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 Årsberetning  

 2018 

Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond ble etablert som en privat stiftelse den 3. desember 
2009 av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Bakgrunn for Stiftelsen Skogbrukets 
verdiskapingsfond fastslås i vedtektene § 1:  
 
”Pensjonstrygden for skogsarbeidere ble opprettet ved lov 3. desember 1951 nr. 2 som en 
pliktig pensjonsordning for tilsatte i skogsarbeid. Trygdeordningen har vært finansiert av 
næringen selv gjennom medlemspremie og arbeidsgivertilskott. Stortinget vedtok i 1995, etter 
ønske fra Fellesforbundet og Skogbrukets Landsforening, å avvikle ordningen. De siste 
pensjonsutbetalinger ble gjort i 2005.  Regler for hvordan overskuddet skal anvendes ble gitt i 
kgl. res. 17. april 2009.” 
 
Stiftelsens formål er å støtte utvikling av skogbedrifter, herunder spesielt å støtte utvikling av 
gode og lønnsomme arbeidsplasser i en seriøs bransje, gi tilskudd til utdanning og til 
arbeidsmiljøtiltak. Dette kan være både fellestiltak (for flere bedrifter i fellesskap) og 
bedriftsvise tiltak. Søkere til Fondet skal primært være skogbedrifter, eller 
aktører/grupperinger som representerer tilsvarende trinn i verdikjeden som de opprinnelige 
bidragsyterne til fondet. 
 
Stiftelsen er en privat, alminnelig, ikke næringsdrivende stiftelse. Stiftelsen Skogbrukets 
verdiskapingsfond er skognæringens penger som skal brukes som bidrag til finansiering av 
utviklingsprosjekter i skogbruket, og til andre tiltak som er i henhold til fondets vedtekter og 
styrets prioriterte områder. 
 
Fondets styre 
 
Styret har i 2018 bestått av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene er 
oppnevnt for 2 år, og følgende organisasjoner oppnevner: 

• Skogbrukets Landsforening         3 medlemmer 
• Fellesforbundet   2 medlemmer 

 
Styret velger selv sin leder og nestleder.  
 

Styret 2018    

 Styremedlem Varamedlem Oppnevnt av 

Styrets leder Arvid Eikeland Terje Johansen Fellesforbundet 

Styrets nestleder Nikolai Astrup Westlie Petter Nilsen Skogbrukets Landsforening 

Styremedlem Eldar Rønningen Geir Steinar 
Sørsveen 

Fellesforbundet 

Styremedlem Øystein Løvli Yngve Holth Skogbrukets Landsforening 

Styremedlem Thomas Husum  Nils Bøhn Skogbrukets Landsforening 

 
  
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2018.  
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Status for Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond 
 
Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond har i året 2018 hatt et normalt driftsår.  
 
Verdiskapingsfondet har definert sin plass i forhold til de øvrige FOU ordningene, og skal ha 
fokus på utviklingsorienterte tiltak. Samtidig er samarbeid med andre aktører i FOU 
institusjonene sentralt for å sikre at fondet bidrar og er en sentral aktør på utvalgte områder. 
Det er viktig for fondet å videreutvikle samarbeidsrutiner og bidra til at næringens prioriteringer 
får gode betingelser for en helhetlig og tilstrekkelig finansiering. Et nært samarbeid med 
Skogtiltaksfondet er sentralt for å styrke brukerfinansieringen som er en forutsetning for å løse 
ut offentlige midler. I 2018 har fondet hatt fortløpende koordinering med Skogtiltaksfondet om 
fordeling av prosjekter.  
 
