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 Årsberetning  

 2020 

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 2020 bestått av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Medlemmene ble 
oppnevnt høsten 2019, for to år. Følgende organisasjoner oppnevner: 

• Skogbrukets Landsforening         3 medlemmer 

• Fellesforbundet   2 medlemmer 
 
Styret velger selv sin leder og nestleder.  
 

Styret 2020    

 Styremedlem Varamedlem Oppnevnt av 

Styrets leder Arvid Eikeland Terje Johansen Fellesforbundet 

Styrets nestleder Nikolai Astrup Westlie Petter Nilsen Skogbrukets Landsforening 

Styremedlem Geir Steinar Sørsveen Stein Bogsveen Fellesforbundet 

Styremedlem Øystein Løvli Yngve Holth Skogbrukets Landsforening 

Styremedlem Thomas Husum  Nils Bøhn Skogbrukets Landsforening 

 
 
Det har vært avholdt tre ordinære og ett ekstraordinært styremøte i 2020.  
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Status for Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond 

 
Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond har i året 2020 hatt et tilnærmet normalt driftsår, på 
tross av pandemien.   
 
Verdiskapingsfondet skal ha fokus på utviklingsorienterte tiltak. Samarbeid med andre aktører 
i FoU institusjonene er sentralt for å sikre at fondet bidrar og er en sentral aktør på utvalgte 
områder. Det er viktig for fondet å bidra til at næringens prioriteringer får gode betingelser for 
en helhetlig og tilstrekkelig finansiering. Et samarbeid med Skogtiltaksfondet er sentralt for å 
styrke brukerfinansieringen som er en forutsetning for å løse ut offentlige midler. Også i 2020 
har fondet hatt fortløpende koordinering med Skogtiltaksfondet om fordeling av prosjekter.  

 
2020 var andre året med ny søknadsmodell for 
fondet, med tre frister. 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.  
 
Rolf Hatlinghus har fungert som inkubator for 
Fondet siden høsten 2016. Styret bestemte å 
forlenge engasjementsperioden en tredje 
gang, ut 2022, med noe redusert omfang og 
fokus på å  fremme og bistå søkere.  
 
På Fondets hjemmeside finner brukerne  
oppdatert informasjon om fondet -
søknadsprosessen, strategien og vedtekter. 
Hjemmesiden oppdateres kontinuerlig med 
nye bevilgede prosjekter og rapporter fra 
avsluttede prosjekt.  
 
 
Fondet har styrket sin satsning på formidling via Facebook-siden, og etablert en Instagram-
konto. Sekretariatet har redaksjonsansvaret. Styret har ønsket at sosiale medier skal brukes 
aktivt i markedsføringen av prosjekt støttet av Fondet.  
 
Styret vurderer fortløpende kapitalforvaltningen til fondet, og som i 2018 vedtok styret i 2020 å 
videreføre avtalen med kapitalforvalter. Forut for beslutningen, sammenliknet Styret bl.a. 
resultatet fra kapitalforvaltningen med andre sammenliknbare fond.  
 
Fondets revisor er EY med virkning fra 01.01.2018.  
 
Sekretariatet var også i 2020 hos skogeierorganisasjonen NORSKOG. NORSKOG sitt 
engasjement ble ytterligere forlenget med en to-års periode, ut 2022.   

 

Innvilgede prosjekter 2020 

Den økende interessen for å søke midler i fondet befestet seg i 2020. Styret vedtok et  
tildelingsbudsjett for 2020 til kr 7,5 millioner.  
 
Totalt for 2020 har fondet mottatt og behandlet 3 skisser og 22 søknader. Totalt er det søkt 
om støtte i skisser og søknader for kr 15 705 900, hvorav kr 1 405 000 utgjorde 
skisseandelen. For 2019 ble det søkt om støtte for kr 17 414 600 hvorav kr   
3 165 400 utgjorde skisseandelen av beløpet.  
 

