndepartementet fikk ikke gjennomslag for de mest 

konfliktfylte forslagene i 2012 

 Regjeringen trakk opp retningslinjer for bruken av ordningen som var 

et skritt i riktig retning 

 

Det vil likevel bli en stor utfordring å hindre at ordningen over tid får 

store negative konsekvenser 
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Ny norsk rødliste 
(arbeidet nytter) 

• Ingen arter utryddet i Norge i 
perioden 2006 -2010 

• 9 arter gjenfunnet 

• Hønsehauk ikke lenger vurdert 
som truet 

• 4 hakkespetter som var på 
rødlisten i 2006 er nå helt ute 
av listen 

• Ekspertgrupper for sopp, 
insekter og andre artsgrupper 
kan ikke vise til negativ 
utvikling 

Resultatet i følge 

Landskogtakseringen: 

Andelen gammelskog (hkl. V) 

har økt med 35 % i løpet av 

de siste 40 årene. Mengden 

biologisk gammel skog har økt 

enda mer. 

Antallet grove trær større enn 

30 cm i brysthøyde-diameter 

har blitt minst 5-doblet på 80 

år 

Stående kubikkmasse med 

lauvtre har blitt 3-doblet på 80 

år. 
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Miljøsertifiseringen 

Hogst i nøkkelbiotoper – alvorlig sak for hele skogbruket 

 

Avgjørende for tilliten til skogbruket at det ryddes opp: 

Omfanget avklares 

Erstatningsbiotoper etableres 

Rutiner må sikre at dette ikke skjer igjen 

 

Til tross for feilene avdekket i 2012: 

Skogbruket har gjort et stort miljøløft siste 10 år 

Det biologiske mangfoldet i skog øker 

 



Makten ligger hos forbrukeren…. 

 

 

    Skog      tømmer        papir      katalog     undertøyskunder  

17 

 

 

Victoria’s Secret-kampanjen fra 

ForestEthics 

 

• 2 års research 

• 3 års kampanje 

• Kamp om skogen i Canada 

• 100 protester over hele USA 

samtidig 

• Beleiret hovedkontoret 

• Tvang frem en avtale om vern 



Aftenpostens engasjement  
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SKOG erstatter SKOGeieren 

Skogeierforbundet og andelslagene 
enige om ønsket om modernisering 
av bladet for å nå ut til nye 
målgrupper – 

 nytt spennende samarbeids- 
 prosjekt for hele organisasjonen 

 

Andelslagene sender ut sin 
informasjon sammen med bladet 
SKOG - kostnadsbesparende 



Skogfond 2002 - 2011 
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Takk for oppmerksomheten! 
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