Styret vedtok i 2018 å innføre en ny 
søknadsmodell for fondet gjeldende fra 
01.01.2019. Ny søknadsmodell gjør at fondet 
nå har tre søknadsfrister der alle 
søkerberettigede enten kan levere en enkel 
skisse av prosjektet/tiltaket eller en komplett 
søknad. Innleverte skisser blir vurdert og 
prioritert av styret og søkere med godkjente 
skisser inviteres til å levere en komplett søknad 
til neste søknadsfrist. Komplette søknader 
ferdigbehandles i den aktuelle søknadsrunden. 
Fondets strategi ble i denne sammenheng også 
oppdatert med ny søknadsmodell og andre mindre 
endringer. 
 
Styret engasjerte Rolf Hatlinghus som ny inkubator som har fungert i stillingen siden høsten 
2016. Rolf jobber kontinuerlig med å fremme søkere, generelt informasjonsarbeid og 
veiledning av søkere. Styret vedtok å forlenge engasjementet til inkubatoren frem til 31.12 
2019.  
 
Fondet har en oppgradert hjemmesiden for å sikre at brukerne kan finne oppdatert 
informasjon om fondet og søknadsprosessen, strategien og vedtekter. Hjemmesiden 
oppdateres kontinuerlig med nye bevilgede prosjekter og ferdige rapporter fra avsluttede 
prosjekter.  
 
Fondet har også etablert en Facebookside med et økende antall følgere.  
 
Styret vurderer fortløpende kapitalforvaltningen til fondet, og i 2018 vedtok styret å videreføre 
avtalen med dagens kapitalforvalter frem til 2020. Styret har også mulighet for å kontinuerlig 
sammenlikne resultatet fra kapitalforvaltningen med sammenliknbare fond og 
investeringsstrategier.  
 
Fondets revisor er EY med virking fra 01.01.2018.  
 
Sekretariatet var i 2018 lagt til NORSKOG og styret valgte i 2018 å engasjere NORSKOG 
også for perioden 2019 - 2020.  
 
 
Innvilgede prosjekter 2018 
 
Fondet har i 2018 hatt sitt siste år med en 2- trinns søknadsmodell. Det ser nå ut til å være en 
økende interesse for å søke midler i fondet. Styret økte også i 2018 tildelingsbudsjettet for 
2019 til 8 millioner, noe som har vist seg å gi en økning i interessen for å søke midler i 2019. 
Fondet har et nært samarbeid med Skogtiltaksfondet, og søknader/skisser som naturlig hører 
hjemme i et annet fond enn opprinnelig søkt, blir flyttet i koordineringsmøtene mellom 
fondene.  

Bilde 1 - Prosjektet er støttet av Skogbrukets 
verdiskapingsfond og avsluttet i 2018. 
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Totalt for 2018 har fondet mottatt og behandlet 29 skisser og 11 søknader. Totalt i 
skisserundene er det søkt om støtte for kr 13 391 487,- mens det totalt for søknadsrundene er 
søkt om støtte for kr 5 788 500. Den samlede innvilgede prosjektstøtten fra Stiftelsen 
Skogbrukets verdiskapingsfondet på kr 5 285 000,-. Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond 
har bidratt til å utløse prosjekter for totalt kr 15 895 000,- i 2018.  
 
 
Oversikten over innvilgede prosjekter kan ses under. 
  

Søker Prosjekt  Bevilget beløp  

Norsk Biokull AS  

Utvikle verdens første batch pyrolysekjele som 
produserer formålsstyrt kull og fraksjoner. 
"Smart Carbon"  kr            400 000  

ENERGIGÅRDEN AS  

Hvordan øke verdiskapingen i skogbruket og 
klimanytten av skogsvirke gjennom bruk av 
næringens egne energiressurser  kr            500 000  

ALLSKOG SA 

Utvikle og teste kvaliteten og nytteverdien av 
automatisert skogbestandskartlegging med 
utgangspunkt i fjernmålte datasett   kr         1 150 000  

VELGSKOG ØST - 
Skogselskapet i Hedmark 

Prosjekt JOB·U skal utvikle et systematisk, bredt 
tilbud om jobberfaring og praksis i skog og 
skogbruk for ungdom fra 16 til 25 år  kr            400 000  