Prosjektet Oppgradering av applikasjonen iSkogen 
til smarttelefoner er støttet av Skogbrukets 
verdiskapingsfond, og ble avsluttet i 2020. 
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Den samlede innvilgede prosjektstøtten fra Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfondet er for 
2020 kr 6 080 096,-.  For 2019 var tilsvarende kr 8 411 750,-. Stiftelsen Skogbrukets 
verdiskapingsfond har i 2020 bidratt til å utløse prosjekter for totalt kr 46 607 600, mot totalt 
43 436 200,- i 2019.  
 
Oversikten over innvilgede prosjekter kan ses her: 
 

Søker Prosjekt 
    

Bevilget beløp 

Skogkurs Skogsjobb i grenseland 
    

400 000 

MEF/Skogkurs Kurs for permitterte lærlinger 
    

196 096 

Allskog SA  
Kommersiell bruk av automatisert 
skogbestandkartlegging (BRASKOG fase 2) 

    
600 000 

NSF/Tenk Tre Tenk Tre - fase 2 
    

2 000 000 

Berg og Wien 
Massivtre AS Mer i Tre 

    
237 000 

Skogkurs og fem 
entreprenørbedrifter 

Bruk av QGIS og Qfield som 
planleggingsverktøy for skogsdrifter 

    
137 000 

Fritzøe Skoger 
Utvikle slokkerigg for brannbekjempelse i 
krevende terreng i skog og utmark 

    
750 000 

Ola Sendstad Utvikling av spesialsag på Sendstad 
    

450 000 

Skogkurs Organisert veivedlikehold 
    

300 000 

Glommen Mjøsen 
skog, Skogkurs Skogbruket - en arbeidsplass for alle? 

    
400 000 

Skognæringa Kyst 
Skogsmaskiner i stroppen: konsept, operative 
grenser og økonomi 

    
200 000 

AT-skog, NSF, 
NORSKOG Manglende planting - hva er årsaken? 

    
410 000 

SUM           6 080 096 
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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. Det legges til at 
gruppene er relativt vide og at enkelte av prosjektene ikke passer direkte inn i en spesifikk 
gruppe. F.eks. er informasjonsarbeid/omdømmebygging sortert under Utdanning/rekruttering. 
 
Fordelingen av det faktiske støttebeløpet til de ulike områdene vises i figuren under. Figuren 
viser samlet tildeling siden fondets oppstart i 2010.  
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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 mellom 20 % og 30 % av totalkostnaden og 
målet om å være en toppfinansieringsaktør er godt i siktet.  
 

 

Fondets inntekter  

Fondets inntekter er basert på avkastningen av fondets kapital. Dagens fondsforvaltning er 
lagt til DNB Asset Management. Fondet har gitt kapitalforvalter et mandat som legger opp til 
en relativt lav risikoprofil.  
 
Avkastningen for 2020 har vært på 5,90 % og Fondet har pr. 31.12.20 en totalkapital på kr 
75 358 652,-.  I 2019 hadde Fondet en avkastning på gode 8,96 % og Fondet hadde en total 
kapital på kr 77 063 456,-.  Styret er klar over at avkastningen vil variere fra år til år.  
  

 
Fondets regnskap for 2020  

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. 
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Verdiskapingsfondet har ingen egne ansatte. Fondets administrasjon har vært lagt til 
NORSKOG. Skogsjef Erling Bergsaker har det formelle ansvaret for forretningsførselen, og 
den daglig virksomheten i sekretariatet er ivaretatt av Tormod Dale, med bistand fra Øyvind 
Sørhuus og Anne-Marit Knudsen.  
 

 

 
Styret i Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond 

 
Oslo,  2. mars 2021 

 
 
 
 Arvid Eikeland  Nikolai Astrup Westlie 
                              Styreleder                                                  Nestleder 
 
 
 
 
 Øystein Løvli Geir Steinar Sørsveen Thomas Husum 
 
 