Skogkurs Veiøkonomi – ny Skogkurs veileder  kr            200 000  

Skogkurs Veileder markberedning og RECO markberedning  kr            350 000  
Woodinwest AS og 
Sunnfjord Skog AS Prosjekt TØMBER  kr         1 500 000  

Velg Skog 
Profilering og rekruttering til skogbruket med 
Velg Skog produkter  kr            225 000  

Velg Skog 
Velg Skog - profilering og rekruttering til 
skogbruket gjennom prosjektbidrag  kr            120 000  

ENERGIGÅRDEN AS 

Utarbeidelse av praktisk veiledning for 
gjennomføring av tiltak som kan øke klimanytten 
av skogbruk  kr            200 000  

NORSKOG og Norges 
Skogeierforbund 

Støtte til utarbeidelse av strategi for 
produksjonsforskning  kr            240 000  

Sum   kr         5 285 000  
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Søknadsfordeling til Skogbrukets verdiskapingsfond 
Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond har i strategien definert tre prioriterte områder. 
Søknadsfordelingen til fondet fordelt på de ulike områdene kan ses i figuren under:  
 

 
 

Figuren viser fordelingen av antall søknader til fondets tre prioriterte områder 

 
Det er naturlig at andelen som sorterer under HMS / arbeidsmiljø er lavere enn de resterende 
områdene, hovedsakelig fordi dette er et snevrere felt enn de to andre feltene. 
 
Når der gjelder fordelingen av det faktiske beløpet til de ulike områdene vises dette i figuren 
under. Figuren viser samlet tildeling siden fondets oppstart i 2010. Utdanning og rekruttering 
kan være et område som søkere anser som enklere å lage prosjekter i, enn utvikling av 
arbeidsplasser. Det legges til at gruppene er relativt vide og at enkelte av prosjektene ikke 
passer direkte inn i en spesifikk gruppe.  
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Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond ønsker primært å bidra med toppfinansiering av 
prosjekter og slik sett være med på å utløse prosjektene. Når vi sammenstiller fondets 
dekningsgrad med totalkostnaden til prosjektet får vi følgende fordeling på de tre prioriterte 
områdene.  
 

 
 
 
I alle områdene har fondet i gjennomsnitt dekket ca 20 % av totalkostnaden og målet om å 
være med som en toppfinansieringsaktør er på mange måter oppnådd.  
 
Fondets inntekter  
Fondets inntekter er basert på avkastningen fra fondets kapital. Dagens fondsforvaltning er 
lagt til DNB. Fondet har gitt kapitalforvalter et mandat som legger opp til en lav risikoprofil. I 
2018 har fondet hatt en avkastning på 0,24 % og har pr. 31.12.18 en total kapital på  
kr 75 541 289,-. Styret er klar over at avkastningen i 2018 er på nivå med tilsvarende fond og 
at 2018 var et år med lavere avkastning enn tidligere år.  
  
 
Fondets regnskap for 2018  
Det vises til vedlagte årsregnskap med noter, samt revisors beretning.  
  
De bevilgede tilskudd utgiftsføres i regnskapet det året de er vedtatt selv om de ikke er 
utbetalt. Godkjent men ennå ikke utbetalt føres i balansen som en gjeldspost. Dette synliggjør 
forpliktelsene og gir et riktig bilde av hvilke midler fondsstyret disponerer. 
 
Styret anser at årets resultat gir et godt grunnlag for fortsatt drift i henhold til de strategier som 
ligger til grunn for fondet og at også andre forutsetninger for videre drift er tilstede.  
 
Stiftelsens revisor er EY AS 
 
Verdiskapingsfondet har ingen egne ansatte. Fondets administrasjon har vært lagt til 
NORSKOG. Skogsjef Erling Bergsaker har det formelle ansvaret for sekretariatet, og den 
daglig virksomheten er ivaretatt av Øivind Østby-Berntsen.  
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